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X-lecie „Rocznika Bolesławieckiego” stanowi 
dobrą okazję do refleksji i podsumowań. Dlatego we 
wstępie do jubileuszowego tomu zamieszczamy gło-
sy autorów, którzy próbują dokonać charakterystyki 
dotychczasowych edycji i określić rolę, jaką „Rocz-
nik” pełni w życiu lokalnej społeczności.

Pracę nad wydawaniem „Rocznika” rozpoczęto  
w 2008 r. od ukształtowania zespołu redakcyjne-
go, wypracowania koncepcji periodyku i uzyskania 
wsparcia Gminy Miejskiej Bolesławiec i Stowarzy-
szenia Ziemia Bolesławiecka. Przyjęto, że „Rocznik” 
będzie poświęcony teraźniejszości i przeszłości Zie-
mi Bolesławieckiej, a jego wydawcą będzie Muzeum 
Ceramiki w Bolesławcu. W „Roczniku” wyodręb-
nione zostały następujące działy: artykuły o tematy-
ce lokalnej, twórczość współczesnych bolesławian, 
wspomnienia bolesławian, in memoriam - krótkie 

Od redakcji

biogramy poświęcone pamięci zmarłych mieszkań-
ców, kronika bolesławiecka za dany rok oraz biblio-
grafia lokalna. 

Po roku pracy zespołu autorskiego złożonego  
z 19 osób ukazała się I edycja - „Rocznik Bolesławiec-
ki 2008”. Jego promocja odbyła się 28 maja 2009 r.  
w hallu Bolesławieckiego Ośrodka Kultury. Od 2010 r. 
promocje kolejnych edycji „Rocznika” odbywają się 
w Sali Rajców bolesławieckiego Ratusza. 

W strukturze „Rocznika” w ciągu minionych 10 
lat dokonano kilku zmian. W II edycji dodane zosta-
ły dwa nowe działy: atrakcje turystyczne Bolesławca 
oraz recenzje i omówienia. W III edycji - w związ-
ku z ważnymi rocznicami - wyodrębniono działy: 
XXX-lecie NSZZ Solidarność w Bolesławcu i XX 
lat samorządu terytorialnego. Zrezygnowano wtedy 
z działu bibliografia lokalna, gdyż jej rolę w znacznej 



9

X lat „Rocznika Bolesławieckiego”

mierze przejął dział recenzje i omówienia, w którym 
prezentowano wydane w danym roku ważniejsze pu-
blikacje książkowe dotyczące Bolesławca, napisane 
przez bolesławieckich autorów. W IV edycji dodano 
działy: komunikaty i prezentacje bolesławian, a do 
działu twórczość dołączono pasje bolesławian, któ-
re od VII edycji zostały wyodrębnione w osobnym 
dziale. W VI edycji dodano dział badania nad historią 
Bolesławca. 

W 2017 r. zespół redakcyjny „Rocznika” otrzymał 
Nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławca za promocję 
miasta w 2016 r.

Każdy „Rocznik” był bogato ilustrowany koloro-
wymi fotografiami, drukowany w formacie A-4 w na-
kładzie 500 egzemplarzy, a jego objętość wahała się 
od 124 stron (I edycja) do 252 stron (X edycja). Od 
2010 r. funkcję recenzenta wydawniczego pełni prof. 
dr hab. Grzegorz Strauchold z Instytutu Historycz-
nego Uniwersytetu Wrocławskiego. Zespół autorski  
w kolejnych edycjach poszerzał się o kolejne osoby. 
W sumie w ciągu 10 lat teksty i materiały zamieściło 
137 autorów: Zdzisław Abramowicz, Maria Adamo-
wicz, Maria Adydan, Barbara Banaś, Adam Baniecki, 
Barbara Bednarowicz, Katarzyna Biegasiewicz-Mu-
larczyk, Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Sta-
nisław Broniszewski, Ewa Browarczyk, Alicja Maria 
Brusiło, Zygmunt Brusiło, Karol Bykowski, Michał 
Chlastawa, Krystyna Cisowska, Monika Czarnota, 
Maria Czyżowicz, Zdzisław Czyżowicz, Kamilla 
Dudek, Antoni Dziechciarz, Izabela Epa, Adam Fal-
tyn, Urszula Frąszczak-Matyjewicz, Krystyna Gay-
-Kutschenreiter, Agnieszka Gergont, Barbara Glin-
kowska, Tomasz Głowiński, Alicja Grzywalska, Ola 
Gucał, Grażyna Hanaf, Krzysztof Hewak, Zbigniew 
Horoniecki, Grzegorz Hryciuk, Eugeniusz Jabłoński, 
Małgorzata Janowska, ks. Andrzej Jarosiewicz, Iwo-
na Jaślan, Krystyna Juszkiewicz, Anetta Karolina Ka-
mińska, Wojciech Kapałczyński, Lesław Kasprzyc-
ki, Zbigniew Kaźmierski, Jan Kisiliczyk, Robert 
Klementowski, Magdalena Olga Konieczna, Rafał 
Kotlarski, Helena Kowal, Franciszek Kozdra, Irene-
usz Kozikowski, Józef Król, Joanna Kupisz, Alfred 
Kwarciak, Andrzej Leśniewski, Marcela Lewandow-
ska, Ewa Lijewska-Małachowska, Bernard Łętow-

ski, Halina Majewska, Edmund Maliński, Stanisław 
Małkowski, Zbigniew Marek, Olga Markiewicz, 
Jerzy Maroń, Danuta Maślicka, Grzegorz Matoryn, 
Bogdan Mazurkiewicz, Jan Miodek, Zdzisław Mi-
recki, Edward Miżdal, Joanna Mysłek-Michnowska, 
Jacek Nesler, Paweł Niewodniczański, Tomasz Nie-
wodniczański, Rafał Nowakowski, Joanna Nowo-
sielska-Sobel, Wiesław Ogrodnik, Mariusz Olczak, 
Andrzej Olejniczak, Ewa Ołenicz-Bernacka, Stani-
sława Opała, Tadeusz Orawiec, Małgorzata Maria 
Orzoł, Grzegorz Owczarkowski, Zdzisława Pachom, 
Tomasz Pająk, Zdzisław Palonka, Krystyna Paluch-
-Staszkiel, Weronika Pawlus, Jan Paździora, Janina 
Piestrak-Babijczuk, ks. Jacek Pietruszka, Jan Pipała, 
Józef Pokładek, Kinga Pokojowy, Dariusz Przyby-
tek, Anna Puk, Krzysztof Rajczakowski, Alina Rataj, 
Dariusz Rataj, Stanisław Ratajski, Zbigniew Razik, 
Barbara Rejwerska, Estera Sadaj, Marta Julita Satoła, 
Joanna Sawicka, Michał Sibilski, Ewa Słonina, Bar-
bara Smoleńska, Wojciech Sobiech, Maria Sobolska, 
ks. Ludwik Solecki, Halina Stanek,  Jan Leon Sta-
siak, Grzegorz Strauchold, Kazimierz Sucharzew-
ski, Mieczysław Sulikowski, Ewa Szajwaj, Jadwiga 
Szczurowska, Maria Szpak, Jan Szuszkiewicz, Mi-
chał Szwed, Aleksandra Szylin, Franciszek Uściński, 
Konrad Wanielista, Józefa Witas, Dorota Wojtyniak, 
Teresa Wolanin, Eugenia Alina Wolska, Bartosz 
Woźniewski, Jerzy Zając, Halina Zdunek, Magdale-
na Zientara, Stanisława Zięcik, Kamila Ziółkowska, 
Katarzyna Żak, Jan Żuralski i  Andrzej Żurek.   

Wyrazy wdzięczności za dotychczasową współ-
pracę składamy na ręce wszystkich Autorów. Ser-
deczne podziękowania składamy także władzom 
samorządowym Gminy Miejskiej Bolesławiec  
i Zarządowi Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiec-
ka. Mamy nadzieję, że wspólnie tworzony „Rocznik 
Bolesławiecki” nadal będzie odgrywać znaczącą rolę  
w budowaniu lokalnej tożsamości miasta i powia-
tu. Jednocześnie zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych przeszłością i teraźniejszością Bolesławca  
i okolic do współtworzenia kolejnych edycji  
„Rocznika Bolesławieckiego”. 

Edmund Maliński,  
Anna Bober-Tubaj, Grzegorz Matoryn
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Kiedy w lipcu 1968 roku przyjechałem po raz 
pierwszy do Bolesławca na swój ślub z koleżanką 
ze studiów Teresą Taczanowską, miasto to na trwa-
łe wpisało się w mój życiorys, a ja sam traktuję je 
prawie jak rodzinne Tarnowskie Góry i Wrocław,  
w którym znalazłem się 55 lat temu, czyli jako 
miejsce sercu najbliższe. Pewnie niewielu już bo-
lesławian wie, że przed półwieczem Urząd Stanu 
Cywilnego, (którego kierowniczką była wówczas 
moja teściowa Irena Taczanowska) mieścił się na  
I piętrze ratusza. Do skromnej sali ślubów nowo-
żeńcy z gośćmi wchodzili zewnętrznymi bocznymi 
schodkami nieopodal wieży, a po uroczystości nie-
rzadko maszerowali pieszo przez Rynek na ceremo-
nię do pobliskiego kościoła. 

Od tego czasu do Bolesławca przyjeżdżam często 
na wykłady i spotkania autorskie w klubach, w szko-
łach, w księgarni, w teatrze, w ratuszu. W dni waka-
cyjne, które spędzamy od lat w pobliskich Iwinach, 
ciągle poznaję miasto i okolice, a także pływam  
z synem i wnukami w doprawdy imponującym Par-
ku Wodnym. 

W sferze ducha natomiast przeogromną sa-
tysfakcję sprawia mi „Rocznik Bolesławiecki”  
- wydawniczy znak Polski małych ojczyzn, Polski 
samorządowej, Polski najwartościowszych inicjatyw 
społecznych. Głównie za sprawą Marii Abramowicz-
-Sobolskiej, koleżanki ze studiów polonistycznych 
we Wrocławiu, której dom jest nam szczegól-
nie bliski, jesteśmy z żoną pilnymi czytelnikami 
każdego numeru, a i zdarzyło mi się coś w jednym  
z nich opublikować.

Jest mi po ludzku miło, że spotykam się na kar-
tach „Rocznika” z osobami, o których wiele słysza-
łem w opowieściach mojej towarzyszki życia (także 
teściowej i szwagra). Szczególne miejsce w jej dzie-
ciństwie i młodości zajmowało bolesławieckie har-
cerstwo, więc ta tematyka jest dla mnie wyjątkowo 
poruszająca, a zwłaszcza teksty poświęcone legen-
darnej postaci druha Huberta Bonina. Z nie mniej-
szym zaangażowaniem emocjonalnym czytam prze-
cież i inne teksty poświęcone osobom jej bliskim 
- zwłaszcza nauczycielom.

Taką samą radość poznawczą przynoszą teksty 
o szeroko pojętej historii Bolesławca, przybliża-
jące postacie chociażby patronów ulic czy placów, 
znanych mi do tej pory tylko z tabliczek informa-

Na jubileusz „Rocznika Bolesławieckiego”

cyjnych na skrzyżowaniach dróg. Teksty te urucha-
miają wyobraźnię, przywołując trudne pionierskie 
lata powojennych dziejów nadbobrzańskiego grodu, 
miasta potwornie zniszczonego, a tak heroicznie  
i pięknie odbudowanego. Wyłaniają się z kart „Rocz-
nika” konkretni ludzie, którzy przyjechali tutaj po 
wojnie dosłownie zewsząd, wnosząc swój wkład  
w procesy wrastania w nową rzeczywistość i spo-
łecznej integracji. Niektóre postacie przewijające 
się w różnych publikacjach „Rocznika”, na przy-
kład Wanda Patorowa, Paweł Śliwko, Michał Twerd 
czy druh Stanisław Biardzki, znane mi są tylko  
z opowiadań, ale jest też wielu bolesławian, których 
poznałem osobiście, jak: Alojzy Skorupa (autor na-
szych ślubnych fotografii), wspomniany Hubert Bo-
nin, Ryszard Jethon, Zdzisław Abramowicz, Janina 
Piestrak-Babijczuk, państwo Józefa i Marek Witaso-
wie, Danuta Maślicka, Anna Bober-Tubaj czy wro-
cławscy poloniści Jan Stolarczyk i Andrzej Zawada. 

Wyrazy uznania kieruję do autorów utrwalają-
cych pamięć o ludziach, o historii zakładów przemy-
słowych i rzemieślniczych, różnych instytucji, orga-
nizacji społecznych i kulturalnych, o dziejach miasta 
oraz poszczególnych zabytków architektury. 

Wdzięczność i szacunek należą się autorom, któ-
rzy w „Roczniku” dokumentują wydarzenia współ-
czesne - społeczne, artystyczne, kulturalne, poli-
tyczne. Nie do podważenia jest historyczna wartość 
takich tekstów.

I w ogóle tę komplementarność, to dopełnianie się 
wątków historycznych i współczesnych, budujących 
więzi międzypokoleniowe, uznaję za największą war-
tość periodyku. Nie mniej ważnym atutem „Roczni-
ka” jest też edytorska uroda każdego numeru, będąca 
cywilizacyjnym znakiem nowej Polski. Na szczegól-
ne podkreślenie wreszcie zasługuje dbałość redakcji  
o poziom merytoryczny wydawnictwa, współpraca ze 
środowiskiem naukowym oraz propagowanie publika-
cji związanych z szeroko pojętą historią i kulturą Bole-
sławca oraz Dolnego Śląska (recenzje pozycji książko-
wych, zestawienia bibliograficzne).

Chciałoby się, zatem zawołać z okazji pięknego 
jubileuszu: tak trzymać! A w tonacji poważniejszej 
życzyć wspaniałych pomysłów redaktorskich, życz-
liwości czytelników i owocnej służby na rzecz Bole-
sławca i ziemi bolesławieckiej.

Jan Miodek
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Rola „Rocznika Bolesławieckiego”
w kreowaniu tożsamości kulturowej regionu

Problematyka tożsamości kulturowo-regional-
nej Dolnego Śląska po II wojnie światowej należy 
do tych zagadnień dyskursu przestrzeni publicznej, 
który bez względu na czas i okoliczności nigdy 
nie traci na aktualności. Na przestrzeni wszystkich 
wspomnianych tu lat, do dziś determinuje on - tak 
w wymiarze teoretycznych rozważań, koncepcji 
oraz planów - jak i praktycznych działań aktywność 
władz różnych szczebli, polityków, ideologów, spo-
łeczników, naukowców, dziennikarzy oraz wszela-
kich działaczy na niwie kultury.

Zagadnienie tożsamości kulturowo-regionalnej 
jest niezmierne ważne. Na takie zasłyszane stwier-
dzenie rzec można, iż jest to truizm. Nie oznacza to 
jednak zgody na banalizację tak postawionego tema-
tu. W pełni obrazują to chociażby poważne działa-
nia, jakie we wspomnianym zakresie prowadzone są 
na Dolnym Śląsku. 

W 2011 r. opublikowano wyniki badań sonda-
żowych: Tożsamość mieszkańców Dolnego Śląska. 
Raport z badań, projekt realizowany przez Centrum 
Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej 
we Wrocławiu [Instytucja Kultury Samorządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego, Wrocław, grudzień 2011]. 
W swojej konkluzji zawierały one stwierdzenie, iż 
na Dolnym Śląsku trwa wciąż proces tworzenia się 
tożsamości regionalnej, a co ważniejsze trudno jest 
w sposób jednoznaczny określić jej ramy definicyj-
ne. Autorzy raportu stwierdzili: „Mówiąc o tożsamo-
ści badani albo mieli na myśli jej brak, albo zwracali 
uwagę na różnorodność tych tożsamości wynikającą 
z faktu, iż znaczna część ludności pojawiła się na 
tych terenach dopiero po drugiej wojnie światowej”.   

Przeobrażenia sytuacji geopolitycznej Śląska 
po 1945 r. i jej następstwa w postaci zmiany granic  
i przynależności państwowo-etnicznych oraz głę-
bokich przeobrażeń etniczno-demograficznych  
i kulturowych rzutowały na wszystkie obszary ży-
cia regionu. Rozpoczęte we wspomnianym roku ru-
chy migracyjne doprowadziły do poważnych zmian  
w krajobrazie społecznym. Z jednej strony przyby-
wający tu z różnych stron świata ludzie przywozili 
swój bagaż doświadczeń życiowych wraz z kształtu-
jącym ich mentalność i ogląd świata zakorzenieniem 
kulturowym w ziemi, którą musieli bądź chcieli 
opuścić. Z drugiej mierzyli się oni z trudem życia 
codziennego, a w wielu przypadkach wręcz zderzali  

z krajobrazem nowego miejsca osiedlenia, całkowi-
cie dla nich obcym.

Rozpoczęty w 1945 r. nowy rozdział w historii 
Dolnego Śląska pisany był nie tylko przez wielką 
politykę, lecz również działaniami podejmowany-
mi i kreowanymi na obszarze małych krain - oj-
czyzn lokalnych. Bo jak napisał w 1946 r. na łamach 
„Odry” Stanisław Kolbuszewski: […] Człowiek nie 
może żyć stale wśród obcych, nie może żyć z wiecz-
ną świadomością tymczasowości i bez wsparcia się 
o przeszłość i tradycję, życie dopiero wtedy znamion 
trwałości nabiera, gdy ma się własny dom, gdy jest 
się u «siebie». A u «siebie» znaczy mieć nie tylko 
materialne rzeczy, ale swoją atmosferę duchową.  
W to swoiste oswajanie przestrzeni krajobrazu kultu-
rowego zaangażowani byli nie tylko przedstawiciele 
władz lokalnych, ale również w pełni szkoła, Ko-
ściół katolicki i Kościoły innych wyznań, społecz-
nicy, działacze kulturalni, jak również dziennikarze 
lokalnych czasopism. Najbardziej zainteresowani 
w powodzeniu tego swoistego projektu byli sami 
mieszkańcy dolnośląskiej ziemi. 

Na wspomnianej niwie zrazu powoli, a następ-
nie coraz śmielej rodził się regionalizm, którego 
rozwój na kilka lat zahamowany został przez czasy 
stalinizmu. Nowym otwarciem na wspomnianym 
obszarze był rok odwilży politycznej 1956. W pełni 
jednak mógł on rozwinąć się dopiero po 1989 r. Jed-
ną z oznak tego nowego otwarcia było powstawanie 
czasopism lokalnych. Wspomniane periodyki miały 
zróżnicowany charakter, od czysto informacyjnych, 
po problemowe. Wszystkie one jednak odegrały 
swoją rolę w kreacji krajobrazu kulturowego małych 
ojczyzn Dolnego Śląska.

Do grona najważniejszych tego rodzaju perio-
dyków regionu dolnośląskiego należy wychodzący 
od 2009 r. „Rocznik Bolesławiecki”. Cechuje go 
zarówno ogromna dbałość o stronę merytoryczną 
zawartości, jak również troska o atrakcyjność szaty 
graficznej. Wspomniane czasopismo stanowi zarów-
no platformę informacyjną o ważkich wydarzeniach 
mających miejsce w Bolesławcu i regionie na niwie 
kulturalnej, jak również jest przestrzenią ukazywa-
nia korzeni tożsamościowych miasta i okolicy.

W odniesieniu do pierwszego obszaru rola in-
formacyjna periodyku nie została, co bardzo ważne, 
sprowadzona li tylko do suchej sprawozdawczości. 
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Obok warstwy czysto faktograficznej ważne miejsce 
zajmuje tu także uzasadnienie znaczenia danego wy-
darzenia dla kreowania swoistości kulturowej Bo-
lesławca. Co ważne, pojęcie życia kulturalnego mi-
kroregionu bolesławieckiego zostało zdefiniowane 
bardzo szeroko obejmując obszar działań artystycz-
nych od sztuk pięknych, rzemiosła artystycznego po 
muzykę czy literaturę piękną. Uwagę redakcji sku-
piają plenery, wystawy, koncerty, odczyty, spotkania 
z twórcami i nieprzeciętnymi osobowościami wpły-
wającymi na niepowtarzalny charakter Bolesławca. 

W dziale „Artykuły i materiały o tematyce lokal-
nej” jak również „Komunikaty” obok problematyki 
artystycznej czytelnik odnaleźć może również teksty 
poświęcone instytucjom czy organizacjom, które  
z punktu widzenia działań decydujących o oglądzie 
kulturowym regionu są kluczowe. Mowa tu m.in.  
o towarzystwach i związkach lokalnych, harcerstwie, 
klubach sportowych, szkołach, itp. W periodyku 
nierzadko poruszane są (a ukazało się już dziewięć 
numerów „Rocznika Bolesławieckiego”) kwestie 
gospodarcze i także te, które dotyczą różnych obsza-
rów życia codziennego. 

Patrząc na „Rocznik Bolesławiecki”, z punktu 
jego znaczenia dla kreacji tożsamości kulturowej 
regionu, za ważne przedsięwzięcie należy uznać pre-
zentowanie twórczości lokalnych artystów, którzy są 
swoistą wizytówką miasta oraz pokazują aktywność 
kulturalną mikroregionu na zewnątrz, a jest to już 
przecież powód do dumy dla lokalnej społeczności. 

„Rocznik Bolesławiecki” stanowi szczególne 
miejsce zetknięcia się współczesności z przeszło-
ścią. Ta ostatnia jednakże jest tu podana w formie, 
która nie została zamknięta w muzealnych gablotach 
pamięci pokrytych patyną, lecz przywołana jest jako 
element mający wciąż znaczący wpływ na tworze-
nie tożsamości kulturowej mikroregionu. Z jednej 
strony mamy tu wspomnienia bolesławian w formie 

wywiadów czy spisanych relacji. Z drugiej, też przy-
wołania w pamięci lokalnej społeczności tych osób, 
które odeszły, a swoją obecnością i działaniami kre-
owały ogląd Bolesławieckiej Ziemi. Zaproponowa-
na przez Redakcję forma przekazu wspomnianych 
treści powoduje, iż dla potencjalnego czytelnika 
przywołane tu postaci nie są jedynie anonimowymi 
ikonami z przeszłości, lecz osobami współtworzący-
mi społeczność lokalną.

Jednym z zadań czasopism o charakterze rocz-
ników jest pełnienie również roli kroniki mikro-
regionu. Tak też się dzieje w przypadku periodyku 
bolesławieckiego. Za bardzo ważną inicjatywę nale-
ży uznać również utworzenie działu poświęconego 
recenzjom i omówieniom publikacji poświęconych 
regionowi bolesławieckiemu.

Rola „Rocznika Bolesławieckiego” w procesie 
budowania tożsamości kulturowo-regionalnej miasta 
i okolicy zasadza się również na tym, iż wspomnia-
ne czasopismo zrodziło się z potrzeb społeczności 
lokalnej oraz tworzone jest przez aktywnych ludzi 
z regionu dla jego mieszkańców. W dużej mierze to 
właśnie decyduje o pełnej autentyczności i szczero-
ści przekazu.

 Bolesławiec widziany przez pryzmat „Roczni-
ka” musi budzić szacunek. Jest to miasto bardzo ak-
tywne. Jasno definiuje swoją tożsamość kulturowo-
-regionalną. Ma niepowtarzalny klimat i jak napisał 
przywołany tu Stanisław Kolbuszewski: swoją at-
mosferę duchową. Wspomnianą specyfikę w sposób 
jakże doskonały potrafi uchwycić i przekazać czytel-
nikowi od dziesięciu już lat „Rocznik Bolesławiec-
ki”. Jego Twórcy nie są jednakże li tylko bacznymi 
obserwatorami i komentatorami życia kulturalnego 
mikroregionu. Sami należą do bardzo aktywnych 
kreatorów tożsamości kulturowej Bolesławca i oko-
licy.          

Joanna Nowosielska-Sobel
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10 lat „Rocznika Bolesławieckiego”

W 2009 r. ukazał się tom pierwszy „Rocznika Bo-
lesławieckiego”, wehikułu medialnego, który - jak 
się okazało - od szeregu lat umożliwia czytelnikom 
zagłębienie się w przeróżne bolesławieckie sprawy. 
W słowie od Redakcji (reprezentowanej niezmien-
nie od początku, po dzień dzisiejszy, przez Edmunda 
Malińskiego, Annę Bober-Tubaj i Grzegorza Ma-
toryna” napisano m.in.: „«Rocznik Bolesławiecki» 
ma podejmować problematykę dotyczącą ważnych 
wydarzeń lokalnych z okresu po 1945 r., zarówno 
w postaci wspomnień, jak i w formie opracowań na-
ukowych. Znajdą tu miejsce artykuły dotyczące hi-
storii Bolesławca i okolic, miejscowych zabytków, 
życia społeczno-gospodarczego, tradycji, atrakcji 
turystycznych. W publikacji chcemy zamieszczać 
wspomnienia mieszkańców, których drogi do Bole-
sławca prowadziły z Kresów Wschodnich przez ła-
gry sowieckie, z krajów byłej Jugosławii, z Europy 
Zachodniej i centralnej Polski. Znajdzie się tu także 
twórczość literacka i artystyczna, biogramy znanych, 
zmarłych w ostatnim okresie, mieszkańców oraz bi-
bliografia. Jednak najobszerniejszą jego część stano-
wić będzie kronika bolesławiecka - w formie bogato 
ilustrowanego chronologicznego przedstawienia naj-
ważniejszych wydarzeń z danego roku”1. Już z góry 
zaznaczę, iż ta ostatnia myśl okazała się całkiem nie-
realna. Nie, żeby kronika była niedoceniania. Stanowi 
ona corocznie sporą część każdego tomu „Rocznika”. 
Po prostu różnorakich materiałów w każdej edycji 
jest tyle, że sama kronika nie ma szans być liderem  
w publikacji. Takoż - przy tej okazji - dodam, iż każ-
da edycja jest znakomicie edytorsko wydana. 

„Rocznik Bolesławiecki” nie jest jedyną próbą 
zainstalowania na bolesławieckim rynku wydawni-
czym, periodyku ważnego dla mieszkańców miasta2. 
Dodam z wieloletniego doświadczenia, iż istnienie  
w przestrzeni odbioru społecznego przeróżnych  
i licznych nośników informacji i opinii wcale nie 
musi się wzajemnie wykluczać. Mogą one koegzy-
stować na różnych „piętrach” przekazu medialnego  
i dla różnych kategorii odbiorców. 

Od pierwszego tomu redagowanie „Rocznika” 
spoczywało na barkach trzech osób: Edmunda Ma-
lińskiego, Anny Bober-Tubaj i Grzegorza Matoryna. 
Redaktor naczelny E. Maliński jest absolwentem In-
stytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, 
doktorem nauk historycznych, był bolesławieckim 

nauczycielem historii w I LO, dyrektorem miejsco-
wego II LO, senatorem II kadencji Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej. A. Bober-Tubaj jest historykiem 
sztuki wykształconym w Uniwersytecie Wrocław-
skim i muzealnikiem po studiach podyplomowych 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, od wielu lat kieruje 
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, instytucją miej-
skich władz samorządowych. Niedługo odbędzie się 
publiczna obrona dysertacji doktorskiej jej autorstwa. 
G. Matoryn jest znanym fotografikiem, projektantem 
graficznym, wydawcą aktywnym nie tylko na bole-
sławieckim rynku prasowym i poligraficznym.

Od pierwszej edycji „Rocznik” wydawany jest 
przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu ze środków 
miejskiego samorządu przy pomocy finansowej Sto-
warzyszenia Ziemia Bolesławiecka. Tradycyjnie pod 
nazwą „Zespół redakcyjny” pod nazwiskami rze-
czywistych redaktorów wymieniane są wszystkie 
osoby, które dostarczyły teksty do kolejnego tomu. 
PT Redakcja honoruje w ten niecodzienny sposób 
wkład wszystkich, którzy przyczynili się do meryto-
rycznego ukształtowania „Rocznika”. Podobnie miłe 
jest każdorazowe zamieszczanie konterfektów auto-
rów wraz z krótką charakterystyką ich zainteresowań  
i działalności. Zdecydowana większość z nich to 
bolesławianie, ale pojawiają się i osoby z zewnątrz. 
Warto dowiedzieć się, kto pisuje do „Rocznika”. 

Redakcja starała się zadbać o apolityczny kształt 
„Rocznika”, choć czasami trudno było zachować  
balans, tym bardziej, że w każdym tomie, choćby  
w obszernych kronikach wydarzeń, przywoływane są 
wydarzenia stricte polityczne. 

Mimo że Redakcja zakładała publikowanie przede 
wszystkim materiałów dotyczących okresu po 1945 r., 
pojawiły się też w periodyku artykuły poświęcone 
bolesławieckiej przedwojennej historii. Ich całko-
wite pominięcie było niemożliwe, gdyż na byłych  
ziemiach zachodnich i północnych po 1989 r. na-
stąpiła erupcja publikacji i periodyków czerpiących 
pełnymi garściami z dorobku naszych niemieckich 
poprzedników i z ich historii. Były to jednak prze-
ważnie efemeryczne inicjatywy, gdyż „materiał po-
niemiecki” w końcu się wyczerpywał. „Rocznik 
Bolesławiecki” ukierunkowany na inne akcenty, rze-
czywiście przeważnie współczesne, bądź z zakresu 
polskich dziejów miasta i jego okolic, przetrwał. Nie-
mniej, pisząc o czasach współczesnych, gdy całkiem 
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niedawno wyremontowano miejską Promenadę, 
czyniąc z niej wizytówkę miasta, nie można nie było 
cofnąć się w czasy dalekie od granicznego 1945 r. 
Historia naszego miasta, ale nie nasza, bo wszak byli 
tu przez setki lat inni, organicznie miesza się z historią 
naszą. Niemniej „Rocznik” nie stał się zbiorem „re-
printów” ze starosłowiańskiej, a potem niemieckiej 
historii miasta. 

Pro domo sua, jako historyk, zauważę, iż  
w „Roczniku” publikowali teksty zawodowi history-
cy (jak - przykładowo - Zygmunt Brusiło, Edmund 
Maliński, Adam Baniecki - choćby w sprawie ta-
jemniczej śmierci pierwszego burmistrza Bolesła-
wa Kubika, Mariusz Olczak, Anna Puk), zawodowi  
historycy sztuki - te dwie dyscypliny naukowe są  
sobie bardzo bliskie - (Anna Bober-Tubaj, Agata  
Bojanowska, Tadeusz Orawiec). Nie sposób wymie-
niać wszystkich z naprawdę licznego grona autorów 
reprezentujących wiele dyscyplin naukowych (jak 
choćby wszechstronnie utalentowana Ewa Ołenicz-
-Bernacka czy wielka postać bolesławieckiej i dol-
nośląskiej miedzi Jan Paździora, takoż weteran bo-
lesławieckiej „Solidarności” Zbigniew Razik). Ale, 
znowuż z jakże licznego grona, dokonam bardzo  
woluntarystycznego wyboru - absolutny fenomen 
- harcmistrz Zdzisław Abramowicz. Pasjonat ob-
darzony duszą nigdy nie starzejącego się młodzień-
ca. Człowiek, któremu bolesławianie zawdzięczają 
bardzo dużo. Jego pasja odkrywania tajemnic prze-
szłości i dbania o pamiątki historii zasługuje na co 
najmniej duży artykuł w kolejnym „Roczniku Bole-
sławieckim”. Chciałoby się napisać - żywy klasyk… 
Przepraszam wszystkich, których nie wymieniłem,  
a spośród których znam tak wielu. Bronią Was publi-
kacje, które każdy zainteresowany może przeczytać  
w tylu już tomach „Rocznika”.

W bardzo licznym gronie autorów są bolesławia-
nie, którzy ułożyli sobie życie w innych rejonach 
Polski, Europy, świata. Wśród nich mój znakomity 
były student Mariusz Olczak. Historyk, płodny autor 
na niwie tej dyscypliny, zastępca dyrektora centralne-
go Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Takoż dr 
Andrzej Olejniczak, wieloletni kustosz Muzeum Ce-
ramiki, obecnie pracownik wrocławskiego oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej. 

Należy podkreślić, iż swym zasięgiem meryto-
rycznym „Rocznik Bolesławiecki” sięga daleko poza 
granice miasta. Zresztą nie może być inaczej. Mia-
sto i jego wiejsko-miejska otulina są ze sobą orga-
nicznie powiązane. Wdzięczny jestem PT Redakcji 

za nieuleganie pokusom zamykania się w granicach 
administracyjnych organizmu miejskiego. Byłaby to 
całkowicie sztuczna, a i szkodliwa aberracja. Te po-
zytywne transgraniczne tendencje da się zauważyć 
choćby w treści corocznej kroniki. 

Warto podać kilka słów na temat przyjętej przez 
Redakcję metodologii. Otóż, tam gdzie autor chce 
zastosować warsztat naukowy sine ira et studio, tam 
go stosuje. Wydawcy nie ingerują w tę metodę. Tam 
gdzie autor danego artykułu nie posługuje się warsz-
tatem, nie wtłacza się tekstu w metodologiczne ramy. 
Bo i po co? Redakcja wychodzi z założenia, że to do 
autora (autorki) należy przyjęcie formy podania tek-
stu. Uważam to za bardzo dobre rozwiązanie. „Rocz-
nik” nie jest periodykiem stricte naukowym, nie stara 
się o uzyskanie prawa do punktowania autorów, ma 
być tak podany, by czytali go wszyscy. Zarówno ci  
z zacięciem naukowym, i ci, którzy z kolejnego tomu 
chcą zasięgnąć rzetelnej informacji. Niekoniecznie 
zaopatrzonej w ciężkostrawny warsztat naukowy.

Corocznie kolejny tom jest dzielony na działy me-
rytoryczne. Obrosłe już tradycją. Zatem są tu działy 
ukształtowane przez niemal dekadę wydawania tego 
periodyku. Pierwszą „półkę” stanowi dział pt. „Bada-
nia nad historią Bolesławca”. Historia miasta i jego 
okolic traktowana jest przez redakcję, jako niezbędny 
element rozważań, ale z uwzględnieniem całej histo-
rii Bolesławca, niemal do dni dzisiejszych. 

Dział podstawowy periodyku stanowią „Artyku-
ły i materiały o tematyce lokalnej”.To jest clou no-
woczesnego czasopisma o sprawach wyraźnie ukie-
runkowanych. Nie historia, a współczesność. Bo to 
przede wszystkim może - choć nie musi - zaintereso-
wać współczesnego odbiorcę. We wszystkich tomach 
„Rocznika Bolesławieckiego” zebrałoby się mnó-
stwo spraw naprawdę istotnych dla funkcjonowania 
miasta nad Bobrem. Kolejnym charakterystycznym 
elementem tomu są „Komunikaty”. Zbiór kilkunastu 
szybkich reflektorów, oświetlających kwestie może  
i nie najważniejsze, ale na tyle dla bolesławian intere-
sujące, że warte - zdaniem redakcji - ich przywołania, 
opisania. Jak na przykład w tomie IX przypomnienie 
- autorstwa wrocławskiej historyczki Joanny Nowo-
sielskiej-Sobel - o naukowej, wypełnionej aktywno-
ściami lokalnych badaczy i działaczy społecznych 
oraz wrocławskich profesorów - zeszłorocznej kon-
ferencji naukowej o miejscu Bolesławca w dolnoślą-
skim krajobrazie osadniczym od 1945 r.

W „Roczniku”, tak mocno osadzonym w klima-
cie Muzeum Ceramiki, nie mogło zabraknąć działu 
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„Twórczość współczesnych Bolesławian”. Takoż 
i „rozdziału” pt. „Wspomnienia bolesławian”. Jak 
wszędzie, z tej niewielkiej miejscowości pochodzą 
wybitne osobowości, które nie wypierają się swego 
pochodzenia z miasta położonego w pobliżu Borów 
Dolnośląskich. Z tym „rozdziałem” tomu sąsiaduje 
kolejny pt. „Pasje bolesławian”, opisujący nie tylko 
rozwijane lokalnie pasje, ale i te uwidocznione na 
płaszczyźnie ogólnopolskiej, a nawet i zagranicznej.

Mocny element konstrukcji publikacji stanowi 
nieunikniony dział „In memoriam”. Podczas pracy 
nad mą rozprawą habilitacyjną multum niezbędnych 
informacji „pobierałem” z nekrologów, wspomnień 
etc. o wybitnych jednostkach. Takoż i po latach, 
nawet jeśli „Rocznik Bolesławiecki” przestanie się 
ukazywać, wiadomości zawarte we wspomnieniach 
pośmiertnych będą stanowić niezbywalny, bardzo 
cenny kapitał poznawczy. Obrazuje to trafnie słynny 
cytat z Horacego „Non omnis moriar”.

Wiele stron w każdym tomie zajmuje „Kronika 
bolesławiecka”. Może i nie jest doskonała, bowiem 
w jakimś stopniu wynika z subiektywnego wyboru jej 
autorów, ale tworzy przebogaty zbiór informacji o ży-
ciu miasta podany w lapidarnej formie. Powstaje w ten 
sposób, pomnażany corocznie, wielki zasób poznaw-
czy. Pozostający dla czytelników otwarty na zawsze.

Bolesławiec, powiat bolesławiecki, posiada już 
bogatą literaturę, tę popularną, i tę naukową, nie-
koniecznie łatwostrawną dla masowego czytelnika. 
Corocznie jest ona wzbogacana kolejnymi, licznymi 
publikacjami. Liderem w tym jest wspierane przez 
władze miejskie Muzeum Ceramiki. Dlatego sporo 
stron w „Roczniku Bolesławieckim” zajmują recen-

zje i omówienia kolejnych bolesławianów. A jest się 
czym pochwalić.

Dziesięć tomów to już tradycja. Bez względu 
na - nieuniknione przecież - ewolucje, zawirowania 
ekonomiczne, polityczne etc. nie można rezygnować  
z przygotowywania i publikowania kolejnych „Rocz-
ników”. Nawet, jeśli z przyczyn nieoczekiwanych, 
czy generalnie obiektywnych, nadeszłaby koniecz-
ność tworzenia edycji mniej licznie zaopatrzonych  
w stronice, w tak znakomity papier i bardzo atrak-
cyjne okładki. Jestem z „Rocznikiem Bolesławiec-
kim” związany od jego początku. Bardziej zresztą 
jako obserwator, dość wnikliwy - pełnię wszak rolę 
recenzenta wszystkich zamieszczanych w nim ma-
teriałów. Czyli patrzę nań z wewnątrz, ale i bardzo  
z zewnątrz. Widzę rolę, jaką „Rocznik”, funkcjonu-
jący w otoczeniu wielu współcześnie nowoczesnych 
mediów, spełnia dla informowania, komentowania 
i w niebłahym stopniu integrowania mieszkańców 
Bolesławca. „Rocznika” zazdrości Wam, bolesła-
wianom wiele polskich samorządów. Podobnie, jak  
i - też już tradycyjnego - sygnowanego przez samo-
rząd bolesławiecki dorocznego konkursu na najlepszą 
rozprawę magisterską i doktorską o tematyce bole-
sławieckiej. Tego ogromnego, wielorakiego dorobku 
jego mieszkańców - aktywistów, którego okrętem fla-
gowym jest „Rocznik Bolesławiecki”, absolutnie nie 
można zaprzepaścić. Zrozumienie tego faktu jest, jak 
mniemam, w mieście nad Bobrem dostępne zdecydo-
wanej większości miejscowych obywateli. Dlatego 
nie boję się o dalsze losy „Rocznika”.

Grzegorz Strauchold

1. Od redakcji, w: Rocznik Bolesławiecki 2008, Bolesławiec 2009, s. 5.
2. Por.: Kasprzycki Lesław, Czasopisma lokalne wydawane w Bolesławcu i regionie w latach 1945-2000, w: Rocznik Bolesławiecki, 

t. IX z 2016, s. 75-80.
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 „Rocznik Bolesławiecki” - wizytówka miasta

Posiadanie własnego periodyku o tematyce miej-
skiej jest bez wątpienia egzemplifikacją dojrzałości 
władz samorządowych i ich wysokiej kultury. Jej po-
nad 25-letni rozwój instytucjonalny w Polsce, choć 
wciąż krótki i skomplikowany, sprzyja populary-
zacji wiedzy o gminach, ich społecznościach lokal-
nych, historii, wydarzeniach, etc. Niewielu jednak 
włodarzy może poszczycić się stałym i cyklicznym 
wydawnictwem o charakterze interdyscyplinarnym, 
będącym nośnikiem informacji dla współczesnych, 
jak i wiedzy historycznej dla potomnych. Samorząd 
Wrocławia zdecydował się na takie przedsięwzięcie 
dopiero na fali obchodów jubileuszu 25-lecia samo-
rządu miejskiego, czego efektem jest wydawany od 
2016 r. „Wrocławski Rocznik Samorządowy. Miasto 
Pamięć i Przyszłość” finansowany ze środków Rady 
Miejskiej Wrocławia. W tym roku pierwszy numer 
rocznika samorządowego, a także osobno kwartalni-
ka, ukaże się dzięki staraniom gminy wiejskiej Wo-
łowa.

Jednym z dolnośląskich miast, które od kilkuna-
stu lat finansuje, przygotowuje i wydaje własny pe-
riodyk jest Bolesławiec. Zadanie te scedowano na 
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, jednostkę orga-
nizacyjną podległą samorządowi, poszerzając w ten 
sposób znacznie jej dotychczasowy zakres działal-
ności. Nie bez przesady, a wręcz z podziwem można 
powiedzieć, iż z zadania tego pracownicy muzeum 
wywiązują się wzorowo. „Rocznik Bolesławiecki”,  
o charakterze interdyscyplinarnym, należy do pozycji 
o wysokich walorach merytorycznych. Podziw budzi 
również oprawa wydawnicza (papier kredowy, twar-
da okładka, dobrej jakości technicznej zdjęcia etc). 
„Rocznik” jest bez wątpienia swoistą wizytówką 

Bolesławca i dziełem od lat promującym tę dolnoślą-
ską gminę. Zresztą osiągnięcia i udana transformacja 
ustrojowa miasta, a przez to wysoka pozycja w ran-
kingu gmin z terenu województwa świadczą per se. 

Analizując bolesławiecki rynek wydawniczy 
stwierdzić można, iż prym w tym zakresie wiedzie 
Muzeum Ceramiki. Ilość sygnowanych przezeń po-
zycji wydawniczych jest wręcz imponująca. W jed-
nej z wielu publikacji pt. Bolesławianie nie przybyli 
znikąd. Wokół krajobrazu osadniczego Dolnego Ślą-
ska, pod red. Anny Bober-Tubaj, Joanny Nowosiel-
skiej-Sobel i Grzegorza Straucholda miałem zaszczyt 
zamieścić tekst o Miastach partnerskich Bolesław-
ca, stanowiący pokłosie prelekcji, którą wygłosiłem 
w ramach konferencji regionalnej, która odbyła się 
w mieście nad Bobrem w połowie czerwca 2016 r. 
Konferencja była okazją do rozmów z mieszkańcami, 
władzami miasta, dyrekcją i pracownikami muzeum 
- bez wątpienia prężnej instytucji miejskiej. Szcze-
gólnym obszarem dyskusji i obserwacji był proces 
przygotowania i cykl wydawniczy „Rocznika Bole-
sławieckiego”, bez wątpienia wydawnictwa ważnego 
i oczekiwanego. Pozostaje pogratulować włodarzom, 
pracownikom muzeum oraz samym mieszkańcom 
tak wspaniałej, cyklicznej publikacji, jaką stanowi 
„Rocznik Bolesławiecki”, będący również dla mnie, 
zastępcy redaktora naczelnego i sekretarza rady na-
ukowej „Wrocławskiego Rocznika Samorządowego. 
Miasto Pamięć i Przyszłość”, źródłem inspiracji i od 
lat ważnym kompendium wiedzy o mieście i jego 
mieszkańcach. 

Rafał Nowakowski

Powiat bolesławiecki 
na Dolnym Śląsku, 
autor Dariusz Przybytek
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I Badania nad historią Bolesławca
Bolesławiec na mapie naukowej Dolnego Śląska po 1945 r. 

Dzieje Dolnego Śląska tak się potoczyły, że  
w wyniku średniowiecznego rozdrobnienia feudal-
nego na jego terenie ukształtowało się kilkanaście 
księstw, hrabstw i wolnych państw stanowych, przy 
których kwitły miasta stanowiące centra ich zarzą-
dzania. Bolesławiec nie miał szczęścia by stać się 
centrum większej jednostki terytorialnej niż najpierw 
Weichbild (średniowieczny okręg administracyjny, 
termin stosowany na obszarze osadnictwa niemiec-
kiego), a potem powiat. W konsekwencji jego inten-
sywny rozwój nastąpił dopiero w połowie XIX w. 
i był ściśle związany z dogodnym położeniem ko-
munikacyjnym. Utworzenie w 1811 r. Uniwersytetu 
Wrocławskiego stworzyło ośrodek o podstawowym 
znaczeniu naukowym dla Śląska. W roku 1945, wraz 
z objęciem przez Polskę Dolnego Śląska z Wrocła-
wiem, rozpoczął się okres intensywnych polskich 
badań nad niezwykle bogatą historią regionu. Od 
samego początku właśnie dzieje miast śląskich sta-
ły się jednym z wiodących nurtów badań historycz-
nych. Znamiennym było, że pierwszy naukowy ar-
tykuł w nowo utworzonym naukowym czasopiśmie 
„Śląskim Kwartalniku Historycznym Sobótka” (dalej 
„Sobótka”) dotyczył historii Wrocławia, jako stolicy 

Śląska1. Za nim poszły następne opracowania, doty-
czące dziejów wczesnośredniowiecznych Świdnicy2  
i Jeleniej Góry3, stanowiących mikroregionalne centra 
Dolnego Śląska. Obecnie badania nad dziejami miast 
dolnośląskich można podzielić na dotyczące dziejów 
Wrocławia4 oraz innych miast5, a także na zajmujące się 
wspólnymi dla miast zjawiskami i procesami6. Stolica 
Dolnego Śląska Wrocław, stała się bohaterem jednego  
z tomów „Sobótki”7. Ujęte w nim zostały procesy mia-
stotwórcze w najbardziej newralgicznym z punktu wi-
dzenia współczesnych dziejów okresie XIX i XX w. 
Referat wprowadzający Teresy Kulak8 ukazał proce-
sy historyczne, które zadecydowały o niewątpliwym 
sukcesie urbanizacyjnym Wrocławia w XX w. Także 
w XXI w. stołecznemu, dolnośląskiemu miastu po-
święcono tom periodyku o modernizacji Wrocławia 
w tysiącletniej perspektywie9. Dzieje miast, jako 
zagadnienie badawcze, wywołał Władysław Dzie-
wulski w 1955 r.10, starając się uchwycić wspólne 
tendencje związane z czynnikami kształtującymi ich 
zaludnienie w XVI i XVII w. W 1972 r. Stanisław 
Michalkiewicz11 podjął próbę podsumo     wania sta-
nu badań nad dziejami miast dolnośląskich w okresie 
dwudziestopięciolecia PRL, na tle badań nad dzieja-
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mi Śląska. Skłoniła go do tego duża ilość publikacji 
o różnej wartości naukowej na temat poszczególnych 
miast śląskich. Analizując to zjawisko wskazał Mi-
chalkiewicz na „słabość kadrową” poszczególnych 
miast i regionów w zakresie wiedzy historycznej12.  
Z kolei Bronisław Pasierb w 1977 r. dokonał analizy 
problemów badawczych historii Śląska13, skupiając 
się nad jego dziejami w tzw. Polsce Ludowej. Wy-
odrębniając obszary badawcze, autor wydzielił czte-
ry ich zakresy: zagadnienia ludnościowe (organizację 
osadnictwa polskiego, przebieg procesów adaptacji, 
integracji i tworzenia nowego społeczeństwa), zagad-
nienia związane z historią polityczną i tworzeniem 
się władzy ludowej na Śląsku, zagadnienia życia po-
litycznego oraz problemy oświaty, nauki i kultury.  
W wykazie tym pominął zupełnie zagadnienia zwią-
zane z historią regionów i miast.

W latach dziewięćdziesiątych XX w. ukazało się 
szereg monografii miast śląskich14, objętych wspólną 
nazwą serii „Monografie regionalne Dolnego Śląska”, 
których wydawcą było Dolnośląskie Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne. Seria doczekała się dwóch 
poważnych recenzji w „Sobótce” pióra Jakuba Tysz-
kiewicza15. Monografie te redagowane były przez za-
wodowych historyków związanych z wrocławskim 
środowiskiem uniwersyteckim, ale powstawały przy 
udziale historyków lokalnych, opracowujących nie-
które rozdziały16. Recenzent zwrócił uwagę na intere-
sujące zjawisko różnicy między prezentacją dziejów 
najnowszych, przyjętych w założeniach, a faktyczną 
głębią wykładu. Przyjmowano, że monografie miały 

być wydawnictwami popularyzującymi dzieje ma-
łych ojczyzn w sposób syntetyczny, tymczasem stały 
się rozprawami o charakterze analitycznym. Przyczy-
ną takiego traktowania przeszłości miast była mała 
przydatność dotychczasowych publikacji z okresu 
PRL. Powstała konieczność ponownego przeanali-
zowania wielu zagadnień z ich życia politycznego, 
gospodarczego i społecznego. W tym nurcie mieściło 
się również, dotąd pomnikowe dzieło o naszym mie-
ście: Bolesławiec. Zarys monografii miasta. Książka 
ta doczekała się recenzji w „Sobótce” autorstwa An-
drzeja Olejniczaka17. Recenzent podkreślił, że publi-
kacja nie ustrzegła się błędów, ale spełniła zadanie, 
jako wydawnictwo propagujące historię miasta18. 

Nieco inaczej przedstawiała się sytuacja perio-
dyków historycznych wydawanych przez mniejsze 
ośrodki regionalne. Powiat bolesławiecki znajdował 
się w zasięgu oddziaływania dwóch mikroregio-
nalnych centrów: Jeleniej Góry i Legnicy, gdzie do 
dziś ukazują się: powstały w 1963 r. „Rocznik Je-
leniogórski” oraz powołane 3 lata później „Szkice 
Legnickie”. Obszar ich oddziaływania od momentu 
powstania do momentu utworzenia w 1975 r. woje-
wództw jeleniogórskiego i legnickiego obejmował 
w pierwszym przypadku tzw. „region Karkonoszy” 
obejmujący powiaty jeleniogórski i kamiennogór-
ski, a w przypadku „Szkiców Legnickich” zagłębie 
legnicko-głogowskie (w tym także Złotoryję z oko-
licami). W latach 1975-1998, w okresie istnienia 49 
województw, obszar zainteresowań periodyków po-
szerzył się i obejmował województwa jeleniogórskie 
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i legnickie, aby po ich likwidacji w 1999 r. zawęzić 
tematy badawcze do okolic głównych miast Jeleniej 
Góry i Legnicy. W województwie legnickim w la-
tach 1975-1998 znalazły się dwie gminy historycznie 
wcześniej przynależące do powiatu bolesławieckie-
go: Warta Bolesławiecka i Gromadka. Pomimo loka-
lizacji w Iwinach (w Gminie Warta Bolesławiecka) 
istotnych dla regionu i zagłębia legnicko-głogow-
skiego Zakładów Górniczych Konrad nie ukazał się 
nigdy w „Szkicach Legnickich” jakikolwiek materiał 
dotyczący obu gmin. 

„Rocznik Jeleniogórski” opublikował, w okresie 
przynależności Bolesławca do województwa jele-
niogórskiego, sześć artykułów dotyczących zarówno 
miasta, jak i powiatu19. Utworzenie w 1999 r. woje-
wództwa dolnośląskiego i przywrócenie powiatów 
spowodowało ponowne zainteresowanie ich dzieja-
mi, ale powiat bolesławiecki znalazł się poza obsza-
rem zainteresowania obu periodyków. 

W okresie PRL, w 1970 r., ukazała się w serii 
Śląsk w zabytkach sztuki ważna dla miasta praca po-
święcona zabytkom sztuki materialnej miasta pióra 
Janusza Bachmińskiego20. Jest to jedyna książka po-
święcona Bolesławcowi wydana przez Zakład Naro-
dowy im. Ossolińskich, ówcześnie, a dla wielu nadal, 
prestiżowe wydawnictwo.

Czynnikiem niesprzyjającym badawczemu zain-
teresowaniu dziejami Bolesławca i powiatu bolesła-
wieckiego był brak ośrodka, wokół którego mogłyby 
koncentrować się badania historyczne. Bolesławiec 

nie miał ani wyższej szkoły, ani archiwum historycz-
nego21, które mogłyby inicjować prace badawcze. 
Dopiero w 1977 r. doszło do powstania Towarzystwa 
Miłośników Bolesławca, które podejmowało starania 
o wydawanie materiałów poświęconych lokalnej hi-
storii. Karkonoskie Towarzystwo Naukowe i Instytut 
Kształcenia Nauczycieli/Oddział Doskonalenia Na-
uczycieli w Jeleniej Górze podjęły w 1983 r. inicjaty-
wę badań nad historią Bolesławca. Ich efektem było 
zorganizowanie w Bolesławcu dwóch konferencji: 
10 maja 1986 r. „Bolesławiec. Szkice z dziejów mia-
sta”, a 12 grudnia 1987 r. „Bolesławiec w Polsce Lu-
dowej”, na których zaprezentowano teksty powstałe 
w wyniku podjętych badań. Materiały z obydwu kon-
ferencji zostały wydrukowane22. W ten sposób w la-
tach osiemdziesiątych ubiegłego wieku zostały zapo-
czątkowane prace, które doprowadziły do napisania  
i opublikowania wspomnianej wyżej monografii mia-
sta oraz publikacji o mniej naukowym charakterze  . 

W wolnej Polsce sytuacja zaczęła ulegać zmianie, 
ponieważ środowisko lokalne, związane z samorzą-
dem, mogło podjąć inicjatywy związane z działalno-
ścią naukową i wydawniczą. Nadmienię, że wykształ-
cenie się środowiska zaangażowanego w badania nad 
historią lokalną nie jest procesem bezwarunkowym.

Kilka publikacji poświęconych miastu i regionowi 
ukazało się przy okazji sesji popularno-naukowych  
i naukowych takich jak: „750 lat Bolesławca, dzieje 
miasta i jego historyczne związki ze Śląskiem, Łu-
życami i Czechami” (międzynarodowa konferencja 
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naukowa, która odbyła się w dniach 11 i 12 paź-
dziernika 2001 r. w Sali Rajców bolesławieckiego 
Ratusza)24; polsko-niemiecka konferencja poświę-
cona pamięci księdza Paula Sauera, która odbyła się  
14 maja 2004 r. w Teatrze Starym w Bolesławcu25 

oraz materiały z jubileuszowej sesji naukowej pt.: „60 
lat temu powróciliśmy na Dolny Śląsk”, która odbyła 
się 30 listopada 2005 r., także w Teatrze Starym26. Zu-
pełnie odrębną, specjalistyczną publikacją naukową, 
poświęconą archeologii powiatu bolesławieckiego, 
jest wykaz źródeł archiwalnych do archeologii ziemi 
bolesławieckiej27.

W 2005 r. pracownicy naukowi z Instytutu Histo-
rycznego Uniwersytetu Wrocławskiego Joanna No-
wosielska-Sobel i Grzegorz Strauchold zorganizowa-
li konferencję w Szklarskiej Porębie pod wspólnym 
tytułem „Trudne dziedzictwo. Tradycje dawnych 
i obecnych mieszkańców Dolnego Śląska”. Celem 
jej było zwrócenie uwagi środowiska naukowego 
na Dolny Śląsk jako na obszar „wielodyscyplinar-
nej eksploracji naukowej”. Uczestnicy konferencji 
doszli do wniosku, że wielowątkowość i złożoność 
podejmowanej tematyki powinna być omawiana  
w trakcie cyklicznych spotkań. W roku następnym, 
pomiędzy 22 a 24 czerwca 2006 r., kolejna konferen-
cja poświęcona kształtowaniu się tożsamości miesz-
kańców Dolnego Śląska odbyła się w Sali Rajców 
bolesławieckiego Ratusza. Materiały pokonferencyj-
ne ukazywały się od tego momentu pod wspólnym 
tytułem „Spotkania Dolnośląskie”. Do 2014 r. obyło 

się 6 konferencji, na których prezentowane były także 
zagadnienia dotyczące Bolesławca. Autor niniejsze-
go tekstu opublikował w kolejnych tomach pokon-
ferencyjnych szereg tekstów dotyczących powiatu 
bolesławieckiego28. „Spotkania Dolnośląskie” miały 
wpływ na ożywienie środowiska bolesławieckich hi-
storyków i wykazały jak ważna jest animacja życia 
naukowego. W 2012 r. ukazała się bardzo ważna dla 
całego powiatu bolesławieckiego praca prof. Rober-
ta Klementowskiego poświęcona bolesławieckiemu 
Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego29. W 2017 r. 
tenże autor, pracownik wrocławskiego oddziału IPN 
i Uniwersytetu Wrocławskiego, opublikował książkę 
poświęconą Służbie Bezpieczeństwa w Bolesławcu30.

W 2006 r. prezydent Bolesławca Piotr Roman po 
raz pierwszy ogłosił „Konkurs o nagrodę Prezydenta 
Miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską 
lub doktorską”. Zgłaszanym pracom stawiane są wy-
sokie wymagania i nieczęsto przyznawana jest pierw-
sza nagroda.  Do 2016 r. konkurs miał dziesięć edycji 
i tylko czterokrotnie (2007, 2008, 2010, 2014) przy-
znano pierwsze miejsce. Dzięki konkursowi ukazały 
się trzy wartościowe publikacje dotyczące dziejów 
miasta i powiatu31. 

Dopiero jednak wsparcie inicjatywy wydawania 
„Rocznika Bolesławieckiego”, zainicjowanej przez 
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i Stowarzyszenia 
Ziemia Bolesławiecka, przez prezydenta Bolesławca 
Piotra Romana w 2008 r., stworzyło ośrodek, wokół 
którego skupiło się lokalne środowisko zaintereso-
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wane dziejami regionu. „Rocznik Bolesławiecki”,  
o szerokiej formule tematycznej, podejmuje głównie 
zagadnienia historii lokalnej Bolesławca i jego okolic 
dziejące się po 1945 r. Publikowane są w nim natu-
ralnie także teksty dotyczące bolesławieckiej współ-
czesności32. 

W XXI w. olbrzymią rolę nie tylko w promo-
cji miasta i powiatu bolesławieckiego, ale także we 
wspieraniu badań naukowych i ich publikacji odgry-
wa Muzeum Ceramiki w Bolesławcu prowadzone 
przez dyrektor Annę Bober-Tubaj. Instytucja jest wy-
dawcą lub współwydawcą kilkudziesięciu publikacji 
o Bolesławcu i jego okolicach33. Współpartnerami 
muzeum w części publikacji były bolesławieckie 
podmioty takie jak: Gimnazjum Samorządowe nr 2 
w Bolesławcu im. Polaków Zesłanych na Sybir, 
Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe 
Centrum Ceramiki, Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji w Bolesławcu, Gmina Miejska Bole-
sławiec, Gmina Bolesławiec, Stowarzyszenie Ziemia 
Bolesławiecka, Stowarzyszenie Reemigrantów z Bo-
śni, ich Potomków oraz Przyjaciół, Towarzystwo Mi-
łośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 
o/Bolesławiec, Związek Sybiraków Koło w Bole-
sławcu, Miejska Biblioteka Publiczna w Bolesławcu, 
Młodzieżowy Domu Kultury im. St. Wyspiańskie-
go w Bolesławcu, Cech Rzemiosł Różnych i Ma-
łej Przedsiębiorczości w Bolesławcu, Wojewódzki  
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bole-
sławcu i Archiwum Państwowe we Wrocławiu Od-
dział w Bolesławcu. 

Odrębny obszar wydawniczy bolesławieckiego 
muzeum stanowią specjalistyczne publikacje zwią-
zane z bolesławiecką ceramiką, wydane w ramach 

współpracy zagranicznej z Krkonošském muzeum ve 
Vrchlabí oraz Schlesisches Museum zu Görlitz. Czte-
ry obszerne opracowania jej poświęcone cechują się 
wysokim poziomem merytorycznym oraz perfekcją 
edytorską34. 

Specyficznym typem publikacji o charakterze 
popularnonaukowym są przewodniki historyczne35. 
Ich wartość naukowa jest bardzo zróżnicowana. Nie-
kiedy oparte są o informacje czerpane przez autorów  
z obserwacji terenowych i zawierają informacje 
o charakterze wręcz źródłowym. Taki charakter ma 
pierwszy przewodnik po Gminie Bolesławiec autor-
stwa Mariusza Olczaka i Zdzisława Abramowicza36, 
gdzie niektóre z opisanych przez autorów obiekty te-
renowe, z różnych przyczyn, przestały w tym czasie 
istnieć. Drugą, ważną z naukowego punktu widzenia, 
jest monografia gminy Warta Bolesławiecka pióra 
Małgorzaty Kwiatkowskiej37. Autorka, wieloletni 
sekretarz Gminy Warta Bolesławiecka, doskonale 
znająca realia samorządu, przedstawiła pięć kadencji 
samorządu (1990-2008), ukazała budowę infrastruk-
tury gminy, kształtowanie się jej finansów i odniosła 
się do potencjału społecznego tkwiącego korzeniami 
jeszcze w czasach powojennego osadnictwa. 

Na wzmiankę zasługują również publikacje do-
tyczące najstarszego kościoła bolesławieckiego pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mi-
kołaja wydane na zlecenie Gminy Miejskiej Bolesła-
wiec38. 

W dniach 17-18 czerwca 2016 r. w Bolesławcu 
odbyła się sesja naukowa zorganizowana przez Pra-
cownię Atlasu Historycznego Instytutu Historyczne-
go UWr, Gminę Miejską Bolesławiec, Muzeum Ce-
ramiki w Bolesławcu, wrocławski Ośrodek „Pamięć 
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i Przyszłość”, Archiwum Państwowe we Wrocławiu 
Oddział w Bolesławcu, Bolesławiecki Ośrodek Kul-
tury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki pod ty-
tułem „Bolesławianie – nie przybyli znikąd. Wokół 
krajobrazu osadniczego Dolnego Śląska”. Obrady to-
czyły się, co znamienne, w obiektach dwóch stosun-
kowo nowych w Bolesławcu instytucji: Archiwum 
Państwowego we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu 
i Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” Bolesła-
wieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego 
Centrum Ceramiki. Sesja, choć z silnym akcentem 
bolesławieckim, wykraczała tematycznie poza za-
gadnienia lokalne i miała wymiar dolnośląski. Uka-
zała także, nieczęsto dające się harmonijnie powią-
zać, wzajemne dopełnianie się zawodowej historii 
uniwersyteckiej (tu reprezentowanej przez środowi-

ska Wrocławia i Opola) i amatorskiej historii pasjo-
natów. W jakimś sensie zasypała, wskazaną w 1972 r.  
przez wybitnego znawcę historii Śląska prof. Sta-
nisława Michalkiewicza, przestrzeń nazwaną przez 
niego „słabością kadrową” poszczególnych miast  
i regionów w zakresie wiedzy historycznej39. Efektem 
dwudniowej sesji jest obszerna publikacja40, miesz-
cząca 32 referaty zarówno zawodowych historyków, 
jak i amatorów oraz pasjonatów. 

Staraniem władz archiwalnych i starostów bole-
sławieckich Cezarego Przybylskiego i śp. Dariusza 
Kwaśniewskiego w Bolesławcu od 2014 r. swoją 
siedzibę znalazło Archiwum Państwowe we Wrocła-
wiu Oddział w Bolesławcu (przeniesione z Lubania), 
gromadzące źródła historyczne z ponadregionalnego 
obszaru (powiaty bolesławiecki, lubański i zgorze-

lecki), stwarzające możliwość prowadzenia badań 
historycznych zarówno dla historyków zawodowych, 
jak i amatorów. 

Przez wiele powojennych lat Bolesławiec i powiat 
bolesławiecki w obszarze badań naukowych i popula-
ryzacji wiedzy o „małych ojczyznach” nie stanowiły 
ważnego punktu na mapie Dolnego Śląska. Publika-
cja w 1970 r. wspomnianej wyżej pracy Bachmińskie-
go i powstanie w 1977 r. Towarzystwa Miłośników 
Bolesławca i jego działalność, a także omówiona wy-
żej monografia Bolesławca miały znaczenie istotne, 
ale nie przełomowe dla powstania środowiska lokal-
nych badaczy historii. Dopiero odrodzenie demokra-
tycznej Polski oraz powstanie samorządu stworzyły 
sytuację, w której badania historyczne zaczęły zale-
żeć od prężności lokalnego środowiska. Działalność 

Muzeum Ceramiki w zakresie historii lokalnej ode-
grała fundamentalną rolę w jego organizacji. Ufundo-
wanie nagrody prezydenta miasta za prace naukowe  
w 2006, ale nade wszystko powstanie w 2008 „Rocz-
nika Bolesławieckiego” stworzyło ośrodek, w opar-
ciu o który lokalni pasjonaci i badacze mogą publiko-
wać, a doroczne spotkania autorów tekstów są okazją 
do wzajemnego poznania się i wymiany doświad-
czeń. W Bolesławcu wraz z lokalnymi historykami 
zaczęli pojawiać się zawodowi historycy uniwersy-
teccy przedstawiający wyniki swoich badań. Miasto 
nie tylko pojawiło się na naukowej mapie Dolnego 
Śląska, ale zaczęło odznaczać się jako ośrodek wie-
dzy historycznej. 

Adam Baniecki
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Glokalizacja historii. 
Uwagi na marginesie publikacji o bolesławieckim UB i SB

Jednym z najczęściej podejmowanych tematów 
przez polskich historyków po 1990 r. jest rekonstru-
owanie przeszłości związanej z XX wiekiem. Wy-
nika to z jednej strony z coraz większej dostępno-
ści źródeł, z drugiej zaś ze świadomości zaniedbań 
okresu powojennego, kiedy odgórnie kształtowa-
no nie tylko rzeczywistość, ale i sposoby mówie-
nia o niej. Prowadzone przez autorytarną władzę 
polityka wobec przeszłości oraz polityka pamięci 
historycznej służyć miały legitymizowaniu nowej 
władzy i wychowywaniu nowego pokolenia. Nie 
było tam miejsca na dostrzeganie lokalnej specy-
fiki, ze szczególną szkodą dla społeczności Ziem 
Zachodnich, zasiedlanych przez Polaków na ma-
sową skalę po 1945 r. Budowano wówczas nowe 
społeczeństwo, rodziły się nowe tradycje, kształ-
towała odmienna kultura, na które składały się: 
pozostałości materialnego dziedzictwa Niemców, 
tradycje i zwyczaje osób o różnych doświadcze-
niach przedwojennych i zwłaszcza wojennych. Na 
to nakładały się konsekwencje zdarzeń powojen-
nych, związanych ze zdobywaniem władzy przez 
komunistów. Oznaczało to działania na polu poli-
tycznym (represje wobec członków opozycyjnych 
partii politycznych; zniszczenie procedur demo-
kratycznych); gospodarczym (kolektywizacja rol-
nictwa; zniszczenie prywatnego handlu; przejęcie 
przemysłu) i społeczno-kulturalnym (oddziaływa-
nie na pamięć zbiorową; socrealizm w sztuce).

Zjawiska te badać można w różny sposób, róż-
nymi narzędziami i zwracając uwagę na różne 
aspekty przeszłości. Należą do niej m.in. specy-
ficzne instytucje, należące do szeroko rozumia-
nego aparatu represji, składającego się z mediów, 
organizacji politycznych i społecznych, policji po-
litycznej (Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicz-
nego), prokuratury, sądownictwa powszechnego 
i specjalnego, więziennictwa. Ich zadaniem było 
nadzorowanie procesów przekształceń ustrojo-
wych po 1945 r. Przebiegały one jednak w różny 
sposób w różnych miejscach i właśnie ten aspekt 
lokalny wydaje się być szczególnie istotny dla po-
znania dziejów Polski po zakończeniu II wojny 
światowej.

Badania nad aparatem bezpieczeństwa stały 
się jednak faktycznie możliwe dopiero dekadę po 

upadku komunizmu, po rozpoczęciu udostępniania 
historykom materiałów wytworzonych przez po-
licję polityczną po 1944 r. Dzięki temu możliwe 
było prowadzenie badań terenowych i weryfikowa-
nie informacji, utrwalonych w pamięci świadków, 
ofiar i sprawców, ale też i badanie zachowanego 
dziedzictwa materialnego reżimu. Jednym z pierw-
szych na Dolnym Śląsku miejsc o takim charak-
terze, poddanym badaniom, był dawny budynek 
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publiczne-
go w Bolesławcu, obecnie Młodzieżowego Domu 
Kultury przy ul. Grunwaldzkiej. W ramach poszu-
kiwania miejsc represji na tym terenie pracowni-
cy IPN mieli możliwość przeprowadzenia poszu-
kiwań zarówno w willi, jak i na przylegającym 
terenie1. Piwnice domu kultury zachowały układ 
z drugiej połowy lat 40-tych, część oporządzenia 
zachowała się w niezmienionej formie od czasów, 
gdy przetrzymywano w pomieszczeniach aresz-
towanych i bitych ludzi, po których pozostały nie 
tylko wspomnienia i dokumenty z prowadzonych 
dochodzeń, ale też napisy i rysunki na ścianach - 
niezwykłe świadectwo dramatycznych czasów,  
w których łamano prawa człowieka w imię ide-
ologii i brutalnej walki o władzę. Każdy tego typu 
ślad rodzi pytania o losy ludzi, którzy je wykonali 
- czasami jest to ostatni po nich ślad. Analogiczna 
sytuacja miała miejsce na terenie Legnicy, gdzie 
na terenie zarządzanym w czasie wojny przez Ge-
stapo i niemiecką policję porządkową, zachowały 
się podpisy w kilku językach, kierowanych dalej 
najprawdopodobniej do obozu koncentracyjnego 
Gross-Rosen. Nie potrafiliśmy jednak zweryfikować 
ich dalszych losów. Podobnie jak w Bolesławcu. 

Z tym ostatnim miejscem wiąże się jednak gorz-
ka w wymowie anegdota. Otóż próba znalezienia 
osób, które pozostawiły po sobie ślady w posta-
ci rysunków i napisów, udała się tylko w jednym 
przypadku. Paradoksalnie okazał się nim być były 
funkcjonariusz miejscowego UB, Ludwik Wa-
łach, osadzony w areszcie za niewywiązywanie się  
z obowiązków służbowych i pijaństwo. Po odbyciu 
kary aresztu został ze służby dyscyplinarnie zwol-
niony2. Analiza jego akt przyniosła jednak bardzo 
interesujący materiał pokazujący środowisko funk-
cjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, ich losów  
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w PRL i po upadku reżimu.
Jak powiedziano, Wałach po pobycie w areszcie 

został z UB wyrzucony, ale przygarnęło go woj-
sko. Przez lata opisywał swoje dzieje dopasowując 
życiorys do zmieniających się warunków politycz-
nych. Oto w 1975 r. twierdził, że trzydzieści lat 
wcześniej był ofiarą prześladowań, że zwolniono 
go nie wiadomo za co, a w aparacie pełno było na-
cjonalistów ukraińskich i Żydów (sic!). Padł więc 
ofiarą knowań obcych narodowi polskiemu ludzi. 
Mimo, że zwolniono go za pijaństwo, miał czel-
ność domagać się by uznano, że w latach 1946-
1947 walczył  o „utrwalenie władzy ludowej”  
z „bandami reakcyjnymi”. W tym czasie zmienił 
nazwisko, a po 1989 r. w jednym z pism przedsta-
wiał się, z kolei, jako funkcjonariusz, który nie tyl-
ko nie zwalczał podziemia (za co przecież doma-
gał się w latach 70-tych zwiększenia emerytury), 
przeciwnie - wspomagał je i właśnie za to został 
zwolniony3. Warto o tym pamiętać w kontekście 
choćby współczesnej walki byłych funkcjonariu-
szy o utrzymanie wysokości emerytur. Wniosek  
z tego taki, że należy każdy przypadek rozpatry-
wać indywidualnie.

Wspomniany areszt przy ulicy Grunwaldzkiej 
był miejscem gehenny około stu miejscowych 
Niemców, oskarżonych o działalność lub współ-
pracę z podziemiem powojennym. Mowa o orga-
nizacji „Freies Deutschland”, która stała się jed-
nym z najważniejszych komunistycznych symboli 
niemieckiej konspiracji antypolskiej, oczywiście 
obok Werwolfu. Członków „Freies Deutschland” 
oskarżano o szereg zbrodni, aktów terroru - spa-
lenie fabryki cegieł i dachówek w Czernej, fabryki 
papy w Żaganiu, zamachy bombowe w Bolesławcu 
i powiecie. Był to powód skazania na karę śmierci 
piętnastu osób. W areszcie zmarły dwie kolejne. 
Uznany miejscowy niemiecki kapłan, opiekun du-
chowy robotników przymusowych różnych naro-
dowości, ksiądz Paul Sauer, został tak skatowany, 
że zmarł niedługo po zwolnieniu go z uwięzienia4. 
Kilkadziesiąt innych osób przeszło męczarnie  
w areszcie tylko dlatego, że chciano wymusić na 
nich obciążające innych zeznania. Wspomnienia 
tych, którzy przeżyli i zostali wywiezieni do an-
gielskiej i sowieckiej strefy okupacyjnej, mówiły 
o przeładowanych celach, tragicznych warunkach 
sanitarnych i brutalności strażników. Pojawiła się 
też enigmatyczna informacja o szczątkach ludz-
kich, mających znajdować się poniżej budynku 

- na terenie dzisiejszego targowiska handlowego. 
Rodziło to oczywiste pytanie o tożsamość tych 
osób - ofiar walk 1945 r. czy miejscowego Urzędu 
Bezpieczeństwa? Pytanie było zasadne w kontek-
ście opowieści kilku okolicznych mieszkańców, 
jakoby zwłoki ofiar bezpieki miały być zakopane 
na zapleczu budynku PUBP.

Nie można było tej sprawy pozostawić, zwłasz-
cza że miejscowe władze okazywały pełne wspar-
cie. Korzystając z georadaru wykonano na miejscu 
szereg zdjęć, które faktycznie wykazały narusze-
nia gruntu, jednak przeprowadzone prace ziemne 
nie przyniosły potwierdzenia podejrzeń. Jedyne 
szczątki znaleziono poza obszarem posesji, na 
skraju dzisiejszego placu handlowego. Wygląda-
ło na to, że zostały one znalezione podczas prac 
budowlanych i złożone w dole bez informowania  
o znalezisku prokuratury, jak nakazuje prawo. 
Ważniejsze było bowiem ukończenie inwestycji. 
Ostatecznie więc jedynym śladem ofiar miejscowe-
go UB został grób księdza Sauera na cmentarzu5.

Sprawa „Freies Deutschland” była sprężyną 
awansu dla późniejszego długoletniego funkcjona-
riusza UB i SB Edwarda Strasia. Mając zaledwie 
kilkanaście lat miał rozpracować tę organizację, 
przez lata pisała o nim potem prasa lokalna i woje-
wódzka, a on sam zyskał nimb doskonałego agen-
ta i znawcy problematyki niemieckiej. Tymcza-
sem, jak wykazała wrocławska badaczka Joanna  
Hytrek-Hryciuk, sprawa tej niemieckiej organizacji 
wymaga w istocie podjęcia nowych badań, oskar-
żono bowiem jej członków o zbrodnie, których nie 
popełnili. Sprawa „Freies Deutschland” pokazu-
je w dość ciekawym świetle pragmatykę działań 
bezpieki i władz w tym trudnym i dramatycznym 
okresie. Trzeba bowiem wyraźnie powiedzieć, 
że dla rządzących komunistów tego typu sprawy 
były szalenie istotne z propagandowego punktu 
widzenia. Uzasadniały bowiem konieczność utrzy-
mywania silnego aparatu represji z jednej stro-
ny, konieczności gromadzenia się wokół władz,  
z drugiej zaś argumentowały potrzebę wysiedlenia 
ludności niemieckiej z tych terenów. Podejmowa-
nie działań niejako na zamówienie i w ten sposób 
wskazywanie na zasadność własnego istnienia to  
z kolei jeden z elementów funkcjonowania aparatu 
bezpieczeństwa w Polsce Ludowej i PRL. Dowo-
dzą tego wydarzenia właśnie w Bolesławcu - po 
„sukcesie”, jakim była likwidacja „Freies Deutsch-
land” jeszcze dwukrotnie w podobny sposób bez-
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pieka usiłowała „stworzyć” w tym powiecie orga-
nizacje podziemia niemieckiego, jednak zrobiono 
to tak nieudolnie, że wywołało to protest samego 
komendanta miejscowego UBP. Zaczął on bowiem 
podejrzewać podległych sobie pracowników o fin-
gowanie dowodów i zawiesił śledztwa6.

Pokazuje to istotny, a często pomijany przez ba-
daczy element, związany z działalnością UB jako 
instytucji - ludzi ją tworzących i relacji między 
nimi. Bolesławiecki aparat bezpieczeństwa jest 
tu doskonałym przykładem dla tego typu badań. 
Znaleźli się w nim bowiem ludzie o bardzo różnej 
przeszłości, doświadczeniu życiowym, wykształ-
ceniu. Robotnicy przymusowi, więźniowie obo-
zów, emigranci z Francji, repatrianci z ówczesnej 
Jugosławii, osadnicy z kresów wschodnich i Polski 
Centralnej, w 1945  r. byli przyjmowani do pracy 
w UB „jak leci”. Ich weryfikacją była codzienna 
praca i wykonywana dopiero na przełomie 1945 
i 1946 r. kontrola przez przełożonych z Wrocła-
wia. Przypadkowość doboru kadr, brak lub słabe 
wykształcenie, problemy dyscyplinarne związane 
z demoralizującym okresem wojennym prowadzi-
ły do powstawania wewnętrznych konfliktów7, co 
bez wątpienia obniżało możliwości operacyjne tej 
instytucji. Jeżeli dodać do tego postawę jednego 
z kilku szefów miejscowego Urzędu Bezpieczeń-
stwa, por. Florka, traktującego podległy sobie 
urząd jak własność oraz fakt, że i tak szarą emi-
nencją był sowiecki doradca - powstaje pytanie  
o faktyczną rolę aparatu represji w kształtowaniu 
się lokalnego układu władzy. W Bolesławcu, po-
dobnie jak i w innych powiatach, okazuje się bo-
wiem, że przynajmniej do połowy 1946 r. ten układ 
tworzyli: administracja (Pełnomocnik Rządu, po-
tem starosta), środowisko PPR, PPS, szef PUBP  
i często środowisko, związane z PSL. Badanie tych 
relacji, nie tylko przez historyków, ale też socjo-
logów, politologów czy antropologów może przy-
nieść bardzo interesujące wyniki, pozwalające na 
nowo rekonstruować sytuację w Polsce w pierw-
szych kilkudziesięciu powojennych miesiącach. 
Jak bowiem odebrać fakt, jaki zdarzył się w nieod-
ległej Jeleniej Górze, 7 maja 1946 r., kiedy funk-
cjonariusze miejscowego PUBP składali przysięgę 
lojalności nie przed Szefem tegoż urzędu, ale przed 
Pełnomocnikiem Rządu na ten Obwód, władzami 
miejskimi oraz sekretarzami czy przewodniczący-
mi funkcjonujących wówczas oficjalnie partii poli-
tycznych - PPR, PPS i SL? Czy nie można stawiać 

w tym wypadku tezy o tym, że dla ludzi na pro-
wincji, pomimo istnienia aparatu bezpieczeństwa, 
stacjonowania wojsk sowieckich, panoszenia się 
komunistów przyszłość ciągle pozostawała nieroz-
strzygnięta i dopiero następstwa wyborów 1947 r. 
odebrały im resztki złudzeń. W tym świetle inaczej 
wygląda też motywacja tych wszystkich, którzy 
zdecydowali się trwać w konspiracji. 

Dlatego właśnie warto prowadzić badania  
o charakterze lokalnym, tym bardziej, że podobnie 
jak inne tereny, także i powiat bolesławiecki ma 
swoje lokalne tajemnice powojenne. Należą do nich 
choćby losy szpitala psychiatrycznego, jednego  
z największych i najnowocześniejszych na Dolnym 
Śląsku, o którym pisano w jednym z wydawnictw 
Muzeum Ceramiki8. Pisząc historię miejscowego 
aparatu bezpieczeństwa dotyczącego okresu 1945-
1956, nie znalazłem niemal żadnych informacji  
o tym, tak ważnym ze społecznego i ekonomicz-
nego (utrzymanie takiej jednostki kosztuje) punk-
tu widzenia, zakładzie. Bezpieka zajmowała się 
przecież wszystkimi i każdą instytucją. O szpitalu 
milczała, w źródłach pojawia się on dopiero około 
połowy lat 50-tych. Kto sprawował kontrolę nad 
tą specyficzną jednostką? Co tam się działo przez 
niemal 10 lat? Czy była to Armia Czerwona (a po-
tem Armia Sowiecka)? Jeżeli tak - szpital pozosta-
wał poza jurysdykcją UB. Tajemnica ta czeka na 
swojego odkrywcę. 

Gdyby szukać specyfiki powiatu bolesławiec-
kiego w kontekście działań aparatu bezpieczeń-
stwa już w późniejszych latach, bez wątpienia 
warto wspomnieć o obecności na terenie powiatu 
i w jego sąsiedztwie wielu jednostek wojskowych 
(polskich i sowieckich) i terenów przez nie zarzą-
dzanych (lotniska, koszary, poligony, magazyny). 
Były one zabezpieczane przez służby wojskowe 
„od wewnątrz”, „od zewnątrz” jednak współpra-
cowały one ze służbami cywilnymi9. Oznaczało to 
m.in. stałe kontakty funkcjonariuszy, już Służby 
Bezpieczeństwa (od 1957 r.), z oficerami sowiec-
kiej kotrrazwiedki (organu kontrwywiadu). Rodzi 
to oczywiście pytania o charakter tych spotkań. 
Nie ulega bowiem wątpliwości, że dla służb so-
wieckich każdy taki kontakt był okazją do szu-
kania źródła informacji, a mieli bez wątpienia do  
zaoferowania wiele - na przykład pozytywną oce-
nę i rekomendacje przy wysyłaniu do szkół bezpie-
czeństwa w Związku Socjalistycznych Republik 
Sowieckich. To zaś umożliwiało bez wątpienia 
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karierę w resorcie. Ze względu na położenie, to 
właśnie w Bolesławcu ulokowano wojewódzką 
komórkę zarządzającą zabezpieczeniem kontrwy-
wiadowczym jednostek wojskowych.

Zadanie badania takich tematów to nie tylko rola 
naukowców z dużych ośrodków. Bez współdziała-
nia lokalnych środowisk, człowiek z zewnątrz za-
wsze skazany będzie na zgadywanie, upraszczanie, 
domysły. Skupienie działań służących rekonstruk-
cji i popularyzacji historii lokalnej wokół jednej  
instytucji, tak jak w przypadku Bolesławca Mu-

zeum Ceramiki i „Rocznika Bolesławieckiego” jest 
niezbędne, by odtwarzać historię i na niej budować 
lokalną tożsamość. Moje dotychczasowe doświad-
czenia, które zaowocowały powstaniem dwóch 
monografii poświęconych miejscowemu aparatowi 
bezpieczeństwa, są tego najlepszym dowodem.

Robert Klementowski

Przypisy: 

1. Badania te były prowadzone w 2008 i 2009 r. dzięki współpracy starostwa, władz miasta i miejscowych historyków.
2. R. Klementowski, „My wszyscy są od pracy fizycznej…” Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bolesławcu (1945-1956), Bolesla-

wiec-Wrocław 2012, s. 241.
3. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Wrocław, sygn. 056/992, Akta osobowe Ludwika Wałacha, k. 30-31, 35-36, 44.
4. Por.: Ks. Paul Sauer 1892-1946. Materiały konferencji odbytej 14 maja 2004 r. w Bolesławcu, poświęconej pamięci ostatniego 

proboszcza niemieckiej parafii katolickiej w Bolesławcu, red. Grzegorz Strauchold, Bolesławiec 2004.
5. R. Klementowski, op. cit., s. 244-247. 
6. Ibidem, s. 104-105.
7. Ibidem, s. 75-78.
8. A. Bober-Tubaj, A. Żurek, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. Wydanie jubileuszowe, Jelenia 

Góra 2006.
9. R. Klementowski, Służba Bezpieczeństwa w Bolesławcu (1957-1990). Zarys problematyki, Bolesławiec-Wrocław 2017,  

s. 147-158.

Badania archeologiczne  przy dawnej siedzibie UBP w Bolesławcu, 2007 r.
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40. Pułk Piechoty
40. Pułk Zmechanizowany w Bolesławcu w latach 1946-1962 (cz. II)*

Wraz ze zmianą nazwy pułku na 40. Zmotoryzo-
wany Pułk Piechoty podporządkowano go 10. Dywi-
zji Zmechanizowanej (dalej: 10. DZ). Od 23 listopa-
da 1949 r. rozkazy jednostki opatrywane były nazwą 
40. Pułk Zmechanizowany (dalej: 40. pz). Powrócił 
on do „żagańskiej” 11. DZ w listopadzie 1952 r.1, by 
15 lipca 1957 r., w ramach kolejnych przekształceń 
strukturalnych wojska stać się częścią wspomnianej 
wyżej 10. DZ2 (ze sztabem w Opolu, przemiano-
wanej w tym czasie na „Pancerną”, dalej: 10. DP)3.
24 stycznia 1958 r. zmieniono nr jednostki z 2493 
na 16074. 11 stycznia 1959 r. społeczeństwo powiatu 
i miasta wręczyło pułkowi nowy sztandar. Zastąpił 
on dotychczas używany z nazwą 40. Pułku Piechoty. 
Obecny z wyszczególnieniem 40. Pułku Zmechani-
zowanego został przekazany przez przedstawicieli 

władz samorządowych dowódcy Śląskiego Okręgu 
Wojskowego gen. dyw. Czesławowi Waryszakowi. 
Zanim sztandar został zaprezentowany stanowi oso-
bowemu i licznie zebranej publiczności przechodził 
z rąk dowódcy (dalej: d-cy) pułku płk Józefa Jawor-
skiego do sztandarowego st. sierż. Ludwika Całe-
go. Składem pocztu sztandarowego dowodził por. 
Zbysław Jarmusz, a w roli asystującego wystąpił 
ppor. Antoni Szymański. Odnotować należy, że pod-
oddziały pułku przemaszerowały wówczas ulicami 
miasta, by defi ladą przed dworcem kolejowym (usta-
wiono tam trybunę honorową) ofi cjalnie zakończyć 
tę uroczystość.

Po zmianie etatu na pułk zmechanizowany, orga-
nizacyjnie stanowiący rozwinięcie struktury pułku 
piechoty zmotoryzowanej, wprowadzono batalion 

Wręczenie sztandaru w dniu 11 stycznia 1959 r. Pocztowi Sztandarowemu w składzie: por. Zbysław Jarmusz (d-ca pocztu, pierw-
szy z prawej), sierż. Ludwik Cały (sztandarowy) i ppor. Antoni Szymański (asystujący) sztandar przekazuje d-ca pułku płk Józef 
Jaworski. Zdjęcie ze zbioru prywatnego ppłka Zbysława Jarmusza
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czołgów średnich, rozbudowano artylerię, a pluton 
rozpoznawczy (dalej: plrozp) stał się kompanią. No-
wym pododdziałem była także kompania technicz-
nego zaopatrzenia (dalej: ktzaop). Od 19 październi-
ka 1957 r. w trzech kompaniach batalionu czołgów 
(bcz, po 3 plutony w każdej kompanii) znajdowało 
się po 10 czołgów plus jeden należący do d-cy bcz. 
W 1958 r. do struktury włączono pluton przeciwlot-
niczy (dalej: plplot) rozbudowany do wielkości bate-
rii5. Wówczas również w artylerii pułkowej powstała 
bateria dział bezodrzutowych. Zmniejszono liczbę 
plutonów piechoty, zredukowano kompanię saperów 
(dalej: ksap) do plutonu. W 1961 r. pułk otrzymał 
85 mm armaty przeciwpancerne.

Od 1945 do 1962 r. liczebność stanu osobowego 
ulegała częstym zmianom. Po sfi nalizowaniu decy-
zji o ponownym włączeniu w struktury 10. DP etat 
przewidywał miejsce dla 1240 żołnierzy6 i 7 pra-
cowników wojska7. Zmiany ilościowe stanu kadry 
podyktowane były redukcją stanu wojska, prowa-
dzonej czystki szeregów, przeniesieniami służbo-
wymi i napływem absolwentów szkół wojskowych. 
W przypadku podofi cerów pełniących służbę zawo-
dowo duży odsetek stanowili byli żołnierze zasad-
niczej służby wojskowej (dalej: żzsw). W styczniu 

1955 r. w pułku służyło 133 ofi c. i 50 podofi c., rok 
później liczba kadry w obydwu korpusach zmniej-
szyła się o ok. 25%. Pułk nigdy nie był skompleto-
wany zgodnie z etatowymi założeniami.

Od 1946 do 1962 r. pododdziały pułku dwukrot-
nie przemieszczały się w obrębie zabudowań koszar 
położonych po lewej i prawej stronie drogi wyloto-
wej z Bolesławca w kierunku Starych Jaroszowic. 
Kadra zawodowa garnizonu zamieszkiwała głównie 
osiedle sąsiadujące z koszarami.

Na czele zespołu zabezpieczającego kwaterunek, 
wyżywienie, odzież, opiekę medyczną, środki dla 
urządzeń technicznych, a także w pewnym zakresie 
świadczenia pieniężne, stał kwatermistrz. Był on 
przełożonym funkcjonalnym pododdziału transporto-
wo-gospodarczego, dzięki któremu mógł dostarczać 
niezbędne dla stanu osobowego produkty i przedmio-
ty. Do jego priorytetowych zadań należało utrzyma-
nie określonych zapasów na czas mobilizacji.

Już od pierwszych miesięcy korzystano z woj-
skowego kasyna, które chociaż w nazwie „ofi cer-
skie” dostępne było dla wszystkich żołnierzy za-
wodowych. Personel kasyna corocznie wyjeżdżał 
z pułkiem na letni poligon. Posiłki dla żzsw w kosza-
rach i na poligonie przygotowywała kuchnia żołnier-

Trybuna Honorowa – miejsce zajmowane prze dowództwo jednostki i zaproszonych gości podczas uroczystości z udziałem stanu 
osobowego pułku. Zdjęcie ze zbioru prywatnego mjra Zenona Paligi
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ska. Służba żywnościowa ściśle współpracowała ze 
służbą medyczną pułku. Lekarze (zazwyczaj dwaj) 
i pielęgniarka odpowiadali za stan zdrowia żołnierzy 
i ich rodzin. Cyklicznie prowadzono przeglądy sani-
tarne i pogadanki mające na celu krzewienie oświaty 
zdrowotnej. Zwracano uwagę na zachowanie czysto-
ści dającej gwarancję nierozprzestrzeniania się cho-
rób. Lekarzami byli m.in.: kpt. Józef Kłosowski, kpt. 
Emilian Doubrawa i por. Władysław Zwolski.

W pierwszych powojennych latach obserwowano 
różnorodność ubiorów wojskowych. Żołnierze nosili 
mundury różnego pochodzenia. Od pocz. lat 50. ką-

piel oraz zmianę bielizny przeprowadzano regular-
nie, raz w tygodniu. Należycie dbano o zaopatrzenie 
ćwiczących pododdziałów w środki pola walki oraz 
materiały pędne i smary. 

Sprzęt techniczny

Sprzęt techniczny, jaki posiadał na wyposażeniu 
40. pz, sukcesywnie uzupełniano. Z biegiem lat sa-
mochody ciężarowe defi nitywnie wyparły furmanki. 
Wraz ze zmianą etatu pułku z końcem 1949 r. wpro-
wadzono baon czołgów średnich. Dyon artylerii 

Szef sztabu batalionu kpt. Bronisław Borysiak podczas szkolenia poligonowego, rok 1960. Zdjęcie ze zbioru prywatnego ppłka 
Zbysława Jarmusza

Stałym punktem uroczystości zaprzysiężeń młodego rocznika było wystąpienie jednego z przodujących żołnierzy. Zdjęcie wy-
konane prawdopodobnie w roku 1959. Pierwszy z prawej mjr Tadeusz Gołębiewski, drugi płk Józef Jaworski. Zdjęcie ze zbioru 
prywatnego rodziny płka Gołębiewskiego
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posiadał 3 baterie 76 mm armat i baterię 120 mm 
moździerzy. Na uzbrojeniu oprócz broni strzeleckiej 
było 31 czołgów T-34/85, 12 armat 76 mm, 4 armaty 
ppanc. 57 mm, 6 moździerzy 120 mm i 20 moździe-
rzy 82 mm. Po 1955 r. w pułku pojawiło się 17 dział 
bezodrzutowych (5 kalibru 107 mm i 12 kalibru 82 
mm), 4 przeciwlotnicze armaty 37 mm i 16 szt. wkm 
oraz 36 granatników ppanc. W 1956 r. otrzymano 
transportery panc. BTR-152 i BTR-40, działa panc. 
SU-85 i ISU-122, a w 1961 r. 85 mm armaty ppanc.8. 
W całym okresie funkcjonowania pułk nie dyspono-
wał wyposażeniem, w ilości określonej etatem.

Instruktaż – przygotowanie do strzelania, poligon Biedrusko, rok 1954. Prowadzi por. Jan Kornatowski. Zdjęcie ze zbioru prywat-
nego kpt. Kornatowskiego

Według wykazu z 19 kwietnia 1952 r. pułk posia-
dał na wyposażeniu m.in.: karabiny 7,62 mm wzór 
91/30, 38 i 44 - 758 szt., rewolwery i pistolety różnych 
wzorów 868 szt., rkm „DP” wz. 28-73 szt., km „DT” 
i „DTM” czołg. - 47 szt., ckm wz. 10 „Maksym” - 28 
szt.9 Od 21.04.1958 r. kadrę wyposażono w pistolety 
„TT wz. 33”10. Żołnierze zawodowi (żz) mogli posia-
dać broń osobistą lub myśliwską. Każdy egzemplarz 
należało zaewidencjonować umieszczając punkt 
w rozkazie dziennym, tak jak to uczynił osobiście 
d-ca pułku: „Podaję do wiadomości, że posiadam 
własny pistolet typu Mauser nr 33773 zdobyty na 

bandach UPA w 1945 r. Zbrojmistrzowi przyjąć do 
wiadomości”11. Własną, „niesłużbową” bronią dys-
ponowało kilkuosobowe grono żz - myśliwych zrze-
szonych w Wojskowym Kole Łowieckim nr 430 na 
czele z kwatermistrzem mjr. Czesławem Bartochą12.  

Bardzo ważną rolę w procesie zabezpieczenia 
toku służby, tak w garnizonie jak i w polu spełnia-
ła kompania łączności (dalej: kł). W 1952 r. na wy-
posażeniu posiadano m.in.: aparaty TAI-43 - 2 szt., 
aparaty UNA-1 - 4 szt., aparat telefoniczny AP-48 
- 15 szt., aparaty amerykańskie EE-8A - 2 szt., zain-
stalowane na węźle pułkowym aparaty polowe typu: 

niemieckiego - 13 szt., czeskiego - 2 szt. i bunkrowy 
hermetyczny okrętny - 1 szt., łącznicę induktorową 
typu niemieckiego 20 NN - 1 szt., radiostacje: typu 
A - 10 szt., typu A-7-A - 15 szt., RBM - 5 szt., RB - 1 
szt., radiostacje czołgowe: 9 RS - 13 szt., 9RM - 2 
szt., a także łącznicę telef. polową 10. połączeniową 
- 7 szt. Od 1960 r. użytkowano także m.in. radiosta-
cje: A-7-B, RBM-1, R-108, RSB-P-3. Do uzupełnia-
nia napięcia akumulatorów używano agregatu, ale 
do ich ładowania najczęściej stosowano dynamoma-
szyny. W kł były 2 magazyny i 2 warsztaty.

Niezwykle istotną czynnością były obsługi sezo-
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nowe sprzętu technicznego zwane potocznie przej-
ściami. O ważności tego przedsięwzięcia świadczy 
fakt zwalniania od wszelkich obowiązków osób 
etatowo związanych z eksploatacją pojazdów. Na 
czas obsługi przeznaczano zazwyczaj dwa tygodnie. 
Przed przystąpieniem do prac przeprowadzano szko-
lenia ze wszystkimi osobami funkcyjnymi odpowie-
dzialnymi za eksploatację sprzętu. Każdy egzemplarz 
sprzętu (samochody, wozy bojowe, szkolno-bojowe 
i in.) posiadał kartę obsługi, formularz (dla wozu 
bojowego) oraz książkę kontroli13. Ciężki sprzęt bo-
jowy, jak np. czołgi, sprzęt ppanc., artyleryjski nie 
nastręczał wielu kłopotów. Co prawda mniej eksplo-
atowano go aniżeli samochody, ale kiedy temperatu-
ra otoczenia spadała poniżej zera °C pilnowano, by 
czołgowe podgrzewacze olejowe utrzymywały stałą 
temperaturą przez całą dobę14 (było to niezbędne do 
uruchomienia czołgu).

Ponieważ dostrzegano pewne „niedoskonałości 
konstrukcyjne” posiadanego uzbrojenia, to już na 
początku 1950 r. podejmowano działania na rzecz 
jego unowocześnienia. Właśnie wówczas, jeden 
z pierwszych wniosków dotyczył usprawnienia pod-

grzewacza wodno-olejowego. W 1956 r. „za duży 
wkład nad rozwojem racjonalizatorstwa oraz pracę 
nad wykonaniem wniosków” nagrodzono kilkana-
ście osób, wśród których nie zabrakło żzsw. Wtedy 
to ulepszono „sposób wykorzystania” 45 mm luf 
wkładowych do 85 mm armaty czołgów T-34/85 
(podczas ćwiczeń strzelano amunicją 45 mm) oraz 
wykonano projekt racjonalizatorski pod nazwą 
„Uniwersalny przyrząd obsługi czołgów T-34H”15.

W pierwszych latach istnienia pułku podstawo-
wym środkiem transportu, jakiego używano do prac 
w koszarach, był transport konny. Był on stopnio-
wo wypierany przez samochody ciężarowe. Jednak 
konie były wykorzystywane jako siła pociągowa 
jeszcze na początku lat pięćdziesiątych. Ponieważ 
znikoma część poborowych przychodziła do wojska 
z prawem kierowania pojazdami mechanicznymi, 
systematycznie prowadzono kursy z kandydatami na 
kierowców. Osobą odpowiedzialną za szkolenie był 
por. Jerzy Wilczyński. Ważne zadania wykonywali 
w tym czasie m.in. por. Józef Kuczyński oraz pod-
ofi cerowie - instruktorzy Roman Gotfryd i Alfred 
Lembke16. Aby nie dopuścić do spowodowania nie-

Kierowcy z plutonu samochodowo – gospodarczego por. Jana Kornatowskiego, poligon Biedrusko, rok 1953. Zdjęcie ze zbioru 
prywatnego kpt. Kornatowskiego
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szczęśliwych zdarzeń na drodze d-ca kategorycznie 
zakazał opuszczania koszar niesprawnymi wozami 
bojowymi i samochodami. Raz w miesiącu, „w pią-
tek czwartego tygodnia” z-ca d-cy d/s polit. wraz  
z szefem służby samochodowej dokonywali analizy 
stanu dyscypliny kierowców. W stosunku do niezdy-
scyplinowanego kierowcy, także ze skłonnościami 
do nadużywania alkoholu, d-ca mógł wystąpić do 
właściwych organów komunikacji o cofnięcie pra-
wa jazdy na okres służby wojskowej lub na stałe17.  
Z tego prawa kilka razy skorzystał.

Szkolenie specjalistyczne

Rok szkolny dzielony był na okresy. Najczęściej 
o ich nazwach decydowały pory roku. Takimi pro-
stymi nazwami operowano już w początkowych 
latach pięćdziesiątych. Dla przykładu na przeło-
mie 1950/1951 r. wyznaczone zostały dwa pięcio-
miesięczne okresy: zimowy (od 1 grudnia 1950 do  
30 kwietnia 1951 r.) i letni (od 1 maja do 30 wrze-
śnia 1951 r.). Od 1950 r. szkolenie pojedynczego żoł-
nierza (odbywające się w plutonach), jak i całością 
pododdziałów prowadzono na placu o powierzchni 
120 ha, opodal koszar. Wówczas również zaczęto 
przebudowywać strzelnicę starego typu (poniemiec-
ką). Strzelania na odległość 500 m wykonywano 
sporadycznie na obszarach gospodarstw wiejskich18. 
Do ćwiczeń strzeleckich na mniejszą odległość, bo 
do ok. 200 m, przystosowano teren przy ul. Łasickiej 
w 1957 r. W końcowych latach dysponowano już 
stosunkowo nieźle wyposażoną bazą szkoleniową. 
W każdym batalionie funkcjonowały po cztery sale 
wykładowe. Notowano jednak niedobór wydaw-
nictw specjalistycznych.

Wszystkich żzsw obejmowały zajęcia z przedmio-
tów ogólnowojskowych oraz szkolenia polityczne-
go19. Realizowały one taką samą tematykę. Różnica 
występowała w szkoleniu specjalistycznym. Artyle-
rzyści, pancerniacy, łącznościowcy musieli poznać 
swój sprzęt i umieć go obsługiwać. W tamtym cza-
sie odnotowano pierwsze sukcesy łącznościowców.  
W 1947 r., w zawodach na szczeblu dywizji, zespół 
pułku zdobył 2 i 3 miejsca. Na początku sierpnia 1952 r. 
w konkurencji telefonistów stacyjnych pierwsze 
miejsce przypadło kpr. Korduli. Dyplomy za zajęcie 
drugich miejsc otrzymały: kł - w rozwijaniu węzła 
łączności oraz drużyna plut. Klińskiego - za budowę 
linii20. Wiele czasu poświęcano szkoleniu plutonów 
zwiadowczych. Kładziono nacisk na wyrobienie ini-

cjatywy i samodzielnego działania zwiadowców (fi-
zylierów). Do jednych z najważniejszych grup w 40. 
PZ należeli strzelcy wyborowi. W drugiej połowie 
lat pięćdziesiątych strzelców z pododdziałów dywi-
zyjnych grupowano w jednym miejscu i poddawano 
intensywnemu treningowi. Do mało lubianych na-
leżało szkolenie chemiczne. Indywidualne, w pod-
oddziałach kończono przeprowadzeniem ćwiczenia  
w komorze gazowej. Organizowano je dla całego 
stanu osobowego pułku, łącznie z orkiestrą21.

Każdy młody rocznik szkolono oddzielnie.  
W pierwszych latach przyjmowano poborowych nie 
rzadziej niż raz w roku. Pod koniec lat pięćdziesią-
tych zawsze dwukrotnie. Po stosunkowo krótkim 
okresie z częścią najzdolniejszych żzsw rozpoczyna-
no, tak jak kiedyś, szkolenie w ramach szkoły pod-
oficerskiej. Trwało ono krócej i kończyło się egza-
minami.

Do ważnych przedsięwzięć, realizowanych na 
ogół systematycznie, należały szkolenia i odprawy 
dla kadry. Szkolenie oficerów odbywało się według 
programu Wydziału Operacyjnego Sztabu Dywizji. 
W całym dziesięcioleciu lat pięćdziesiątych wy-
magano od nich, aby odpowiadali za kształcenie 
swoich podwładnych. Szczególną uwagę zwraca-
no na doskonalenie umiejętności instruktorskich.  
Stąd też zajęcia instruktażowe do zajęć liniowych 
i politycznych prowadzono kilka razy w roku.  
W tamtym okresie często podkreślano profesjona-
lizm kpt. Longina Łozowickiego (d-cy baonu szk.) 
i por. Ryszarda Wilczyńskiego (d-cy 2 kcz)22. Tak-
że wśród wielu podoficerów obserwowano niemałe 
zaangażowanie w proces szkolenia. Dla przykładu  
w wyniku kontroli zajęć w 2 baterii 120 mm moźdz. 
stwierdzono, że „plut. Mieczysław Zarzeczny kon-
spekt dot. tematu sprzętu optycznego opracował 
wzorowo, zajęcia prowadził żywo, bardzo starannie 
i na wysokim poziomie. Postawić jako wzór do na-
śladowania plutonowego!”23.

Stosunkowo często poziom wyszkolenia indywi-
dualnego i zespołowego oceniały komisje szczebla 
centralnego oraz dywizyjnego. Przez pierwsze lata 
pułk nie uzyskiwał zadawalających not. Systema-
tycznie oceny dobre z inspekcji Sił Zbrojnych pułk 
zaczął otrzymywać w okresie dowodzenia przez płk 
Józefa Jaworskiego24.
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Letnie i zimowe koncentracje

Poligonem, gdzie najczęściej doskonalił swój 
kunszt bojowy 40. pz w latach 50. było Biedrusko 
opodal Poznania. Tam np. w 1952 r. jeden z baonów 
przeprawił się przez Wartę, a cały stan osobowy od-
był strzelania nocne na wzgórzach Stalina i Konie-
wa25. Najdłuższy, bo trzymiesięczny, pobyt rozpoczął 
się 18 czerwca 1958 r.26 Na nieobsadzone stanowiska 
kierowców wyznaczano powołanych do odbycia ćwi-
czeń żołnierzy rezerwy. Wyposażona w 37 mm arma-
ty przeciwlotnicze bateria udawała się na strzelania 
najczęściej do Ustki. W mniejszym liczebnie składzie 
uczestniczono w „Zimowych szkołach ognia” - zimo-
wych koncentracjach, najczęściej na pobliskim Bole-
sławcowi kompleksie poligonów Żagań27.

Niezależnie od tych zajęć pułk brał udział  
w ćwiczeniach taktycznych z innymi jednostkami 
dywizji. Ćwiczenia tego rodzaju miały m.in. zwery-
fikować umiejętność planowania działań wojennych 
przez sztab dywizji (według hipotetycznych założeń 
obowiązującej doktryny militarnej) porównując je 
z rzeczywistymi możliwościami wykonania zadań 
bojowych przez oddziały wchodzące w skład związ-
ku taktycznego28. Mniejsze ilościowo składy ofice-
rów udawały się na ćwiczenia sztabowe szczebla 
dywizji. Po raz ostatni na tygodniowe zajęcia tego 
typu wyjechało 180 żołnierzy 26 listopada 1961 r.29  
W kwietniu 1957 r. odbyto wspólne i jedyne w tam-
tych latach ćwiczenia z oddziałami radzieckimi na 
poligonie żagańskim30.

Niezależnie od tego, że poligony „zaliczały” 
wszystkie pododdziały, dodatkowo w innym ter-
minie w teren wyruszali artylerzyści. Brali udział  
w ćwiczeniach taktycznych jednostek artylerii okrę-
gu połączonych z ostrym strzelaniem31. Swoje spe-
cjalistyczne szkolenia przeprowadzali również czoł-
giści. Ostatni raz wyjechali transportem kolejowym 
do Biedruska w lutym 1960 r.32 Często prowadzono 
szkolenia rezerwistów. Kilka razy, tak jak to miało 
miejsce w czerwcu i lipcu 1957 r., przeszkalano stu-
dentów uczelni cywilnych33.

Osobliwe zadanie wykonano pod koniec wrze-
śnia 1959 r. 31 przedstawicieli kadry, 480 żzsw z 30 
samochodami GAZ-50 wzięło udział w ćwiczeniach 
doświadczalnych oraz w przemarszu przez Zagłębie 
Śląsko - Dąbrowskie34. Wcześniej, bo na przełomie 
października i listopada 1950 r. kilkanaście samo-
chodów ciężarowych z kierowcami i dowódcami 
pojazdów uczestniczyło w dystrybucji środków pie-

niężnych z Mennicy Państwowej w Warszawie do 
banków w terenie. W całym kraju przeprowadzono 
wówczas denominację złotego35.

Kontakty z radzieckimi towarzyszami broni

23 lutego 1946 r. pułk, mimo że jeszcze na do-
bre nie rozlokował się w garnizonie, po raz pierwszy 
zaprezentował się Bolesławcowi36. Okazją ku temu 
stały się obchody rocznicy powstania Armii Czerwo-
nej (dalej: ACz). Na zbiórce stanu osobowego obecny 
był dowódca dywizji i dwie delegacje stacjonujących 
tu jednostek Armii Radzieckiej. Przy pomniku żoł-
nierzy ACz wystawiono wartę honorową. Obchody 
zakończono następnego dnia akademią.

Kontakty z żołnierzami Północnej Grupy Wojsk 
Armii Radzieckiej, poza okresem od zakończe-
nia II wojny światowej do opuszczenia garnizonu  
w czerwcu 1948 r., nie należały do częstych. Corocz-
nie władze polityczno-administracyjne organizowały 
akademie ku czci Wielkiej Socjalistycznej Rewolu-
cji Październikowej (WSRP). Uczestniczyły w nich 
delegacje środowisk żołnierskich i kombatantów.  
7 listopada 1948 r. w Teatrze Miejskim zakończono 
obchody „Miesiąca Przyjaźni Polsko-Radzieckiej”. 
Zaznaczyć należy, że dużo wcześniej dotarły wytycz-
ne określające formy udziału wojska w akcji „pogłę-
biania” tej przyjaźni. Na wszystkie instytucje cywilne 
i jednostki wojskowe nałożono obowiązek właściwe-
go dyskontowania dokonań narodów radzieckich nie 
zapominając o Odrodzonym Wojsku Polskim37.

Jednak nie zawsze współpraca sprzymierzonych 
wojsk układała się pomyślnie. Jeden z przykładów 
takich relacji stanowi uwieczniony w meldunku z-cy 
d-cy 40. pp d/s polit.-wych. z 30 września 1947 r., 
opis stosunków pomiędzy Polakami a Rosjanami 
z jednostki „Poczta Polowa 97614” (dalej: pp). Po 
wyjściu 147. Brygady Artylerii Armat (pp 29575) 
dowództwo pułku nie mogło dojść do porozumienia 
z nowym radzieckim d-cą płk Sergiejenko. Oprócz 
spraw związanych z wzajemnym poszanowaniem 
munduru poruszono problemy dotyczące pielęgno-
wania tradycji wspólnie przelanej krwi i braterstwa 
broni (na uroczystości zapraszano Rosjan - oni się 
nie pojawiali, ci z kolei zapraszali przedstawicieli 
„władz cywilnych pomijając sąsiadów”, tj. Wojsko 
Polskie) lub nie respektowali rozkazów przekazania 
kilku domów dla 40. pp. Dowództwo pułku próbo-
wało rozmawiać z radzieckim d-cą, lecz ten nie zna-
lazł czasu na „audiencję”. Wskazał nawet, że w spra-
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wach kwaterunkowych „należy zwracać się do niego 
przez magistrat”. W tej sytuacji dowództwo pułku 
poprosiło o interwencję, a d-ca OW IV nie zawiódł... 
5.11.1947 r. delegacja żołnierzy pułku została zapro-
szona do radzieckich koszar (po przeciwnej stronie 
ulicy) na akademię z okazji rocznicy WSRP. Wszy-
scy byli zadowoleni z atmosfery, jaka tam panowa-
ła. 7 listopada wystawili wspólne warty honorowe 
przy grobie i Muzeum Kutuzowa. „Rosjanie przy-
słali list z podziękowaniem i z prośbą o wyróżnie-
nie żołnierzy - wartowników za bardzo dobrze peł-
nioną służbę”38. W przededniu Święta AR w 1961 r.
zaproszono na spotkanie w jednostce ofi cerów ra-
dzieckich garnizonu Strachów, z którymi wymie-
niono doświadczenia związane z wychowaniem żoł-
nierzy. Organizacja młodzieżowa Koło Młodzieży 
Wojskowej zapoznała komsomolców z „warunkami 
bytowymi”, świetlicami i klubem żołnierskim39.

W pierwszych latach po wojnie przeprowadza-
no uroczystości w rocznicę śmierci marszałka Mi-
chaiła Iłłarionowicza Kutuzowa. W meldunku dość 
szczegółowo opisano przebieg tej trzy i półgodzin-
nej uroczystości z 28 kwietnia 1946 r., w której obok 
40. pp wzięły udział „jednostki Armii Czerwonej 
w liczbie 4 pułków”. Po raz pierwszy w dokumen-
cie użyto zwrotu: „…żołnierz polski ramię w ramię 
z żołnierzem radzieckim”40. Istniejące w Bolesław-
cu Muzeum Kutuzowa jako placówka historyczna 
w założeniu spełniało rolę swoiście pojętego ambasa-
dora sławiącego czyn zbrojny narodów radzieckich. 
16 października 1948 r. przybył delegat Głównego 
Zarządu Polityczno-Wychowawczego w sprawie 
przekazania go pod opiekę WP. Okazało się, że stro-
ny posiadały różne rozkazy41. Pod koniec grudnia 
d-ca pułku zawiadamia d-cę dywizji, że „Muzeum 
w Bolesławcu nie zostało jeszcze przekazane przez 

Samochód opancerzony k.rozp. BA-64. Zdjęcie ze zbioru prywatnego por. Jana Kornatowskiego, dowódcy plutonu transportowo - 
-gospodarczego służącego w pułku w latach 1950-1955
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władze radzieckie władzom polskim. Dlatego za-
pytuję się od jakiego czasu mam wystawić wartę 
przy Muzeum oraz Grobowcu, gdyż uprzedni roz-
kaz mówi, iż wartę wystawić z chwilą przekazania 
Muzeum jak i Grobowca Władzom Polskim”42. Do 
przekazania doszło wiele lat później (w 1991 r.). Ale 
tylko samego obiektu i mieszkań personelu obsługi 
w sąsiednim budynku, i … nie wojsku, a administra-
cji cywilnej miasta. Wyposażenie muzeum wywie-
ziono do Rosji.

Jeszcze w październiku 1947 r. na terenie powiatu 
nie było cmentarzy żołnierzy polskich. Za to dopro-
wadzono już do porządku Cmentarz Kutuzowa, gdzie 
pochowano kilkudziesięciu radzieckich bohaterów 
minionej wojny. Urządzono także drugi cmentarz 
w Bolesławcu. Przed Świętem Zmarłych w 1947 r.
obydwa zostały uporządkowane przez młodzież 
miejscowych szkół. 2 listopada złożono tam wień-
ce43. Żołnierze pułku dwukrotnie pracowali przy eks-
humacji zwłok żołnierzy poległych w walkach 1945 r.
Od 24 kwietnia do 18 czerwca 1947 r. 23-osobo-
wa grupa przebywała na terenie powiatu Zgorze-
lec44. Rok później 60-osobowy zespół kopał groby 

i wziął udział w ekshumacji zwłok z 20 wspólnych 
mogił żołnierzy ACz. Garnizon polski zorganizował 
26 marca 1948 r. „manifestacyjny pogrzeb poległych 
w czasie wojny czerwonoarmistów, których groby 
były porozrzucane po całym powiecie. Przy licznie 
zebranej ludności, z udziałem kompanii honorowej 
i orkiestry przemawiał d-ca pułku mjr Władysław 
Skrzydło”45. 29 października 1948 r. zorganizowano 
uroczysty capstrzyk z udziałem kompanii honoro-
wych 40. pp i 6. pcz.46

Oddziaływanie polityczne

Partia w wojsku
Liczba członków i kandydatów PZPR w zależ-

ności od okresu oscylowała od 84 (czerwiec 1951 r.) 
do 189 (styczeń 1956 r.)47. Na koniec pierwsze-
go półrocza 1961 r. do PZPR należało 46 ofi cerów 
(45,4% ogólnego stanu), 10 podofi c. zawod. i nad-
term. (9,2%) oraz 6 czł. i 20 kand. spośród żzsw. 
(4,6%)48. Podejmowanie stosownych uchwał, wy-
bory nowego sekretarza Podstawowej Organizacji 
Partyjnej pułku i członków komitetu PZPR należały 

Prezydium jednego z zebrań pułkowej organizacji Związku Młodzieży Polskiej, prawdopodobnie rok 1953. Zdjęcie ze zbioru 
mjra Zenona Paligi
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do stałych elementów każdego zebrania sprawoz-
dawczo-wyborczego. Powierzano mandaty delega-
tów na konferencje: miejską, powiatową i okręgową. 
Pod koniec lat 50. w składzie Komitetu Partyjnego 
10. DPanc. zasiadał z-ca d-cy pułku d/s polit. mjr 
Tadeusz Gołębiewski. W działalności organizacji 
szczególną uwagę przywiązywano do aktywności 
członków partii komunistycznej. Drogą poleceń 
partyjnych nakazywano wykonywanie określonych 
przedsięwzięć, nawet sekcji politycznej w zakresie 
dokonywania pewnych korekt programu szkolenia. 
Każdy członek i kandydat partii zobowiązany był do 
zgłębiania swej wiedzy politycznej. Stosowne szko-
lenia partyjne prowadzono na szczeblu dywizyjnej 
szkoły wieczorowej i w pułku. W 1956 r. studiowało 
aż 42 towarzyszy partyjnych49. Funkcje sekretarzy 
POP pełnili wybierani na to stanowisko oficerowie 
- członkowie partii, z reguły na okres jednego roku.

Formy oddziaływania ideologicznego 
na żołnierzy
Tematykę zajęć politycznych podporządkowaną 

bieżącym potrzebom pracy polityczno-wychowaw-
czej, narzucano odgórnie. Zawsze dominowała ta, 
która odnosiła się do spraw krajowych i międzyna-
rodowych (w ujęciu politycznym i ekonomicznym). 
Pewną ilość godzin przeznaczano na przybliżanie 
problemów światopoglądowych, kwestii prawnych, 
Armii Radzieckiej (w późniejszych latach wojsk so-
juszniczych w ramach Układu Warszawskiego). Po-
wielaniem tych zagadnień zajmowano się podczas 
codziennych informacji prasowych, gawęd, pogada-
nek i wieczornic. Te trzy ostatnie formy realizowano 
zazwyczaj po kolacji, z wyjątkiem dni świątecznych, 
już od końca lat czterdziestych.

Zajęcia polityczne prowadzili oficerowie zwani 
kierownikami grup szkolenia politycznego. Naj-
więcej grup tworzono z udziałem szeregowych.  
W listopadzie 1948 r. oficerów liniowych objęto 
szkoleniem marksistowsko-leninowskim. Od roku 
1951 r. uczestniczyli w nim 3 razy w miesiącu, 
w soboty50. Prowadził je z-ca d-cy pułku d/s poli-
tycznych. Odpowiedzialność za należyty przebieg 
szkolenia podoficerów i żzsw ponosili d-cy po-
szczególnych szczebli dowodzenia - w kompaniach 
(równorzędnych) ich dowódcy. Prawie od początku 
przeznaczano na nie 4 godz. tygodniowo. W ich trak-
cie pilnowano, by w zeszytach zanotowane zostały 
najistotniejsze wiadomości. Systematycznie prze-
prowadzano egzaminy z tego szkolenia.

Na pewien czas, po 1956 r., atmosfera zajęć sta-
ła się luźniejsza. Powodem była niestabilna sytuacja 
wojska, zwłaszcza redukcja stanu liczbowego rzutu-
jąca na postawy kadry zawodowej. Zauważano lek-
ceważący stosunek do obowiązku szkolenia, a część 
oficerów prowadziła zajęcia z wyraźną rezerwą.  
Z kolei żzsw przestali ukrywać swoje poglądy, śmia-
ło stawiali pytania, prosząc o wyjaśnienia, względnie 
sami wyrażali opinię w interesujących ich sprawach. 
Prowadzący zajęcia, co od pierwszych powojennych 
lat nigdy się nie zmieniło, otrzymywali polecenia 
dokładnego notowania, względnie zapamiętywania 
wypowiedzi słuchaczy. Treść owych wypowiedzi 
przekazywano z-cy d-cy pułku d/s polit., który spo-
rządzał miesięczne meldunki o stanie moralno-poli-
tycznym (meldunki o nastrojach) w pułku.

Nie bez znaczenia dla uzyskania właściwego 
efektu - akceptacji linii politycznej partii - stanowi-
ło uczestnictwo stanu osobowego w obchodach ko-
lejnych rocznic świąt wojskowych i państwowych. 
Dla środowiska żołnierskiego zawsze ważnym było 
Święto Zwycięstwa (9 maja 1945 r.). Po raz pierw-
szy nawiązano do tego dnia w 1946 r. Bolesławiec 
udekorowano biało-czerwonymi flagami i transpa-
rentami. Okolicznościowe imprezy „pod dyktando” 
wojska przeprowadzono 8 i 9 maja. W ich trakcie 
m.in. wręczono dyplomy „Żołnierzowi Demokra-
cji”, kilku uczestnikom minionej wojny nadano „Or-
dery Zwycięstwa”, a przed ratuszem przypatrywano 
się płonącemu stosowi „z różnych pozostałości po 
hitlerowcach” i uczestniczono w apelu poległych51. 
Z kolei w trzecią i następne rocznice bitwy pod Le-
nino (12 października 1943 r.), do roku 1950, kiedy 
po raz pierwszy obchodzono Święto Wojska Polskie-
go, jako święto Sił Zbrojnych, odbywano uroczyste 
wieczornice, zaś w samym mieście organizowano 
„Wieczory Sławy”. 

Organizowano imprezy wspólnie z miejscowymi 
organizacjami politycznymi, szkołami i zakładami 
pracy.

Niezależnie od miejsca pobytu pułku każdą rocz-
nicę proklamowania Manifestu Lipcowego (Mani-
fest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego  
z 21 lipca 1944 r.) obchodzono bardzo uroczyście  
22 lipca. W okolicznościowych rozkazach i prezen-
towanych programach artystycznych nawiązywano 
do wydarzeń historycznych.

Nieco inny charakter miał udział wojska w ob-
chodach Święta Pracy 1 maja. Co prawda, delegacja 
żołnierska z orkiestrą podkreśliła swoją solidarność 
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z klasą robotniczą po raz pierwszy w 1947 r., ale  
w latach następnych, zwłaszcza wówczas, kiedy wy-
ruszano na poligon, wojsko z 40. pz reprezentowane 
było bardzo skromnie.

Zabezpieczanie akcji politycznych
Żołnierze brali udział we wszystkich głosowa-

niach i wyborach (samorządowych i parlamentar-
nych). Poprzedzający je czas charakteryzował się 
większą niż w poprzednim okresie ilością form od-
działywania ideologicznego. Przełożeni nadsyłali 
scenariusze i wzory przemówień do wykorzystania 
podczas zebrań. Mobilizowano „politycznie” ak-
tyw partyjny i młodzieżowy, który zachowywał się  
w czasie tych wieców tak, aby go słyszano i widzia-
no. Przed każdymi wyborami d-ca pułku powoływał 
komisję wyborczą, informował o dacie i procedu-
rach głosowania. W latach 50. i 60. punkty wybor-
cze zorganizowano czterokrotnie: 26.10.1952 r.52, 
5.12.1954 r., 26.01.1957 r. i 16.04.1961 r. O roli, jaką 
spełniał aktyw młodzieżowy wspominano podczas 
różnych zebrań. Np. w 1957 r. przy współudziale ko-
mitetu POP skutecznie wywarł on nacisk na swych 
kolegów, by w „odpowiedni sposób zagłosowali na 
listę Frontu Jedności Narodu”. Znamienne w posta-
wie żzsw było również to, że już od czwartej rano 
przed drzwi lokalu wyborczego (otwieranego o szó-
stej) przybyło kilka pododdziałów. Na listach do gło-
sowania umieszczonych zostało wtedy 1080 osób53.

Częścią pracy propagandowej były przedsięwzię-
cia na rzecz wsparcia organizacji politycznych i spo-
łecznych. W 1951 r. włączono się do akcji sprzeciwu 
przeciwko wojnie na Półwyspie Koreańskim. Niepo-
koiła także odbudowa potęgi Republiki Federalnej 
Niemiec. Żołnierze manifestowali wolę umacniania 
pokoju na świecie pod hasłem „Wojsko Polskie - 
wierna straż niepodległości naszej Ojczyzny”. Pod 
apelem - specjalnie wydrukowanymi tekstami Naro-
dowego Plebiscytu Pokoju zebrano 1003 podpisy54.

Walka o laickie postawy żołnierzy

Oportunistyczne postawy kadry wobec działań 
laicyzacyjnych przełożonych wyższych szczebli 
gwarantowały spokój. Dowódcy pułku udawali, że 
nic nie widzą, meldowali „wyżej” o wypełnianiu 
woli władzy ludowej. „Na dole” zaś praktykowano 
to, co w społeczeństwie funkcjonowało od wieków 
- przywiązanie do tradycji i religii. Czasami w mel-
dunkach odnotowywano: „w niedziele, w świetli-

cach, w chwilach wolnych można zauważyć bardzo 
znikomą ilość żołnierzy modlących się z książeczek 
do nabożeństw”55. W pierwszych latach uczestnictwo  
w religijnych obrzędach wpisane było do harmo-
nogramu zabezpieczenia czasu wolnego w dni 
świąteczne. Wraz z nastaniem lat 50. skutecznie 
uniemożliwiano ich praktykowanie. Wtedy także 
krucyfiks - symbol wiary katolickiej - definitywnie 
usunięto z sal żołnierskich56. Jeszcze w święta wiel-
kanocne 1951 r. ok. 40% stanu osobowego wzięło 
udział w spowiedzi wielkanocnej i przyjęło komu-
nię św.57 W kolejnych zalecano, aby nie prowadzić 
wśród żzsw żadnej agitacji antyreligijnej. Legalnie 
do kościoła udawali się nieliczni. Notowano mało 
przypadków wyjść do kościoła wbrew woli przeło-
żonych. Tych, co to czynili, karano za samowolne 
oddalenie. Stosunek przełożonych do tego obrzędu 
nieco „złagodniał” po 1956 r. Np. w 1957 r., jednego 
dnia po zajęciach żzsw udali się do spowiedzi wiel-
kanocnej, a nazajutrz już o szóstej rano przystąpili do 
komunii św.58

Inny przebieg miały święta Bożego Narodzenia. 
W czasie od 24 do 26 grudnia 1950 r. wyznaczono 
do służb „najlepszych, o wysokim poczuciu obo-
wiązków oficerów i zdyscyplinowanych, uświado-
mionych politycznie żołnierzy”. Tylko co dziesiąty 
żołnierz mógł liczyć na otrzymanie w tym czasie 
przepustki, a nadzorującymi spotkania żzsw z od-
wiedzającymi ich rodzinami musieli być oficero-
wie polityczni59. Następnego roku przyznano się, że  
w dwóch bateriach ustawiono choinki, które usunię-
to w przeddzień wigilii. 24 grudnia kolacje spożyto 
w świetlicach z udziałem dowódców pododdziałów  
i ich zastępców. Żzsw łamali się opłatkiem indywi-
dualnie, po zakończonej kolacji.

Przed świętami w 1952 r. d-ca Okręgu Wojsko-
wego IV (dalej: OW IV) polecił m.in. by:
• uwzględniając tradycje obyczajowe poważnej 

masy żołnierskiej można postawić w świetlicach 
„drzewka” nie nadając im religijnego wyglądu 
zewnętrznego, dekorując je kolorowymi lampka-
mi i sztucznym śniegiem. W klubach oficerskich 
„drzewek” nie stawiać;

• jeśli poszczególni żołnierze z własnej inicjatywy 
zechcą łamać się opłatkiem lub zechcą zaintono-
wać kolędę, nie przerywać, a jednocześnie nie 
urządzać manifestacyjnego śpiewu pieśni politycz-
nych;

• d-cy, ich z-cy i aktyw partyjny winni dbać o to, 
by nie dochodziło do podziału żołnierzy na wierzą-
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cych i niewierzących;
• na pasterkę nie należy żołnierzy zwalniać wyja-

śniając, że nie pozwalają na to wymogi porządku 
wojskowego;

• zwrócić uwagę, aby patrole wojskowe nie dopro-
wadzały do incydentów przed kościołem;

•  ewentualne sprawy żzsw, którzy oddalili się na pa-
sterkę nie oddawać do prokuratury60.

Kolejnym problemem, z jakim mierzyli się prze-
łożeni po 1956 r., był nawrót „religianctwa” wśród 
kadry, „odrabianie zaległych” ślubów kościelnych  
i chrzcin oraz pasywna postawa wobec nacisku klery-
kalnego. Ubolewano, że „materialistyczny światopo-
gląd, który opierając się o naukową znajomość praw 
rządzących przyrodą i społeczeństwem, wyzwalają-
cy człowieka z przesądów religijnych, zabobonów  
i strachu, nie znajdował należnego miejsca w co-
dziennym postępowaniu”.

Kultura i oświata

Przedsięwzięcia ujmowane w planach pracy 
kulturalno-oświatowej obejmowały tę ważną część 
żołnierskiego dnia, która na mocy resortowych usta-
leń była wolna od zajęć specjalistycznych. Wypeł-

niały one czas popołudniowy i świąteczny. Robiono 
wszystko, żeby żołnierz się nie nudził, aby bezczyn-
ność nie skutkowała decyzją samowolnego opusz-
czenia koszar. Od początku lat 50. wprowadzono za-
sadę, iż na dodatkowe zajęcia kulturalno-oświatowe 
i sportowe przeznaczać się będzie co najmniej trzy 
dni w tygodniu. Ponadto w dni ustawowo wolne od 
zajęć, zwane wypoczynkowymi, starano się zawsze 
organizować wiele imprez. Dużo uwagi poświęcano 
zabezpieczeniu spotkań żołnierzy z ich rodzinami  
w koszarach. Nakazywano „prowadzenie odpowied-
niej pracy ukierunkowanej na przekazywanie infor-
macji odwiedzającym o charakterze i przebiegu służ-
by żołnierza, a także taktowne i subtelne polityczne 
oddziaływanie na nich”61.

Instytucją, która zajmowała się organizowaniem 
wszelkiego rodzaju imprez kulturalno-oświatowych, 
koordynacją prac kół zainteresowań i biblioteki bele-
trystycznej był Klub Żołnierski. Prawdopodobnie za 
sprawą pomieszczeń wspólnych dla wszystkich kor-
pusów osobowych pułku w sprawozdaniach okre-
ślano go jako Klub Oficerski. Kierownik klubu był 
odpowiedzialny za wystrój estetyczny i wyposażenie 
świetlic żołnierskich oraz szatę graficzną plansz pro-
pagandowo-agitacyjnych w rejonach zewnętrznych. 

Pułkowa Orkiestra na poligonie w Biedrusku, prawdopodobnie w r. 1951. Na czele orkiestry tamburmajor sierż. Piotr Maksym-
czak. Źródło: Olko Piotr, Wojskowa Orkiestra Garnizonowa w Bolesławcu, Praca magisterska, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Toruń 2010. Zdjęcia s. 41.
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Pododdziały posiadały w swoich rejonach głośniki 
(tzw. kołchoźniki), z których emitowano programy 
za pośrednictwem pułkowego radiowęzła (od poło-
wy 1947 r., podłączonego do sieci miejskiej).

Pierwszy telewizor Belweder II OT 1782 do jed-
nostki trafił w październiku 1958 r.62. Pod koniec 
1960 r. w jednostce było 7 telewizorów, 17 odbior-
ników radiowych i 2 bilardy. Jako prezent od miej-
scowych zakładów pracy na Święto WP w 1961 r. 
otrzymano dwa radioodbiorniki Rondo63. Można 
było korzystać z sali gimnastycznej, adaptowanej  
w razie potrzeby na salę widowiskową i jednego 
boiska sportowego64. W późniejszych latach boisko 
rozbudowano do rozmiarów pełnowymiarowego 
stadionu lekkoatletycznego. Żołnierze wszystkich 
roczników mogli uczestniczyć w projekcjach filmów 
kina miejskiego po udzieleniu zgody przez d-cę 
pułku. Pod koniec lat pięćdziesiątych wyświetlano 
przeciętnie po dwa filmy w ciągu tygodnia na terenie 
jednostki. Od 1955 r. zlikwidowano „palenie papie-
rosów na widowni podczas wyświetlania seansów 
filmowych oraz innych imprez i widowisk”65.

Już w 1947 r. pod patronatem klubu prowadzo-
no chór i teatr amatorski. Dla przykładu pod koniec 
stycznia 1950 r. aż 86 strzelców wyznaczono do 
prób celem wyłonienia chóru pułkowego, który póź-
niej reprezentował jednostkę na Festiwalu OW IV66.  
10 lutego 1953 r. zorganizowano akademię po-
święconą rocznicy powrotu Bolesławca do Macie-
rzy. Spośród 147 uczestników części artystycznej  
(4 ofic., 25 podofic., 110 szereg. i 8 kobiet wchodzą-
cych w skład 4 zespołów chóralnych, 3 zespołów 
orkiestralnych i 6 zespołów recytatorskich) w ogól-
nej punktacji pierwsze miejsce przyznano kł.67 Tak 
duże składy zespołów w tamtych latach nie należa-
ły do rzadkości. Np. w grudniu 1957 r. zarządzono 
codzienne próby dla 112 żołnierzy68. Z kolei łatwiej 
było prowadzić zajęcia w kółkach zainteresowań, 
chociaż działalność przejawiało zaledwie kilka.  
W 1961 r. istniały 4, z których najliczniejsze, bo sku-
piające 8 członków to fotograficzne69.

Prawie wszystkie pododdziały posiadały świe-
tlice, gdzie żzsw spędzali sporo czasu. Prowadzono 
tam zajęcia programowe oraz zebrania. Nieodzow-
nym elementem wystroju każdej z nich musiały być 
gazetki. Prezentowana tematyka obejmowała zagad-
nienia polityczne, krajoznawcze, sportowe, sprawy 
wewnętrzne i dyscyplinę. Cyklicznie prowadzono 
przeglądy świetlic oraz konkursy. Jeden raz, w stycz-
niu 1948 r. świetlica szkoły podoficerskiej zajęła 

3 miejsce na szczeblu dywizji70.
Podczas pobytów na ćwiczeniach urządzano 

świetlice polowe. Wyposażano je przede wszyst-
kim w zszywki z prasą codzienną i czasopismami 
wojskowymi. Była tu możliwość posłuchania radia. 
Ważniejsze audycje bywały wzmacniane głośnika-
mi z wozu propagandowego, tak że głos docierał 
do wszystkich żołnierzy znajdujących się w obrębie 
pola namiotowego. Plac, na którym stały namioty 
dekorowano flagami państwowymi oraz planszami  
z hasłami politycznymi i hasłami propagującymi 
wyszkolenie osobiste.

Biblioteka beletrystyczna nie należała do zbytnio 
uczęszczanych miejsc. Tylko ok. 25-35% stanu oso-
bowego szczyciło się mianem czytelnika biblioteki. 
Pod koniec 1955 r. zgromadzono 11239 książek71. 
Początkowo funkcję bibliotekarzy pełnili munduro-
wi, zastąpieni później przez osoby cywilne. Z czy-
telnictwem książek wiązało się czytelnictwo prasy  
i czasopism. Atestat gazetowy na 1955 r. przewi-
dywał otrzymywanie przez pułk m.in.: „Trybuny 
Ludu” i „Żołnierza Wolności” - po 52 egz., „Sztan-
daru Młodych” - 45 egz., „Przeglądu Sportowego” 
- 26 egz. Ponadto gazeta okręgowa „Żołnierz Ludu” 
docierała w takiej ilości, by z jednego egzempla-
rza mogło korzystać pięciu czytelników72. Kadra 
zawodowa prenumerowała czasopisma fachowe: 
„Przegląd Piechoty”, „Przegląd Artylerii”, „Przegląd 
Łączności”, „Przegląd Broni Pancernej”, „Polskę 
Zbrojną” i „Wojsko Ludowe”. Do pułku przysyłano 
także 10 tytułów czasopism radzieckich73.

Organizowano kilkumiesięczne kursy dla analfa-
betów. Jeszcze kilkanaście lat od zakończenia woj-
ny zdarzały się przypadki, że trafiający do odbycia 
zsw poborowi nie czytali płynnie, kiepsko pisali,  
a w pojedynczych przypadkach - w ogóle nie opano-
wali tej umiejętności. W połowie grudnia 1952 r. na 
te kursy zakwalifikowano 42 żzsw. Żołnierze dosko-
nalili umiejętność czytania i pisania pod okiem na-
uczyciela cywilnego74, bądź żzsw. W 1953 r. zajęcia 
prowadzili strzelcy Owczarek i Szkudlarek, z zawo-
du nauczyciele75. 11 stycznia 1955 r. stwierdzono, że 
w pułku jest 14 analfabetów, 81 małopiśmiennych,  
a 27 źle władających językiem polskim w mowie  
i piśmie76. Sporadycznie w meldunkach odnoszono 
się do innych aniżeli polska grup narodowościo-
wych. Np. w 1951 r. w pułku służyło 21 autochto-
nów, „każdy jednak umie pisać i czytać po polsku”, 
stwierdzono77. Pod koniec 1960 r. zorganizowano 
kurs dla 65 szeregowych żzsw w zakresie naucza-
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nia wszystkich klas szkoły podstawowej, a w roku 
szkolnym 1961/1962 dla 58. Jednocześnie w grud-
niu 1960 r. 41 żzsw pochodzących ze wsi ukończyło 
kurs rolny78.

Dla oficerów, którzy nie posiadali świadectwa 
dojrzałości, zorganizowano Liceum dla Wojskowych 
nr 87 przy JW 1607. W roku szkolnym 1958/1959 
zatrudniono dziewięcioro bolesławieckich nauczy-
cieli. Funkcję dyrektora pełnili Franciszek Kalisz,  
a następnie Alfred Babiarz. W maju 1959 r. do matu-
ry przystąpiło 19 osób.

Klub odpowiadał także za organizację czasu wol-
nego kadry. Dowództwo jednostki świadome było 
tego, iż kadra ignoruje apele o nieuczęszczanie do 
restauracji w mieście. Dlatego wespół z 14. Brygadą 
Artylerii Ciężkiej (dalej: 14. BAC) od jesieni 1951 r. 
zaczęto organizować co sobotę dancingi. Najważ-
niejszą w roku była zabawa sylwestrowa (zwana 
początkowo Wieczorem Powitania Nowego Roku). 
Ta pierwsza miała miejsce na przełomie 1948/1949 r. 
Dochód z niej przeznaczono na zakup biblioteczki 
dla robotników z Huty „Wizów”79. Sporadycznie or-
ganizowano potańcówki dla żzsw.

Wkraczając w dekadę lat sześćdziesiątych na 
niwie pracy sportowej zanotowano więcej aniżeli 
poprzednio imprez. Odbywały się pod hasłem „Dni 
Sportowca”. W baonach i samodzielnych pododdzia-
łach istniały z reguły po 4 sekcje sportowe. Narze-
kano jednak na brak aktywności kadry zawodowej, 
wyjątek stanowili członkowie sekcji strzeleckiej. 
Niemniej jednak żz nie uchylali się od składek na 
rzecz koła80. Jednym z pierwszych zobowiązań było 
dobrowolne opodatkowanie się w akcji kilkumie-
sięcznej zbiórki pieniężnej, tzw. Daninie Narodo-
wej81. Fakt ten był odnotowany w „Książeczce pie-
niężnej”, jaką miał każdy członek kadry zawodowej.

Orkiestra w garnizonie

Przez pierwszych kilkanaście lat orkiestra stano-
wiła część składową pułku, a pod koniec lat pięć-
dziesiątych otrzymała status Orkiestry Garnizonowej 
przy 40. PZ. Liczyła przeciętnie ok. 30 muzyków. 
Przeważająca w niej większość to żzsw. Wojskowi 
muzycy widoczni byli w miejscach, gdzie działo 
się coś ważnego. Prowadzili naukę śpiewu w pod-
oddziałach, stanowili trzon zespołów artystycznych, 
dawali koncerty żołnierzom jednostek garnizonu, 
występowali przed cywilną publicznością. Orkiestra 
corocznie wyjeżdżała na letnią koncentrację razem 

z pułkiem. Kształcono młodocianych kandydatów 
do służby w pododdziałach orkiestr. Spośród ponad 
pięćdziesięcioosobowego grona elewów, na uwagę 
zasługuje Bolesław Nowak, później wieloletni ka-
pelmistrz tej orkiestry. Kapelmistrzami „z przedwo-
jennymi życiorysami” byli: ppor. Tadeusz Bramow-
ski i st. sierż. Stefan Biały82. W latach 1946-1962 
stanowiska kapelmistrzy zajmowali ponadto: st. 
sierż. Jan Hamroz, ppor. Feliks Sacewicz, por. Mi-
chał Stachowski i por. Stefan Wójcik.

Sprawy dyscypliny

Zagadnienia odpowiedzialnego zachowania się 
w koszarach i poza nimi znajdowały swoje odbicie 
podczas żołnierskich zebrań, różnych form pracy 
propagandowo-agitacyjnej i eksponowania najlep-
szych przodowników na tablicach. Co miesiąc prze-
prowadzano także analizy dyscypliny na szczeblu 
pułku. Jeszcze na początku lat 50. nakazywano do-
wódcom składanie meldunków dotyczących zacho-
wania się żołnierzy tzw. „bogaczy wiejskich”83.

Każdorazowo przed wyjazdem na poligon d-cy 
wydawali rozkazy odnośnie przebiegu ćwiczeń po-
ligonowych. Starano się zapewnić bezpieczeństwo 
nie tylko podczas trwania koncentracji. Aby unik-
nąć nieszczęśliwych wypadków podczas porusza-
nia się kolumn czołgów przez miasto, wystawiano 
regulujących na wszystkich skrzyżowaniach. Na 
przejazdach kolejowych wyznaczano posterunki, 
których zadaniem byłoby przekazanie sygnałów do 
zatrzymania składu pociągu, gdyby z przyczyn tech-
nicznych czołg nie był w stanie opuścić torowiska.  
Z kolei na ewentualność szybkiego zareagowania na 
różne sytuacje, jakie mogłyby się zdarzyć w wojsku 
oraz na terenie podlegającym jurysdykcji cywilnej 
zorganizowano w jednostce grupę artyleryjsko-sa-
perską, która składała się z dwóch oficerów, ośmiu 
szeregowych-saperów i artylerzystów oraz jednego 
sanitariusza84. Ponadto cyklicznie powtarzano naka-
zy i zakazy. Część z nich dotyczyła ochrony środo-
wiska i zasobów leśnych. W 1952 r. d-ca za naganne 
uznał „uskutecznianie kłusownictwa, polowań w ob-
rębie poligonu, kąpieli w Jeziorze Glinowieckim bez 
udziału punktu medycznego z lekarzem, sprzedaży 
wódek i win poza kasynem, samowolne zakładanie 
świateł, tzw. prowizorek w namiotach oraz wydawa-
nie przepustek do kilku pobliskich miejscowości”85.

Nie uniknięto jednak przykrych wypadków. 
Przyczyny i okoliczności bywały różne:
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- „2.10.1952 r. ok. godz. 16.30 podczas przemar-
szu pułku przez rynek w Bolesławcu, w odległości 
30 m od trybuny został przejechany czołgiem cywil, 
Władysław Kozemba. Ustalono, że ofi ara znajdowa-
ła się pod wpływem alkoholu. Mimo zabezpieczenia 
trasy przez służby porządkowe miejskie i milicję, ów 
obywatel wyskoczył zza pleców jednego z porząd-
kowych widocznie z chęci dotknięcia czołgu ręką 
uchwycił się gąsienicy, która momentalnie wciągnę-
ła go pod siebie”86.

- 19 czerwca 1956 r. „ppor. Stanisław Chrząszcz 
z 14 BAC będąc d-cą warty garnizonowej podczas 
praktycznego instruktażu wartownikom udającym 
się na zmianę posterunków śmiertelnie ranił trzema 
pociskami w szyję wartownika szer. (elewa pułko-
wej szkoły podofi cerskiej) Jana Ambrożka. Z powo-
du wielonarządowych uszkodzeń tej części ciała nie 
udało się go uratować”87.

- 29 czerwca 1948 r. elew pułkowej orkiestry Ma-
rian Girzecki popełnił samobójstwo w mieszkaniu 
swego brata, tamburmajora Tadeusza z jego służbo-
wej broni. Elew Girzecki podczas zbiórki orkiestry 
„był w stanie pijanym”. Sierż. Tadeusz „odesłał go 
do domu spać. Po powrocie z kościoła stwierdzono, 
że w/w popełnił samobójstwo przez strzał w głowę 
z pistoletu brata”88.

- 1 października 1952 r. popełnił samobójstwo 
oddając strzał w serce ppor. Jan Fudalewski. Mia-
no do niego zastrzeżenia za słabe interesowanie się 
służbą, skutkujące wydaleniem z szeregów partii.

Przestępstwa polityczne nie zdarzały się często. 
Miał szczęście „ten ktoś”, kto 29 lutego 1952 r. w 1 
kcz sprofanował portret Stalina. Sprawcy nie wykry-
to89. Za to dwóch szeregowych za wrogą działalność 
w LWP skazanych zostało na kary więzienia z utratą 
praw publicznych i obywatelskich na 5 lat: Jan Woź-
ny - 15 lat pozbawienia wolności, Józef Listwan - 4 
lata i 8 miesięcy90.

Kary pozbawienia wolności orzeczono w stosun-
ku do kilkunastu żzsw, m.in. w stosunku do strz. Bro-
nisława Guzka, który w styczniu 1950 r. samowolnie 
udał się do domu. Mimo to, iż sam po 7 dniach zgło-
sił się do jednostki bez munduru, trzewików, furażer-
ki z orzełkiem i pasa głównego został potraktowany 
bardzo surowo: skazano go na 3 lata więzienia. Dla-
czego? Za uzyskane ze sprzedaży tych przedmiotów 
1500 zł kupił ubranie cywilne91.

Współpraca i patronaty

Jednostka współpracowała z zakładami pracy 
„Wizów”, kopalniami „Konrad” w Iwinach i „Bole-
sław Chrobry” w Wałbrzychu. Spełniono wolę prze-
łożonych - pod koniec lat pięćdziesiątych objęto pa-
tronatem Kółko Rolnicze w Lipianach oraz 4 szkoły 
w Bolesławcu. Współpracowano z jednostkami ra-
dzieckimi. Dotyczyło to głównie kontaktów z Kom-
somołem radzieckiej jednostki lotniczej w Krzywej.

Ostatnie dni w Bolesławcu

Pod koniec stycznia 1962 r. d-ca pułku wyzna-
czył komisję likwidacyjną92, a 7 lutego rozkaz, na 
mocy którego uruchomiono proces dyslokacji pułku. 
9 lutego przekazano 66 żz i 65 żzsw, którzy włącze-
ni zostali do nowopowstającej jednostki - 18. Bry-
gady Rakiet Operacyjno-Taktycznych (JW. 4355). 
Pozostawiono także gros sprzętu kwaterunkowe-
go, kwatermistrzowskiego i środków chemicznych 
oraz kompletną czynną łączność telefoniczną. Prze-
wiezienia stanu osobowego i sprzętu techniczne-
go dokonano ośmioma transportami kolejowymi 
(270 wagonów). Załadunek pierwszego rozpoczęto 
wczesnym rankiem 12 lutego na bocznicy kolejowej 
w Bolesławcu. Ostatni eszelon ze sprzętem odjechał 
18 lutego 1962 r.

17 lutego 1962 r. obowiązki d-cy Garnizonu zo-
stały przekazane mjr. Fryderykowi Lwowskiemu93. 
Nowym miejscem postoju pułku po 18 lutego 1962 r.
stało się Opole. Rozkazem Ministra Obrony Naro-
dowej nr 025/MON z 30 września 1967 r. pułkowi 
przekazano tradycje 25. Pułku Piechoty i przemia-
nowano na 25. Pułk Zmechanizowany, a rozkazem 
nr 019/MON z dnia 4 października 1973 r. nadano 
mu nazwę wyróżniającą „Nyski”. Na podstawie za-
rządzenia dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego 
nr 0122 z dnia 14 grudnia 1989 r. dokonano dyslo-
kacji 25. NPZ do Gliwic94. 12 września 1991 r. pułk 
utracił prawo do nazwy wyróżniającej. Dwa lata 
później podporządkowany został dowódcy Krakow-
skiego Okręgu Wojskowego, a w 2001 r. - rozformo-
wany95.

Jan Żuralski
* Tytułem uzupełnienia: w zestawieniu dowódców 

w cz. I (Rocznik Bolesławiecki 2016, s. 11) pominię-
to nazwisko d-cy pułku mjr Kazimierza Piaseckiego 
(12 października 1953 r. - 30 października 1954 r.).
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płk dypl. Józef Jaworski s. Grzegorza (1922-
1986) dowodził 40. PZ w latach 1957-1960. Sto-
pień generała brygady WP otrzymał w roku 1969. 
Do rezerwy ubył ze stanowiska Szefa Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze w roku 1981. 
Źródło: CAW 1679/84/249. Teczka Akt Personalnych.

ppłk dypl. Stefan Wójcicki s. Jana (1924-
1972) dowodził 40.PZ w latach 1960-1964. Był 
ostatnim dowódcą pułku w Bolesławcu. Zmarł do-
wodząc Opolskim Pułkiem Obrony Terytorialnej 
14.04.1972 r. 
Źródło: CAW 1573/75/369. Teczka Akt Personalnych.

Przypisy:

1. CAW 1131/65/10154, k. Sprawy zwiadowcze 15.02-31.12.1952.
2. Rozkaz MON nr 0025/Org. z 2 kwietnia 1957 r.
3. Zob. CAW 9640/509/58, Księgi rozkazów dziennych, rok 1949, r-zy nr 173 i 286. Dywizje „11” i „10” pod koniec lat 40. i w 

latach 50. ubiegłego stulecia przybierały kształt strukturalno-organizacyjny wzorowany na rozwiązaniach radzieckich. Zmieniały 
struktury i nazewnictwa (z dywizji piechoty, poprzez zmotoryzowane (z podległością pod 2 Korpus Pancerny) i pancerne. 10. DZ 
w roku 1955 ponownie stała się „pancerną”, z podporządkowaniem d-cy Śląskiego Okręgu Wojskowego.

4. Zgodnie z zarządzeniem Szefa Szt. Gen. WP nr 0209/Org. i Zarz. Szefa Szt. SOW: z dniem 24.01.1958 r. jednostka nasza nr 2493 
otrzymuje nowy nr, tj. 1607. Za: R-z dz. d-cy 40. pz nr 7 z dnia 20.01.1958. (w:) CAW 11842/1/65, op. cit., k.19.  

5. CAW 11842/1/65, op. cit., k.59. R-z dz. nr 37 z dnia 19.04.1958.
6. Ilekroć w tekście pojawi się nazwa „żołnierze” wówczas odnosić się będzie do wszystkich umundurowanych osób pełniących służ-

bę wojskową, a „żz” do kadry zawodowej (w przypadku podofi cerów zawodowych do roku 1958 stosowano określenie podofi cer 
nadterminowy). Określenie: „żzsw” odnosi się do żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, wcielanych do wojska przez Wojskowe 
Komendy Rejonowe, pełniących służbę w tamtym okresie przez okres dwóch lat. Korpus żzsw dzielił się na szeregowych i star-
szych szeregowych oraz podofi cerów zasadniczej służby wojskowej (zsw).
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7. Zarządzenie Szefa Sztabu Gen. WP Nr 0132/Org. z dnia 15 lipca 1957 r. Etat Nr 5/219.
8. Szerzej: J. Kajetanowicz, Polskie wojska lądowe w latach 1945-1960, skład bojowy, struktury organizacyjne i uzbrojenie, Wyd. 

Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2005, s. 301-302. CAW 11840/1/65, k.52. R-z dz. nr 26 z dnia 3.03.1956. (w:) Rozkazy 
dzienne za rok 1955 i 1956 (19.12.1955-28.05.1956). CAW 11840/2/65, k.34. R-z dz. nr 80 z dnia 1.08.1956. (w:) Rozkazy dzienne 
za rok 1956. CAW 11845/27/65, k.6. R-z dz. nr 269 z dnia 23.11.1961. (w:) Rozkazy dzienne pułku za rok 1961.

9. CAW 1131/65/10178, k.167-170. Teczka pism i rozkazów wchodz. serii „K” D-cy 40 pz i z-ców d-cy (1950-1954).
10.  CAW 11842/2/65, k.59. R-z dz. nr 37 z dnia 19.04.1958. (w:) Rozkazy dzienne za rok 1958.
11.  CAW 9663/58/509. R-z dz. d-cy 40. pz nr 255 z 11.11.1952. (w:) Księga r-zów dz. d-cy 40 pz.
12.  CAW 11841/2/65, k.7 i 53. R-zy dz. nr 72 i 102 z dnia 17 i 19.08.1957. (w:) Rozkazy dzienne za rok 1957.
13.  CAW 11841/1/65, k.53. R-z dz. nr 38 z dnia 25.04.1957. (w:) Rozkazy dzienne za rok 1957.
14.  CAW 11845/27/65, op. cit., k.8. R-z dz. nr 269 z dnia 23.11.1961.
15.  CAW 11840/2/65, op. cit., k.23. R-z dz. nr 70 i 77 z dnia 20 i 27.06.1956.
16. CAW 11840/1/65, op. cit., k.90. R-z dz. nr 54 z dnia 22.05.1956. CAW 11841/1/65, op. cit., k.13. R-z dz. nr 12 z dnia 8.02.1957. 

(w:) Rozkazy dzienne za rok 1957.
17. CAW 11844/65/3, k.12-16. Rozkaz specjalny nr PF5 Dowódcy 40. pz z dnia 3.03.1960 dot. przygotowania pojazdów mechanicz-

nych i sprzętu samochodowego do przeglądu generalnego. Przestrzegania zasad eksploatacji samochodów wg r-zu MON nr 047 
z dnia 27.08.1959 r. oraz rozkazu wyszkoleniowego Dowódcy SOW nr 0100 z 1957 r. (w:) Rozkazy i zarządzenia własne 40 pz 
(9.01-30.12.1960).

18. CAW 1131/65/10134, k.3 i 9. Protokół z kontroli 40. Pułku Zmechanizowanego 10. DP przeprowadzonej przez Komisję Głównego 
Inspektoratu Wyszkolenia Bojowego w dniach od 14-16.12.1950 r. (w:) Sprawy wyszkolenia 40. pz (12.12-31.12.1950).

19. Zmiany nazwy dokonano na początku 1950 r. M.in. 3 lutego po raz pierwszy pod r-zem dz. jako z-ca d-cy 40. pz d/s politycznych 
podpisał się kpt. Kołeczek. (w:) CAW 9641/58/509, k.77. (w:) Ks. R-zów dz. 1949-1950.

20. CAW 7974/38/3, k.366. Sprawozdanie miesięczne z pracy polit.-wych. za miesiąc sierpień 1947. CAW 1131/65/10152, k.379. 
Teczka spraw łączności (15.02-31.12.1952).

21. CAW 9661/58/509. Rozkaz dz. d-cy 40. pz nr 91 z 17.04.1952. (w:) Księga r-zów dziennych d-cy 40 pz 1952.
22. CAW 1131/65/9864, k.32. Protokoły z kontroli jednostek 1.01-31.12.1953. Longin Łozowicki został mianowany generałem broni 

WP w roku 1988, a Ryszard Wilczyński generałem brygady w roku 1978. Za: J. Królikowski, Generałowie i admirałowie Wojska 
Polskiego 1943-1990, t.I-M i S-Ż, s.410-413 i 225-226, Toruń 2010. Wymieniony wyżej Jerzy Wilczyński, wieloletni oficer służby 
samochodowej pułku był bratem Ryszarda, przez pewien okres czasu obydwaj byli żz pułku.

23. CAW 1131/65/9864, op. cit., k.32.
24. CAW 1131/65/10203, k.69. Rozkazy i zarządzenia własne, 40. pz 10. DZ (30.01-18.12.1958).
25. CAW 9662/58/509. R-zy dz. d-cy 40. pz nr 151 i 152 z 2 i 10.07.1952. (w:) Księga rozkazów dziennych d-cy 40. pz.
26. CAW 1131/65/10203, op. cit., k.36.
27. CAW 11841/1/65, op. cit., k.39. R-z dz. nr 28 z dnia 12.03.1957.
28. CAW 11840/2/65, op. cit., k.66-68. R-z dz. nr 99 i 101 z dnia 4 i 8.10.1956. CAW 11841/1/65, op. cit., k.40. R-z dz. nr 29 z dnia 

16.03.1957. CAW 11843/65/3, k.20-21. Rozkaz organizacyjny nr 06 z 14.05.1959 r. Przygotowanie jednostki do ćwiczeń dywizyj-
nych. (w:) Rozkazy i zarządzenia własne 40. pz (5.02-22.12.1959).

29. CAW 11842/1/65, op. cit., k.73. R-z dz. nr 51 z dnia 7.06.1958. CAW 11845/27/65, op. cit., k.12 i 22. R-z dz. nr 272 i 280 z dnia 
26.11 i 5.12.1961.

30. CAW 11841/1/65, k.47. R-z dz. nr 34 z dnia 6.04.1957. (w:) Rozkazy dzienne za rok 1957.
31. CAW 11842/1/65, op. cit., k.30. R-z dz. nr 17 z dnia 19.02.1958. CAW 11844/65/3, op. cit., k.7-8. R-z organizacyjny nr 03 Dowód-

cy 40. pz z dnia 24.02.1960 w sprawie wyjazdu na zimową szkołę ognia artylerii pułku.
32. CAW 11844/65/3, op. cit., k.4-6. Rozkaz organizacyjny nr 02 Dowódcy 40 pz z dnia 23.01.1960.
33. CAW 1131/65/10196, k.59 i 85. Rozkazy i zarządzenia własne, 40 pz 11. DZ 1.01-31.12.1957).
34. CAW 11843/65/3, k.39-41. Rozkaz specjalny nr 014 z 20.09.1959 r. Udział 40. pz w ćwiczeniach doświadczalnych oraz prze-

marszu przez Zagłębie Śląsko – Dąbrowskie prowadzone przez Dowództwo 2.WDZ. (w:) Rozkazy i zarządzenia własne 40 pz 
(5.02-22.12.1959).

35. W oparciu o wywiad z kpt. w st. spocz. Janem Kornatowskim z dnia 7 marca 2018 r. Zapis rozmowy w zbiorach autora. 
36. Raport za okres 15.02 – 28.2.1946. (w:) Sprawozdania sekcji polityczno-wychowawczej 40 pp 11. DP (1.01 –   16.07.1946), teczka 

nr 1, t. I, CAW 7958/38/53, op. cit., k.55 i 60.
37. CAW 7989/38/3, op. cit., k.256-259. Instrukcja nr 088 o udziale wojska w akcji Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej z 

7.10.1948 r.
38. CAW 7974/38/3, op. cit., k.424 i 387.  CAW 7978/38/3, k.76. Dokumenty zwiadu 40 pp (12.09-31.12.1947).
39. CAW 11845/65/9, op. cit., k.16.
40. Do tej pory używano zwrotu „żołnierz sowiecki”. (w:) CAW 7958/38/53, op. cit., k.149.
41. CAW 7993/38/3, k.426. Meldunek bojowy z 16.10.1948. (w:) Meldunki bojowe 40 pp (2.01-31.12.1948).
42. CAW 7992/38/3, k.203. Meldunek z 29.12.1948. (w:) Sprawy wyszkolenia 40 pp (30.09-31.12.1948).
43. CAW 7974/38/3, op. cit., k.174. Meldunek dot. Uporządkowania grobów żołnierzy polskich i radzieckich na terenie powiatu  

Bolesławiec z 4.11.1947.
44. CAW 9634/509/58. R-z dz. d-cy 40. pp nr 114 i 169 z 24.04 i 18.06.1947. (w:) Rozkazy dzienne 40 pp, rok 1947.
45. CAW 7988/38/3, op. cit., k.230.
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46. CAW 7989/38/3, op. cit., k.286.
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56.   Por. np. Meldunek z-cy d-cy 40. pz d/s polit. za okres 1.12-31.12.1951 r. do z-cy d-cy 10. DZ d/s polit. (w:) CAW 1131/65/10148, 

k.2. Sprawozdania sekcji polit. (miesięczne i kwartalne) (15.02-31.12.1952).
57. CAW 1131/65/10137, op. cit., k.63.
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„Tajna Organizacja Sikorski Dolny Śląsk nr 1” 
w powiecie bolesławieckim 1950-1951

Czynna walka zbrojna o niepodległość po za-
kończeniu II wojny światowej, toczyła się jeszcze 
przez kilka lat, a walczący patrioci byli narażeni na 
krwawe represje. Tam, gdzie podczas okupacji nie-
mieckiej ruch oporu był dobrze zorganizowany, nie-
jako naturalną koleją rzeczy było to, że członkowie 
oddziałów partyzanckich tworzyli nowe struktury 
do walki z okupantem ze wschodu – Związkiem 
Sowieckim i jego polskimi pomocnikami. Inaczej 
jednak było na ziemiach zachodnich, które decyzją 
mocarstw weszły w skład Polski. Powojenny cha-
os, sprzyjał ukrywaniu się byłych żołnierzy ruchu 
oporu, poszukiwanych przez komunistyczny aparat 
bezpieczeństwa, lecz rzadko podejmowali oni wal-
kę zbrojną w tych rejonach kraju. Częściej organizo-
wali komórki konspiracyjne i prowadzili działalność 
niepodległościową nie mającą jednak charakteru 
szerokich działań zbrojnych. Na terenie powiatu 
bolesławieckiego także powstało w różnych latach 
kilka grup konspiracyjnych, mających na celu walkę 
o wyzwolenie się spod władzy komunistów1. Jedna  
z takich grup (druga w ujęciu chronologicznym), 
zorganizowana została stosunkowo późno, bo do-
piero w grudniu 1950 r. w Gromadce. Założycielem 
i dowódcą był siedemnastoletni wówczas Henryk 
Małolepszy, uczeń I klasy Technikum Mechanicz-
nego w Bolesławcu. Początkowo do organizacji 
wciągnął swojego kolegę szkolnego Kazimierza 
Malika z Bolesławca i wraz z nim wymyślił nazwę 
dla organizacji: „Tajna Organizacja Sikorski Dolny 
Śląsk nr 1”. Kolejnym członkiem grupy został inny 
kolega Małolepszego, Henryk Olejniczak zamiesz-
kały w ówczesnych Grodzanowicach (w zeznaniach 
w bolesławieckim UB, Henryk Małolepszy wskazał 
na Olejniczaka, jako osobę która już w lipcu 1950 r 
podsunęła mu pomysł powołania tajnej organizacji 2). 
Werbunek próbowano jednak prowadzić dalej, 
ponieważ założeniem młodych ludzi, była orga-
nizacja oddziałów partyzanckich i po uzbrojeniu 
walka z oddziałami Armii Radzieckiej stacjonują-
cymi w okolicy. Propozycję wstąpienia do grupy 
otrzymał kolejny uczeń Technikum Mechanicznego 
w Bolesławcu, Stefan Romanowski, jednakże nie 
odpowiedział na nią pozytywnie, prosząc o czas na 
zastanowienie. Wtajemniczony w konspirację był 
również młodszy brat dowódcy, Ryszard Małolep-
szy, lecz formalnie nie był jej członkiem. Wszy-

scy konspiratorzy mieli wówczas od 16 do 17 lat 
(roczniki 1933 i 1934). Same spotkania kolegów nie 
wzbudzały żadnych podejrzeń, rozmawiano na nich 
o sytuacji politycznej, komentowano wiadomo-
ści usłyszane w radiu z Londynu i Nowego Jorku. 
Dyskutowano o wsparciu działalności przez byłych 
żołnierzy Armii Krajowej. Pomoc taką chciano po-
zyskać zdając sobie sprawę z braku doświadczenia 
pracy w konspiracji i metod prowadzenia walki. 
Efektem tych spotkań było powzięcie zamiaru zdo-
bycia broni od strażnika Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska w Gromadce lub jednego z milicjantów 
z miejscowego posterunku MO, który dojeżdżał do 
pracy rowerem. Innym pomysłem było wtargnięcie 
na teren miejscowej odlewni żeliwa (później Wy-
dział nr 2 Odlewni Żeliwa Gromadka), która była 
wówczas zarządzana przez wojska sowieckie i spa-
lenie jej. Zanim jednak zrealizowano operację zdo-
bycia broni i działania przeciw Sowietom w odlew-
ni, podjęto akcję ulotkową, która miała za zadanie 
rozpropagowanie działalności niepodległościowej  
i próbę organizacji oddziałów partyzanckich na sze-
roką skalę. Henryk Małolepszy zredagował treść, 
jaką chciano umieścić w ulotkach, lecz w związku 
z brakiem dostępu do jakichkolwiek, nawet pry-
mitywnych, urządzeń poligraficznych, skopiował, 
wraz z młodszym bratem, tekst ręcznie, na kilkuna-
stu kartkach wyrwanych z własnego zeszytu szkol-
nego. Treść ulotki była następująca: 

„Halo, halo. Wezwanie. Obywatele i obywatel-
ki, wzywamy wszystkich miłujących wolność do 
walki z Sowietami, którzy grabią waszą ojczyznę. 
Wszystkich młodych obywateli i także starszych 
wzywamy do oddziałów partyzanckich i tworzenia 
nowych oddziałów w tutejszych lasach. Tajna Orga-
nizacja Sikorski Dolny Śląsk nr 1”3. 

Tak przygotowane ulotki dowódca grupy prze-
kazał Henrykowi Olejniczakowi, wraz z zadaniem 
ich rozwieszenia i rozrzucenia. W nocy z 21 na  
22 stycznia 1951 r. Olejniczak rozwiesił kilka z nich 
na słupach energetycznych, dwie na słupach w są-
siedztwie posterunku MO, jedną na drzwiach sto-
doły obok sali należącej do Straży Pożarnej, a kilka 
rozrzucił w okolicy dzisiejszego Urzędu Gminy. 
Przed godziną 6.00 rano 22 stycznia 1951 r., idą-
cy do pracy w szkole Marian Góralewski (członek 
PZPR) znalazł ulotki rozrzucone przy siedzibie 
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ówczesnej Gminnej Rady Narodowej, przekazał je 
następnie przewodniczącemu GRN Janowi Brewer-
skiemu. Kilka godzin później na posterunek MO 
zgłosił się Mikołaj Byk (członek PZPR), który tak-
że przyniósł kilka ulotek, między innymi te zdjęte 
ze słupów nieopodal posterunku. Funkcjonariusze 
MO natychmiast powiadomili o zaistniałej sytuacji 
Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 
w Bolesławcu. Do Gromadki wyruszyła wówczas 
grupa śledcza UB, mająca za zadanie wykryć wyko-
nawców ulotek i rozpracować organizację, która się 
na nich podpisała. Przesłuchano obu znalazców oraz 
członka Związku Młodzieży Polskiej niejakiego 
Adama Awdagicza. Ten ostatni zeznał, że podczas 
wspólnego spożywania wódki ze Stefanem Roma-
nowskim w miejscowej gospodzie, wychwalał on 
Amerykanów i Anglików, mówił o wojnie, któ-
ra doprowadzi do zniszczenia ZSRS i wyśmiewał 
przyjaźń polsko-sowiecką. Romanowski powiedział 
także, że jeśli dojdzie do powstania partyzantki to 
on sam da „automat” Awdagiczowi. Tenże automat 
miał wykonać podobno w warsztatach szkolnych4. 
Śledczy wówczas zwrócili uwagę na fakt nauki 
Romanowskiego w Technikum Mechanicznym  
w Bolesławcu, a charakter pisma z ulotek oraz pa-
pier z zeszytu mógł świadczyć o sporządzeniu ich 

przez jakiegoś ucznia. W tym okresie z Gromadki 
do szkół bolesławieckich dojeżdżało pociągiem, 
jedynym ówczesnym środkiem komunikacji z mia-
stem, ośmiu chłopców. Wszystkich objęto obser-
wacją i skrycie sprawdzono ich zeszyty szkolne  
w celu porównania pisma z ulotkami. Wynik śledz-
twa był pozytywny, charakter pisma należał do Hen-
ryka Małolepszego. Według raportów bolesławiec-
kiego UB, zastanawiano się, kto był inspiratorem 
akcji ulotkowej, przypuszczano, że Małolepszy był 
jedynie biernym wykonawcą poleceń prawdopodob-
nie byłych członków podziemia. Podczas obserwacji 
wytypowano kolejną osobę należącą do organizacji, 
kolegę szkolnego Małolepszego, Kazimierza Mali-
ka z Bolesławca. Nie mając żadnych innych punk-
tów zaczepienia, szef UB zadecydował o skrytym 
aresztowaniu (w dokumentach używany jest zwrot 
„tajne zdjęcie”) obu chłopców, by uzyskać więcej 
informacji o organizacji. 27 stycznia 1951 r., Ma-
łolepszego i Malika aresztowano podczas powrotu 
ze szkoły. Bardzo szybko od zatrzymanych uzyska-
no informacje o innych członkach i kandydatach 
do organizacji. Funkcjonariusze UB następnego 
dnia aresztowali pozostałych: Henryka Olejnicza-
ka, Ryszarda Małolepszego i Stefana Romanow-
skiego5. Według wspomnień Henryka Olejniczaka, 

Kazimierz Malik. Zdjęcie ze zbiorów AIPNWr
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moment jego aresztowania wyglądał następująco.  
28 stycznia był on w miejscowym kinie w Gromad-
ce, po seansie wrócił do domu i wchodząc do kuch-
ni zauważył, że jego matka zachowuje się dziwnie,  
o nic nie pyta, nic nie mówi. Chwilę później w obu 
drzwiach do kuchni (wejście do tego pomieszczenia 
było z dwóch stron) pojawili się mężczyźni w płasz-
czach, z bronią gotową do strzału. Olejniczak został 
skuty kajdankami i wyprowadzony do samochodu, 
w którym już byli Romanowski i młodszy Małolep-
szy. Zawieziono ich do ówczesnej siedziby bolesła-
wieckiego UB przy ul. Karola Miarki (późniejszy 
szpital laryngologiczny). Tam w areszcie, w piwni-
cy oczekiwali na przesłuchanie. Według zachowa-
nych protokołów z niektórych przesłuchań, wszyscy 
główni aresztowani przyznali się do zarzucanych im 
czynów. Młodszy Małolepszy został zwolniony po 
pewnym czasie, ponieważ w trakcie śledztwa oka-
zało się, że jedynie przepisywał tekst ulotki poda-
ny przez brata, lecz nie brał udziału w spotkaniach  
i formalnie nie należał do organizacji. Stefan Ro-
manowski z racji wygłaszanych publicznie poglą-
dów i wiedzy na temat powstania organizacji, lecz 
także formalnie nie należący do niej, pozostał w 
areszcie. Jego uwięzienie trwało jednak jedynie do 
czasu sporządzenia aktu oskarżenia przez Rejonową 

Prokuraturę Wojskową we Wrocławiu6. Nazwisko 
Romanowskiego nie pojawiło się w akcie i został 
zwolniony z Więzienia nr 2 wówczas przy ul. Sądo-
wej we Wrocławiu, dokąd przewieziono wszystkich 
aresztowanych w tej sprawie. 29 marca 1951 r. jego 
sprawę umorzono7. 

Trzej pozostali oskarżeni młodzi ludzie, usłyszeli 
wspólny zarzut usiłowania zmiany przemocą ustro-
ju państwa poprzez przynależność do nielegalnej 
organizacji, której celem była walka z ustrojem Pol-
ski Ludowej8. Dodatkowo każdy z nich był oskar-
żony indywidualnie o nakłanianie do sporządzenia 
pism zawierających fałszywe informacje mogące 
przynieść istotną szkodę interesom państwa (Ma-
lik), sporządzenie pism i wydanie ich w celu rozpo-
wszechnienia oraz gromadzenie informacji i sporzą-
dzanie notatek z wiadomości radiowych z Londynu 
i Nowego Jorku (Małolepszy) oraz rozpowszechnie-
nie pism wymienionych wyżej (Olejniczak). Rów-
nolegle ze śledztwem w sprawie przynależności do 
nielegalnej organizacji toczyło się wobec Henryka 
Małolepszego i Henryka Olejniczaka inne śledztwo, 
w sprawie posiadania broni i amunicji. Na szczę-
ście dla nich, śledztwo z braku dowodów umorzono  
31 maja 1951 r.9 Co ciekawe sprawą posiadania broni  
i amunicji zainteresowała się osobiście ppłk Helena 

Olejniczak Henryk. Zdjęcie ze zbiorów AIPNWr
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Wolińska, właśc. Felicja (Fajga Mindla) Danielak, 
sławna stalinowska prokurator, wówczas szefowa 
Wydziału VII Naczelnej Prokuratury Wojskowej 
w Warszawie. W piśmie z 23 maja 1951 r., zaleca 
sprawę Malika, Małolepszego i Olejniczaka skiero-
wać do sądu, lecz wcześniej, pisze, należy uzupełnić 
akta o zarzut posiadania amunicji10. 

Rozprawa sądowa przed Wojskowym Sądem 
Rejonowym we Wrocławiu zakończyła się wyro-
kiem z dnia 27 czerwca 1951 r., skazującym trzech 
członków organizacji na kary więzienia. Wszyscy 
byli sądzeni na podstawie ówczesnego Kodeksu 
Karnego Wojska Polskiego. Kazimierza Malika 
skazano na 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolno-
ści, utratę praw publicznych i obywatelskich praw 
honorowych na okres 2 lat oraz przepadek mienia 
na rzecz Skarbu Państwa, Henryka Małolepszego 
skazano na 5 lat więzienia, utratę praw publicznych 
i obywatelskich praw honorowych na okres 1 roku  

i również przepadek mienia na rzecz Skarbu Pań-
stwa. Ostatni z oskarżonych Henryk Olejniczak, 
mimo zaznaczenia, że w momencie popełniania 
czynu nie miał jeszcze 17 lat, został skazany na 3 
lata więzienia i pozostałe sankcje tak jak w przy-
padku Małolepszego. Składowi orzekającemu prze-
wodniczył sędzia por. Franciszek Kapczuk (właśc. 
Nataniel Trau), ławnikami zaś byli, st. szer. Józef 
Zawadka i szer. Władysław Stefański11. Obrona zło-
żyła skargę rewizyjną od wyroku 2 lipca 1951 r., 
wnosząc o złagodzenie wyroku. Uzasadnieniem był 
wiek skazanych, przyznanie się do winy i wyraże-
nie skruchy. Według obrony powinno się również 
ich czyny zakwalifikować do innych paragrafów  
i tym samym wymierzyć niższe kary. Najwyższy 
Sąd Wojskowy w Warszawie rozpatrzył skargę 
i wyrokiem z 27 lipca 1951 r. zmienił poprzednią 
kwalifikację prawną i złagodził wyroki wszystkim 
oskarżonym. Kazimierz Malik i Henryk Małolepszy 

Ulotka napisana przez H. Małolepszego. Zdjęcie ze zbiorów AIPNWr
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zostali skazani na 3 lata więzienia i utratę praw na 
1 rok, natomiast Henryk Olejniczak otrzymał wy-
rok 1,5 roku więzienia i utratę praw także na rok12. 
Wszyscy skazani trafili dla odbycia kary do cieszą-
cego się złą sławą więzienia-obozu w Jaworznie. 
Znaleźli się w miejscu gdzie więziono, poza człon-
kami polskich organizacji niepodległościowych, by-
łych żołnierzy Wehrmachtu, byłych członków UPA, 
Ślązaków i innych podejrzewanych o wrogą dzia-
łalność polityczną wobec Polski Ludowej. Henryk 
Olejniczak odsiedział cały wymiar kary, natomiast 
wobec Malika i Małolepszego w grudniu 1952 r. 
zastosowano ustawę o amnestii z września 1952 r. 
i darowano jej dalsze odbywanie. Wobec Henryka 
Olejniczaka, który po zwolnieniu z więzienia pod-
jął pracę w Państwowym Ośrodku Maszynowym 
w Bolesławcu jako traktorzysta, podjęto próbę 
obarczenia go winą za zatarcie silnika w traktorze. 
Bolesławiecka prokuratura prowadziła wobec niego 
dochodzenie w sprawie sabotażu gospodarczego, 
lecz postępowanie to umorzono po czasie, nie poda-
jąc przyczyny13. Jak wynika ze wspomnień Olejni-

czaka, podczas dochodzenia okazało się, że sprawcą 
był zmiennik jeżdżący tym samym sprzętem, lecz 
to jego, jako już karanego z przyczyn politycznych, 
uznano za podejrzanego i próbowano obarczyć winą 
za zniszczenie sprzętu. 

Wydawać by się mogło, że na tym zakończono 
represje wobec młodych ludzi. Niestety tak się nie 
stało. Henryk Małolepszy i Henryk Olejniczak trafi-
li do batalionów górniczych, aby odbyć zasadniczą 
służbę wojskową14. H. Małolepszy służył w latach 
1953-1955, a H. Olejniczak w okresie od 20 paź-
dziernika 1954 r. do 22 grudnia 1956 r. w 9. bata-
lionie pracy (górniczym) JW 3207 w Chorzowie  
i pracował w kopalni węgla kamiennego Polska re-
jon Prezydent. Co ciekawe represje dotknęły także 
starszego brata Henryka Olejniczaka, Tadeusza, 
który również trafił do batalionu górniczego, lecz nr 
20 (JW 2575) w Zabrzu, gdzie służył w latach 1953-
195515. 

Andrzej Olejniczak

Wyrok 1. Zdjęcie ze zbiorów AIPNWr Wyrok 2. Zdjęcie ze zbiorów AIPNWr
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Wyrok 3. Zdjęcie ze zbiorów AIPNWr

Zwolnienie z więzienia w Jaworznie Henryka Olejniczaka. Zdjęcie z archiwum rodzinnego

Wyrok 4. Zdjęcie ze zbiorów AIPNWr
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Przypisy:

1. Jedną z pięciu istniejących na terenie Bolesławca i powiatu w latach 1945-1956, młodzieżowych organizacji niepodległościowych 
była Grupa Samodzielna „Dolny Śląsk” im. Józefa Piłsudskiego Narodowych Sił Zbrojnych, założona wcześniej jako Związek 
Białej Tarczy, kierowana przez Tadeusza Gaertnera. Działała ona w Bolesławcu i powiecie w latach 1948-1949. Grupa ta prowadzi-
ła działalność głównie propagandową dysponując powielaczem zainstalowanym w bibliotece w Osiecznicy, zob. Atlas Polskiego 
Podziemia Niepodległościowego 1944-1956, red. R. Wnuk, S. Poleszak, A. Jaczyńska, M. Śladecka, Warszawa-Lublin 2007, s. 
514. Dowódca organizacji Tadeusz Gaertner, mieszkający obecnie w Obornikach w Wielkopolsce, w dniu 20 grudnia 2016 r. 
został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości za wybitne zasługi w obronie 
suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego, http://oborniki.naszemiasto.pl/artykul/tadeusz-gaertner-odznaczony-krzyzem-
orderu-krzyza,3966330,art,t,id,tm.html, (dostęp dnia 12.10.2017 r.). 

2. AIPN Wr, 024/1881, Teczka ewidencyjna dot. Małolepszy Henryk i innych. Materiały dot. osób podejrzewanych o udział w niele-
galnej organizacji młodzieżowej o nazwie „Nielegalna Organizacja Sikorski Dolny Śląsk nr 1”, k. 3.

3. Treść ulotki nie jest jednolita na wszystkich egzemplarzach, są drobne różnice, na niektórych z nich brak jest słów: „Halo, halo”. 
Prawdopodobnie wynika to z faktu pisania ich przez dwie osoby: braci Henryka i Ryszarda Małolepszych. 

4. „Automat”, czyli pistolet maszynowy, tak brzmiała popularna nazwa tego rodzaju broni.
5. Przy likwidacji organizacji oraz prowadząc śledztwo uczestniczyli następujący funkcjonariusze bolesławieckiego PUBP: Stani-

sław Ostrowski, Mieczysław Meus, Bolesław Duszel, Kazimierz Maj, Tadeusz Trawiński, Marian Bronka i Bolesław Frydrych, 
zob. AIPN Wr, 049/347, Charakterystyka nr 343 nielegalnej organizacji młodzieżowej pod nazwą „Tajna Organizacja Sikorski 
Dolny Śląsk nr 1” działającej na przełomie 1950/51 na terenie pow. Bolesławiec woj. wrocławskie, k. 5. Według wspomnień  
H. Małolepszego i H. Olejniczaka funkcjonariusze bolesławieckiego UB wykazywali się wyjątkową brutalnością wobec tych 
młodych ludzi. Bicie i lżenie najwymyślniejszymi wulgaryzmami oraz inne tortury fizyczne były wykorzystywane przez śledczych 
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6. Akt oskarżenia sporządził 17 kwietnia 1951 r. oficer śledczy Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu por. Henryk Ra-
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1949-1959, [w:] Przegląd Historyczny 85, nr 1-2, 1994, s. 123-133.
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Bluebabe w Bolesławcu - rozmowa z ppłk Jesse Curry*

Stanisław Ratajski: Chciałbym rozpocząć od 
zacytowania generała Bena Hodgesa (dowódcy 
wojsk amerykańskich w Europie), który powie-
dział do żołnierzy wyjeżdżających do Polski:  
„W Polsce nie uświadczycie Burger Kinga […] 
będziecie jeść ziemniaki trzy razy dziennie przez 
pół roku (…) warunki będą spartańskie. Spartań-
skie plus wi-fi”. Panie Pułkowniku czy warunki  
u nas są rzeczywiście spartańskie? 

Podpułkownik Jesse Curry: Akurat tutaj nie, 
ale nasza brygada jest rozlokowana w różnych czę-
ściach Europy, między innymi w Polsce i Niem-
czech. W zależności od miejsca umiejscowienia 
warunki mogą być bardzo różne. Aktualnie stacjo-
nujemy w Bolesławcu, ale zawsze jesteśmy gotowi 
przebywać wszędzie tam, gdzie jesteśmy potrzebni, 
gdzie możemy kontynuować współpracę z naszy-
mi partnerami. Co do warunków… no cóż, czasem 
trudno jest w niektórych miejscach złapać zasięg wi-

-fi, ale wszystkie podstawowe potrzeby żołnierzy są 
spełniane. To są twardzi ludzie. 

Interesuje mnie, jakie było Pana pierwsze 
wrażenie, kiedy dostał Pan rozkaz o wyjeździe do 
Polski? Wyobrażam sobie, że to musiało być za-
skakujące. 

Tak, to prawda, chociaż na półtora roku przed 
przyjazdem do Polski nasza brygada ukończyła 
9-miesięczną misję w Kuwejcie, podczas której słu-
żyliśmy także w Iraku oraz innych miejscach. W na-
szym macierzystym Fort Riley w stanie Kansas jest 
brygada, która prowadzi rotacyjną misję w Korei. 

W Korei Południowej? (śmiech)
Tak, w Korei Południowej (śmiech). Moja pierw-

sza myśl na wieść o wyjeździe do Europy była taka, 
że to będzie bardzo poważna misja, również powody 
naszej obecności w Polsce są niezwykle istotne. Co do 
lokalizacji i ludzi, z którymi mieliśmy współpracować, 
to muszę powiedzieć, że bardzo się ucieszyłem. Byłem 
już w Polsce w 2010 r. Współpracowałem z przedsta-
wicielami Wojska Polskiego i uważam, że Polska jest 
bardzo interesującym krajem.

Czy miał Pan jakąś wiedzę o Polsce przed de-
cyzją o przerzuceniu Pana batalionu do naszego 
kraju? 

Tak, nawiązałem kontakt z Polakami w trakcie po-
bytu w Afganistanie. Współpracowałem blisko z pol-
skim inżynierami, którzy pracowali dla polskiej bry-
gady. W 2010 r. przebywałem w Polsce na wspólnych 
ćwiczeniach z polską brygadą, więc mieliśmy okazję 
nabyć doświadczenie w zakresie współdziałania jesz-
cze przed obecnym przyjazdem do Polski. Wielokrot-
nie mailowaliśmy ze sobą, więc w sytuacji, kiedy zja-
wiliśmy w Bolesławcu, nie byliśmy dla siebie obcy. 

Pana batalion znajduje się w Bolesławcu, ale 
domyślam się, że nazwy miejscowości, w których 
znajdują się pozostałe jednostki nie są najłatwiej-
sze do wymówienia? 

To prawda, ale włożyliśmy dużo wysiłku, żeby 
wymawiać je poprawnie. Żołnierze bardzo się starają, 
ale często zdarzają się pomyłki w wymowie. Czasem 
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nadajemy „ksywki” miejscowościom, wydaje mi się, 
że sam nieźle wypowiadam nazwę miasta Bolesławiec 
(bardzo dobrze – SR), ale niektórzy żołnierze używają 
skrótu „Bolls”. Poprzednia zmiana naszych żołnierzy 
używała nazwy „B town”, z kolei żołnierze ze Święto-
szowa lub Skwierzyny używają nazwy S-K. Nie zna-
czy to, że nie doceniamy tych miast, ale po prostu nie 
chcemy błędnie wypowiadać ich nazw.

Jak zareagowały Wasze rodziny na informa-
cję o wyjeździe do Polski? Podejrzewam, że dla 
rodzin to może być nawet bardziej szokująca wia-
domość niż dla samych żołnierzy? 

Niewątpliwie jest to trudne. My w ciągu ostatnich 
15 lat przywykliśmy do dalekich wyjazdów, ale na-
sze rodziny w pewnym stopniu są niewątpliwie  do-
tknięte rozłąką. Zdają sobie sprawę, że taka jest specy-
fika naszej pracy, że wiąże się ona z poczuciem dumy  
i dużą odpowiedzialnością wynikającą z uczestni-
czenia w międzynarodowych misjach. Jest to trudne 
zwłaszcza w okresie świątecznym, kiedy szczegól-
nie tęskni się za żoną i dziećmi, nie uczestniczy się  
w wydarzeniach z ich życia, ale nasza misja jest bardzo 
ważna, a fakt, że jesteśmy tutaj wszyscy, powoduje, że 
rodziny żołnierzy są ze sobą bardzo blisko. 

Jak spędzacie czas po służbie? 
Nie mamy go zbyt dużo, dziewięć miesięcy misji 

to wbrew pozorom nie tak dużo czasu, jeśli mamy 
osiągnąć to co sobie założyliśmy. Jeśli już mamy 
wolny czas, to Bolesławiec jest dla nas interesującym 
miejscem. Żołnierze także potrzebują odpoczynku 
po służbie, wieczorami i w czasie weekendu mogą 
pójść do kina, do restauracji czy kawiarni. Mają tak-
że możliwość odbywania jednodniowych wycieczek 
do ciekawych pod względem turystycznym miejsc, 
tak więc pobyt w Polsce może być dla nich cieka-
wym doświadczeniem. Wielu z młodych żołnierzy 
nigdy nie było poza Stanami Zjednoczonymi, to ich 
pierwsza wizyta w Europie, więc zachęcam ich do 
efektywnego wykorzystania tego czasu. 

Panie Pułkowniku, po wpisaniu Pana bata-
lionu do wyszukiwarki internetowej znalazłem 
informację, że Waszym symbolem jest Bluebabe, 
które Wikipedia opisuje jako, „mumię bizona 
stepowego sprzed 36 tysięcy lat, znalezioną w Fa-
irbanks w 1979 roku”. Czy tak siebie nazywacie  
i czy stoi za tym jakaś tradycja? 

Nasz batalion został utworzony w 1942 r., 

uczestniczył w II wojnie światowej, często zmie-
niał miejsce stacjonowania, w 2006 r. był w Niem-
czech i został reaktywowany w 2014 r. w Fort Riley  
[w 2006 roku 82 Batalion Inżynieryjny Bluebabe, 
wchodzący w skład 1 Dywizji Piechoty został włą-
czony pod nazwą „Batalion Specjalny” do 173 Bry-
gady Powietrznodesantowej. W 2014 roku jednostka 
została reaktywowana jako 82 Batalion Inżynieryjny 
Bluebabe – SR]. Co do symbolu, to jesteśmy z niego 
bardzo dumni, naszym mottem jest: Siła i Odwaga. 
Nasz symbol to nawiązanie do legendy związanej  
z Paulem Bunyanem, którego synem był Niebieski 
Wół (Blue Ox). Zgodne z legendą był on tak ogrom-
ny, że miał wypijać rzeki i wycinać lasy, aby stworzyć 
możliwość osiedlania się mieszkańcom Ameryki. Jeste-
śmy inżynierami, więc z takiej symboliki jesteśmy dum-
ni. Umieszczamy nasz symbol na monetach, znakach  
i koszulkach. Dla żołnierzy jest to powód do dumy. 

Czy nadawanie symboli jednostkom wojsko-
wym to powszechny zwyczaj czy to tylko pomysł 
Waszego batalionu?

W naszej armii każda jednostka ma taki symbol. 
Inny batalion inżynieryjny stacjonujący w Fort Te-
xas to tzw. batalion drwali i ich symbolem jest wspo-
mniany Paul Bunyan, a skoro naszym symbolem jest 
jego syn, to utrzymujemy z nimi bliskie więzi. Nato-
miast nasza brygada jest nazywana Dagger Brigade 
(„dagger” oznacza sztylet – SR). Każda jednostka  
w US Army ma swoją symbolikę, to nas jednoczy  
i pozwala pamiętać o naszej historii. 

Jakie są główne zadanie dowodzonego przez 
Pana batalionu?

W Bolesławcu znajduje się dowództwo batalio-
nu, stąd wydajemy rozkazy podległym kompaniom. 
Dwie z nich są w Bolesławcu, jedna w Niemczech 
i trzy w Żaganiu. Jako jednostka mamy wyjątkowe 
możliwości działania: komunikacyjne, inżynieryjne, 
wywiadowcze i wiele innych. Jesteśmy tzw. „uła-
twiaczami” (ang. enabler), zapewniamy brygadzie 
możliwości realizowania zadań. W tym zakresie sku-
piamy się na kwestiach inżynieryjnych. Nasi inży-
nierowie wchodzą na pole bitwy jeszcze przed wjaz-
dem czołgów, aby ułatwić im przedarcie się przez 
linie przeciwnika. W dowództwie w Bolesławcu 
zarządzamy podległymi kompaniami i organizujemy 
ich ćwiczenia, zapewniamy niezbędne środki do re-
alizacji zadań. Blisko współpracujemy z polskim do-
wództwem, planujemy wspólne ćwiczenia. Uczymy 
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się od nich, a oni uczą się od nas. 

Wejście na pole bitwy przed czołgami to odpo-
wiedzialne zadanie. 

Mamy w batalionie kilka swoich czołgów, ale 
proszę pamiętać, że na plażach Normandii pierw-
szymi jednostkami atakującymi były właśnie pod-
oddziały inżynieryjne, które stworzyły pozostałym 
jednostkom możliwość przedarcia się przez linie 
obronne przeciwnika. 

Ilu żołnierzy służy w Pana batalionie? 
Część żołnierzy jest teraz w Fort Riley, poza tym 

to zależy od rotacji. Aktualnie w Polsce jest około 
600, w Fort Riley 100-150 osób.

 Jaki procent oddziału stanowią kobiety? 
Większy procentowo udział kobiet jest na pozio-

mie brygady, ze względu na specyfikę poszczegól-
nych jednostek. Nie znam dokładnej liczby, ale jest 
to zazwyczaj nieco poniżej 10%. W porównaniu do 
innych jednostek jest to liczba zbliżona do średniej.

Czy są w batalionie żołnierze o polskich  
korzeniach? 

Tak, w Żaganiu jest sierżant, którego rodzina miesz-
ka w północno-wschodniej części Polski, miał okazję 
ich odwiedzić. Mówi bardzo dobrze po angielsku, jest 
obywatelem USA i jest w naszej armii od wielu lat. 
Wielu innych żołnierzy ma polskie korzenie, rodziny 
innych mieszkają tutaj, m.in. mój zastępca ma wuja  
i ciotkę, żyjących w Polsce Amerykanów. Dzięki temu, 
że jesteśmy w tej części świata korzystamy z bliskich 
relacji, nie tylko pomiędzy armiami, ale też z bliskimi, 
mieszkającymi na co dzień daleko. 

Na co dzień współpracujecie z Wojskiem  
Polskim. Jak Pan ocenię tę współpracę? 

Jest znakomita. Naszą misją związaną z przyjaz-
dem do Polski stało się współdziałanie naszych armii 
i pokazanie tego światu. To bardzo duża siła, posia-
dająca wielkie możliwości. Widzimy to na co dzień 
współpracując z polską armią i polskimi władzami. 
Uczymy się od siebie nawzajem. Razem pracujemy 
nad naszą wspólną misją. W ostatni piątek uczestni-
czyliśmy w świątecznym spotkaniu, w tej współpra-
cy chodzi także o budowanie relacji międzyludzkich. 

Jesteście aktywni w internecie na Facebooku, 
Youtubie. Oglądałem tam nagranie ze wspólnych 

ćwiczeń „Byk-Orzeł” (ang. Bull-Eagle). Rozu-
miem, że to nawiązanie do polskiego godła i sym-
bolu Waszego batalionu. 

Właściwie Bluebabe to wół, ale często w naszych 
ćwiczeniach używamy symbolu byka, na poziomie 
współpracy jest to połączenie tego batalionu z pol-
skim orłem. 

Z Pańskiej biografii wynika, że w czasie swojej 
kariery był Pan w Kosowie, Afganistanie, Iraku. 
Czy współpracował Pan w tych miejscach z Woj-
skiem Polskim?

Na pewno w Afganistanie, jak już wspomniałem, 
wielokrotnie współpracowaliśmy z polskimi żołnie-
rzami. W Kosowie byłem wiele lat temu, w 2001 r., 
wtedy współpracowałem z żołnierzami wielu ar-
mii, ale nie z polską. Szkoda – z moich dzisiejszych 
doświadczeń z pracy z Polakami wynika, że taka 
współpraca wtedy byłaby wskazana. W Iraku nie 
mieliśmy okazji współpracować.

W Niemczech znajdują się stałe bazy armii 
USA, w Polsce obecność wojsk amerykańskich 
jest rotacyjna. Czy uważa Pan, że w przyszłości w 
Polsce będą bazy armii USA?

Te decyzje podejmowane są przez polityków, 
więc trudno mi to ocenić, ale zobowiązaliśmy się do 
wspierania NATO i wspierania Polski. W najbliższej 
przyszłości zapewne to się nie zmieni, ale myślę, że 
będziemy tutaj wiele lat. Zazwyczaj jednak staramy 
się o stałą współpracę, tak jak w Niemczech i myślę, 
że w perspektywie jest to możliwe. 

Wasz pobyt w Bolesławcu, w naszym kraju, 
jest ważnym historycznie wydarzeniem. Jeszcze 
30 lat temu polska armia wchodziła w struktury 
Układu Warszawskiego, a teraz w granicach Pol-
ski jest przeszło 3000 amerykańskich żołnierzy. 
Duże zmiany, a z perspektywy historycznej 30 lat 
to nie jest długi czas.

Liczba żołnierzy waha się w zależności od rota-
cji pomiędzy obecnością w Polsce i w Niemczech. 
Żołnierze z naszej brygady znajdują są także na Wę-
grzech i w Rumunii. Współpracując z Wojskiem Pol-
skim i polskim rządem, musimy się przemieszczać, 
więc te liczby w dużej mierze się zgadzają, ale za 
chwilę może być nieco więcej żołnierzy w Niem-
czech, a potem odwrotnie. 

Czy polsko-amerykański sojusz wojskowy jest 
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stabilny?
Całkowicie. Wprawdzie mogę mówić tylko za mój 

batalion, ale nie ma wątpliwości, że jest stabilny. Nie 
widzę żadnych powodów, żeby miało być inaczej. 

2000 km od Bolesławca toczona jest wojna. 
Czy Pana zdaniem sytuacja wojskowa w Europie 
jest przewidywalna i czy możemy się czuć bez-
piecznie? 

Mogę tylko częściowo odnieść się do tego py-
tania. Istnieje bardzo poważny powód naszej obec-
ności w Polsce, nie bez przyczyny też polska armia 
ciężko pracuje nad utrzymaniem swoich możliwości 
bojowych. Stabilność w Europie jest czynnikiem, 
który musimy wzmacniać poprzez współpracę  
z polską armią. Myślę, że nasz sojusz czyni Polskę 
i Europę bezpiecznym miejscem, ponieważ razem 
tworzymy nowe możliwości. Nasza brygada jest naj-
lepiej wyszkolonym oddziałem w Armii USA, więc 
nasz rząd wiele zainwestował w tę współpracę. Na 
pytanie czy Polacy mogą czuć się bezpiecznie mogę 
odpowiedzieć, że nasze współdziałanie sprawia, że 
polscy obywatele mogą być spokojni. 

Panie Pułkowniku, jak długo jest Pan w woj-
sku?

Wiosną przyszłego roku minie 20 lat. 

Czy z perspektywy czasu uważa Pan, że wstą-
pienie do armii to dobry pomysł dla młodego czło-
wieka? Pewnie nigdy by Pan nie pomyślał, że bę-
dzie Pan w Kosowie, Afganistanie, Polsce? 

Nigdy nie pomyślałbym i myślę, że wielu żołnie-
rzy też tak uważa. W wojsku często jest tak, że 15 
lat trwa tyle co mgnienie oka. Mam 15-letniego syna  
i gdyby on zdecydował się na wstąpienie do wojska, 
to całkowicie bym go poparł. To wielki zaszczyt słu-
żyć swojemu narodowi, pobyt na misji za granicą 
to trudne zadanie, podobnie jak życie w armii, ale 
to, co robimy, jest doniosłe historycznie, dokładamy 
do tego swoją cegiełkę i możemy być z tego dum-
ni. Wszystkim kobietom i mężczyznom polecam tę 
drogę. 

Zapewne dzieciom wojskowych łatwiej jest 
wybrać tę samą drogę życiową co ich rodzicom, 
znają ten styl życia, zwyczaje. 

W moim przypadku stało się inaczej, ojciec był 
górnikiem, matka nauczycielką, więc dla mnie było-
by naturalne pójść w ślady ojca. Inaczej jest z dzieć-

mi żołnierzy. Z pewnością są do tego przygotowane, 
widzą trudne chwile, ale też dumę, jaką przynosi 
służba. Ich odsetek jest w wojsku wyższy niż w przy-
padku dzieci rodziców wykonujących inne zawody.

Ostatnio obchodziliście w Bolesławcu Święto 
Dziękczynienia, za chwilę Święta Bożego Naro-
dzenia. Jak wyglądają święta w wojsku, daleko 
od domu? 

Jest to trudne. Ostatnio pomaga nam technolo-
gia, ale to nie zastępuje bezpośredniego kontaktu  
z bliskimi. Jednakże  to co robimy, jest tym do czego 
jesteśmy wyszkoleni i to prawdziwy zaszczyt móc 
tutaj być. Nie można także zapominać o poświęce-
niu naszych bliskich. Cieszymy się nadchodzącym 
czasem świątecznym, ale nadal skupiamy się na mi-
sji. W końcu wrócimy do domów, a inni zajmą nasze 
miejsce. 

Kuchnia będzie amerykańska, polska?
Myślę, że będzie to połączenie obydwu. Polskie 

jedzenie jest świetne.

Lubimy słyszeć w Polsce, że nasze jedzenie jest 
smaczne (śmiech).

Jest bardzo smaczne, moi żołnierze, którzy nie 
próbują polskiej kuchni wiele tracą, ale wiemy, że 
tęsknią za domem. Spróbujemy połączyć obie kuch-
nie, zwłaszcza na święta, pamiętając o tym, że wspo-
mnienie świąt z naszymi rodzinami łączy się także  
z potrawami świątecznymi. 

Czyli trochę ziemniaków i trochę Burger 
Kinga? (śmiech)

Dokładnie (śmiech). 

Dziękuję za rozmowę.

Stanisław Ratajski

* Rozmowa została przeprowadzona 19 grud-
nia 2017 r. na terenie 23. Śląskiego Pułku Artylerii  
w Bolesławcu. Ppłk Jesse T. Curry jest dowódcą 
ok. 150 amerykańskich żołnierzy z bazy w Fort Ri-
ley w stanie Kansas, którzy 6 października 2017 r. 
rozpoczęli 9-miesięczne stacjonowanie w Bolesław-
cu. Dowództwo jego batalionu liczącego w Polsce  
ok. 600 żołnierzy US Army znajduje się także  
w Bolesławcu.
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 Krótka historia Gimnazjum Samorządowego nr 2 
im. Polaków Zesłanych na Sybir

31 sierpnia 2017 r. zakończyło swoją osiemnasto-
letnią działalność Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. 
Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu. Powsta-
ło, jak tysiące innych tego typu placówek oświato-
wych w Polsce, na mocy reformy, która wprowadzona 
została w 1999 r. i zakładała trzystopniową strukturę 
szkolnictwa. Jego pierwszym dyrektorem była Stani-
sława Patreuha. To właśnie ona wraz z pracującym 
w tym czasie gronem pedagogicznym oraz społecz-
nością uczniowską rozpoczęła kilkuletni okres starań,  
w wyniku, których szkole nadano imię wyróżniające 
ją w lokalnym środowisku. Dzieło to od 2009 r. kon-
tynuowała jej następczyni- Maria Subik. Ten moment 
był istotny dla dalszych losów gimnazjum, które 
dzięki imieniu i przyjętemu w związku z nim progra-
mowi wychowawczemu stało się placówką inną od 
pozostałych i wyjątkową w podjętej misji.

 
Nie tylko początki

Początki nie były łatwe. Nowy typ szkoły wyma-
gał przeprowadzenia wielu skomplikowanych czyn-
ności organizacyjnych, dużych nakładów finanso-
wych, przede wszystkim jednak wdrożenia nowych 

programów nauczania i odpowiedniego przygoto-
wania nauczycieli do pracy z dorastającą młodzieżą, 
w najtrudniejszym ponoć wieku. Pierwsze roczniki 
gimnazjalistów były szczególne i w pewien sposób 
eksperymentalne: nieco roszczeniowe, mało zdyscy-
plinowane, ale bogate w ciekawe osobowości. To nie 
ułatwiało pracy. Egzamin gimnazjalny z 2002 r. był 
pierwszym zewnętrznym sprawdzianem przygoto-
wanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 
Wypadł pozytywnie, ale sporo jeszcze było do zro-
bienia. 

Od początku jednak GS nr 2 posiadało bardzo 
dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną, złożoną  
z ludzi wykształconych, ambitnych, rzetelnych 
i twórczych. Bez większych więc trudności przysto-
sowali się do nowych wymagań. Tym pierwszym 
zespołem kierowała wspomniana już Stanisława Pa-
treuha. Związana ze szkołą przez wiele lat, dobrze 
wiedziała, jakie są jej potrzeby, rozumiała i czuła jej 
oświatowego ducha. Jej zastępcą najpierw była Ja-
dwiga Fatyga, a potem Maria Subik. W 2009 r. po 
powołaniu Marii Subik na stanowisko dyrektora, 
funkcję zastępcy sprawowała Ewa Szajwaj. Dwój-
ka miała szczęście do wymagających dyrektorów  

Żywe obrazy - aranżacje scen z Sybiru w wykonaniu uczniów, zdjęcie ze zbiorów GS nr 2
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i do ich zastępców, którzy zawsze sprawdzali się jako 
świetni organizatorzy, a przy tym życzliwi gronu pe-
dagogicznemu ludzie.

Grono pedagogiczne? Warto je przedstawić. 
Poloniści: Stanisława Patreuha, Maria Hołodniak, 
Małgorzata Janowska, Jolanta Mulek, Ewa Ołenicz-
-Bernacka, Aleksandra Szylin; matematyczki: Ja-
dwiga Fatyga, Genowefa Glazer, Bogumiła Kopa, 
Ewa Mieniek, Beata Pełka, Maria Skóra-Ćwik, 
Maria Subik, Ewa Szajwaj; germaniści: Agnieszka 
Niedźwiecka, Małgorzata Popiołek, Agata Zientala-
-Zawadzka; angliści: Joanna Skurska; romanistka- 
Wioletta Zyszczyk-Palińska; historycy i nauczyciele 

Jadwiga Stachów, Tomasz Markowski; nauczyciele 
religii: Lilla Liszcz i Barbara Polowczyk. Pedago-
giem była nieoceniona Anna Rosłanowska-Choryłek. 
Nad biblioteką, stale wzbogacając jej zbiory, czuwa-
ły: Mariola Kozioł i Elżbieta Mielcarek. Sekretariat  
z niezmienną skrupulatnością przez te wszystkie lata 
prowadziła Krystyna Korczyńska.

Do tego zespołu w dalszych latach dołączali nowi 
nauczyciele, choć sporo z nich również odeszło, 
głównie na emeryturę. Wkrótce lub nieco później, na 
długo lub na nieco krócej, do grona pedagogiczne-
go Dwójki dołączyli: Halina Modzelewska, Elżbieta 
Biedrawa, Jolanta Dziok, Małgorzata Juda-Mieloch  
i Katarzyna Sulik- uczące języka polskiego; Martyna 
Daczkowska, Marta Gierczak, Ewa Skrzypczyńska, 
Katarzyna Wierzejska, Marta Wojciechowska- an-
glistki; Olga Markiewicz, Beata Burdzy, Magdalena 
Paczkowska, Ewa Łasocha, Marta Dujicz, Magdale-
na Klityńska-Fedorków i Martyna Daczkowska- ger-
manistki; Szymon Głogowski, Wojciech Potoczniak  
i Bronisław Sołek- matematycy; Barbara Dolecka- 
nauczycielka geografii; Robert Bieliński, Grzegorz 
Jankowski, Edyta Kwiecińska, Marta Kuśmierczak, 
Łukasz Medyński, Tomasz Rościszewski, Barbara 
Sobczyszyn i Grzegorz Wołoszyn- uczący wycho-
wania fizycznego; Ewa Karczmarczyk, Agnieszka 
Pisarek, Ewa Scelina oraz Olimpia Salwerowicz- pe-
dagodzy. W oddziałach przysposabiających do pracy 
w zawodzie uczyli m.in.: Jacek Nesler, Beata Darul, 
Danuta Kaczmarek, Zofia Torbus, Marek Snopek, 
Elżbieta Rowgało i Ryszard Posacki.

Ci ludzie przez osiemnaście lat uczyli i wycho-
wywali młodzież w największym w mieście gim-
nazjum, do którego uczęszczali uczniowie z miasta  
i gminy (w sumie z 16 wsi powiatu bolesławieckiego).  
W najgorętszym okresie działalności Dwójki, czyli  
w latach 2003-2004 szkoła liczyła 999 uczniów w 35 
oddziałach.

Już od 2002 r. gimnazjum podjęło współpracę  
z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dzięki niej na-
uczyciele uczestniczyli w szkoleniach i panelach 
koleżeńskich w innych placówkach oświatowych, 
podnosząc w ten sposób swoje kwalifikacje zawodo-
we. I nie była to jedyna forma ich doskonalenia za-
wodowego. Wielu ukończyło studia podyplomowe, 
poszerzyło swoje kwalifikacje, nabyło dodatkowych 
uprawnień w ramach kursów i szkoleń. Przez cały 
ten czas większość pedagogów Dwójki pracowała ze 
swoimi podopiecznymi w ramach obowiązkowych 
godzin dydaktycznych, ale także na dodatkowych 

Dąb Pamięci zasadzony przed szkołą, 
zdjęcie ze zbiorów GS nr 2

wiedzy o społeczeństwie: Krystyna Dudzińska, Anna 
Gorzkowicz (Stojko), Eugeniusz Kowalski, Beata 
Orczyk; nauczyciele biologii: Grażyna Czyżyc-
ka, Krystyna Mojsa; nauczyciele geografii: Jolanta 
Smolińska i Izabela Przyłęcka; nauczyciele infor-
matyki: Jerzy Hołodniak, Urszula Ilczyna, Tadeusz 
Zarzycki; chemicy: Iwona Masłowska, Barbara Ma-
jecka, Małgorzata Myszka (Kurpisch); fizycy: Gra-
żyna Łach, Maria Sobczyszyn; nauczyciele muzyki 
i przedmiotów artystycznych: Justyna Rapa; nauczy-
ciele wychowania fizycznego: Małgorzata Kozioł, 
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zajęciach, prowadząc różnego rodzaju koła zainte-
resowań. Wspólnie wyjeżdżali do wrocławskich te-
atrów oraz na lekcje muzealne również do Wrocła-
wia. Uczestniczyli w wycieczkach krajoznawczych 
i zielonych szkołach. Uczniowie próbowali swoich 
sił w konkursach z różnych dziedzin. Już od 2000 r. 
z powodzeniem brali udział w konkursach przygo-
towywanych przez instytucje zewnętrzne: Bolesła-
wieckim Konkursie Matematycznym, Olimpiadzie 
Matematycznej Gimnazjalistów, w konkursach „Su-
doku” i „Origami”, potem w Meczach Matematycz-
nych, a od 2008 r. w konkursach wewnątrzszkolnych 
„Matematyk z Błyskiem” dla pierwszoklasistów  

Pani Stanisława Patreuha (pierwszy dyrektor szkoły) wraz z uczniami w trakcie zakończenia roku szkolnego klas trzecich 2009 r. 
Źródło http://www.gim2.boleslawiec.pl

i „Rachmistrz” dla uczniów klas drugich. Powodze-
niem cieszyły się również konkursy polonistyczne 
i historyczne, między innymi wiedzy o polskim par-
lamentaryzmie, prestiżowy konkurs „Losy żołnierza  
i dzieje oręża polskiego” czy Białe Noce i „Moja 
szkoła w Unii Europejskiej”. Zdobywali cenne na-
grody w postaci zwolnienia z egzaminu gimnazjal-
nego, udziału w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży 
oraz wyjazdów do Brukseli i Strasburga. Warto pod-
kreślić sukcesy uczniów w konkursie Zdolny Ślązak 
Gimnazjalista, bo miał on szczególny prestiż. Jego 

laureatami byli: Aleksandra Idzik, Kamila Kamińska, 
Iwona Rybacka i Magdalena Kubat- z języka polskie-
go, Krzysztof Nowicki z matematyki i Przemysław 
Juda- z języka polskiego i matematyki. Przemysław 
Juda był także laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady 
Matematycznej Gimnazjalistów. To tylko część suk-
cesów, których twórcami byli uczniowie i nauczy-
ciele Dwójki. Już w 2005 r. gimnazjum otrzymało 
certyfikat Szkoły Uczącej Się. Wkrótce zaczęto reali-
zować indywidualne programy nauczania matematy-
ki i języków: polskiego, niemieckiego i angielskiego. 
Dzięki temu wyposażeni w wiadomości i umiejętno-
ści znacznie wykraczające poza podstawę programo-

wą absolwenci bez trudu kontynuowali i kontynuują 
naukę także w renomowanych wrocławskich liceach.

W kolejnych latach pracy szkoły coraz wyraź-
niejszych kształtów nabierała ważna od samego  
początku koncepcja wychowania opartego na bliskim 
kontakcie z uczniem, zaangażowaniu w jego rozwój, 
aby był on wszechstronnie przygotowany do dal-
szej nauki. Od roku 2000 prowadzone były w szkole 
zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych.  
Ich autorski program opracowały: Anna Rosłanow-
ska-Choryłek i Olimpia Salwerowicz. Polegał on na 
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tym, że jeden dzień września każda klasa pierwsza 
spędzała w szkole z wychowawcą i autorkami pro-
gramu, co sprzyjało wzajemnemu poznawaniu się w 
trakcie różnorodnych zajęć i zabaw. Potem, na kilka 
lat, został wprowadzony inny ciekawy zwyczaj, któ-
rego celem była nauka i integracja nowo przybyłych 
do gimnazjum uczniów- „Nocne błyski”, czyli noco-
wanie uczniów w szkole połączone z ich aktywnym 
uczestnictwem w różnego rodzaju konkursach ma-
tematycznych i wspólnym przygotowaniem kolacji. 
Co roku też organizowano Dzień Pierwszoklasisty, 
w czasie którego uczniowie klas pierwszych przebie-
rali się, rywalizowali w różnego rodzaju konkursach 
i bawiąc się, integrowali. Od początku w procesie 
wychowawczym kładziono duży nacisk na aktyw-
ność społeczną uczniów oraz ich zaangażowanie  
w różnego rodzaju formy działalności pozalekcyjnej. 
W zależności od możliwości w szkole działał chór 
lub zespół muzyczny, który z ogromną życzliwością 
i cierpliwością prowadziła Justyna Rapa. Ta wiel-
ce pożyteczna działalność, bo zespół Justyny Rapy  
z powodzeniem obsługiwał ku uciesze wszystkich za-
równo imprezy szkolne jak i miejskie, kontynuowana 
była przez wszystkie następne lata aż do ostatniego 
roku istnienia szkoły. Pod opieką Ewy Ołenicz-Ber-
nackiej już pierwszy rocznik gimnazjalistów wysta-
wiał cieszące się dużym zainteresowaniem widzów 

zarówno w szkole jak i w mieście przedstawienia, 
między innymi: „Teatrzyk Zielona Gęś” czy napisaną 
przez uczniów „Historię wielkiego dzbana”. Potem 
systematycznie tworzone były też spektakle, między 
innymi terapeutyczne: „Trędowaty, bo niekochany”, 
„Mały Książę ponownie na Ziemi”, „Zanim będzie 
za późno” czy „Trudna sztuka”. Działalność teatral-
na uczniów Dwójki, nie tylko spektakle teatralne, ale 
także musicale, była kontynuowana przez cały okres 
istnienia szkoły. Swoje pierwsze sukcesy odnosili 
sportowcy przygotowywani przez grupę aktywnych 
i ambitnych nauczycieli wychowania fizycznego. 

W gimnazjum bardzo sprawnie działał samorząd 
przez cały czas prowadzony przez Jolantę Smolińską 
i Ewę Ołenicz-Bernacką. Potem obowiązki te przeję-
li: Ewa Chrobot, Mariola Obrycka i Robert Bieliński. 
W pracy samorządu bardzo duży nacisk kładziono na 
naukę odpowiedzialności za podejmowane decyzje, 
rozbudzanie świadomości i aktywności społecznej. 
Dzięki temu przez te wszystkie lata udało się zor-
ganizować w szkole mnóstwo ciekawych imprez  
i uroczystości, a w latach 2013-2016 uczestniczyć 
w programie organizowanym przez Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej „Młodzi głosują”. Od począt-
ku też młodzież i nauczyciele Dwójki brali udział  
w różnych akcjach charytatywnych. Wraz z Graży-
ną Czyżycką i Małgorzatą Myszką współpracowali 

Uroczystość nadania szkole imienia, zdjęcie ze zbiorów GS nr 2
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z PCK. Pod opieką Aleksandry Szylin i Marioli Ko-
zioł pomagali zwierzętom w schronisku w Dłużynie. 
W kolejnych latach wspaniale rozwinęli działalność 
szkolnego wolontariatu pod serdecznym okiem Anny 
Rosłanowskiej-Choryłek i Olimpii Salwerowicz. Od 
2009 r. brali udział w akcji „Mogiłę pradziada ocal 
od zapomnienia”, zbierając znicze oraz pieniądze na 
odnowienie polskich nekropolii na Ukrainie.

Ważny okres w historii szkoły stanowiły lata 2010-
2011. Właśnie wtedy udało się wygrać pierwszy pro-
jekt zatytułowany Akademia Pogodnej Szkoły, który 
spełniał przede wszystkim cele wychowawcze, służył 
integracji i rozwijaniu wrażliwości społecznej. Jego 
autorami byli m.in.: Anna Rosłanowska-Choryłek, 
Olimpia Salwerowicz, Ewa Ołenicz-Bernacka, Maria 
Subik i Szymon Głogowski. Został dofinansowany 
w konkursie ogłoszonym przez MEN, a jego war-
tość wynosiła 48 572,00 zł. Dzięki niemu, między 
innymi poprowadzono „Szkołę dla Rodziców i Wy-
chowawców”. Powstała grupa „Być i żyć z ludźmi”, 
która potem przekształciła się w szkolny wolontariat. 
Zamontowane też zostały budki dla ptaków z ka-
merami w środku i telewizorem na zewnątrz, dzięki 
temu, każdego roku można było oglądać lęgi ptaków. 
To zaowocowało realizowanym od 2011 r. projektem 
„Ekologia- innowacyjny program nauczania przed-
miotów matematyczno-przyrodniczych metodą pro-

jektu”. W ramach dodatkowych zajęć uczniowie brali 
udział w badaniach gleby, wody i powietrza organi-
zowanych przez pracowników Uniwersytetu Wro-
cławskiego.

W 2011 r. dzięki nakładom własnym oraz we 
współpracy z Muzeum Ceramiki doszło do realizacji 
kolejnego dużego projektu edukacyjnego. Tym razem 
z okazji obchodów 30. rocznicy wprowadzenia stanu 
wojennego w Polsce uczniowie uczestniczyli w lek-
cjach o prawach człowieka, doświadczyli w ramach 
wcześniej przygotowanych performansów „stanu 
wyjątkowego”- sytuacji, kiedy odbierano im niektóre 
prawa. Wszyscy uczniowie uczestniczyli w debacie 
oksfordzkiej przygotowanej z uczniami przez Annę 
Gorzkowicz na temat praw człowieka i obejrzeli 
spektakl z piosenkami Jacka Kaczmarskiego wyre-
żyserowany przez Ewę Ołenicz-Bernacką. Wydany 
został również specjalny numer szkolnej gazetki,  
w którym zostały zamieszczone wspomnienia rodzi-
ców i dziadków z okresu stanu wojennego wcześniej 
zebrane przez uczniów. W realizację projektu zaan-
gażowani byli wszyscy nauczyciele, ale- oprócz już 
wspomnianych- szczególnie mocno: Maria Sub-
ik, Ewa Szajwaj, Barbara Dolecka, Mariola Kozioł  
i Aleksandra Szylin. Działania te służyły utrwalaniu 
wiedzy historycznej i świadomości tego, jaka jest 
przeszłość naszego kraju. Była to jedyna taka inicja-

Uroczystość nadania szkole imienia - ślubowanie - przemawia dyrektor Maria Subik, zdjęcie ze zbiorów GS nr 2



66

Ewa Ołenicz-Bernacka

tywa w mieście, wyjątkowa i niepowtarzalna.
Jednak przełom stanowiło podjęcie współpracy  

z bolesławieckim środowiskiem Sybiraków i nadanie 
szkole imienia Polaków Zesłanych na Sybir. Nada-
nie tego imienia zostało szczegółowo przedstawione  
w tekście Ewy Ołenicz-Bernackiej „Pamięci Pola-
ków Zesłanych na Sybir”, zamieszczonym w „Rocz-
niku Bolesławieckim 2011”, s. 71-74.

Współpraca szkoły z Sybirakami zacieśniała 
się. Kulminację stanowił projekt „Ocalić od zapo-
mnienia- Sybiracy”, którego efektem było wydanie  
w 2012 r. zbioru biogramów: „Nie mieliśmy dzie-
ciństwa. Wspomnienia bolesławieckich Sybiraków”, 
któremu patronowali prezydent Bolesławca Piotr Ro-
man oraz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. 
Książka wydana pod redakcją Anny Gorzkowicz  
i Ewy Ołenicz-Bernackiej z Gimnazjum Samorządo-
wego nr 2 oraz Anny Puk z Muzeum Ceramiki w Bo-
lesławcu była efektem pracy 121 uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 
którzy pod opieką 18 nauczycieli zebrali i opracowali 
biogramy 63 Sybiraków mieszkających na terenie 
miasta i powiatu. Ich wydanie poprzedziła niezwykle 
odpowiedzialna i czasochłonna praca uczniów i na-
uczycieli ze szkół miejskich oraz powiatowych pole-
gająca między innymi na rozmowach z Sybirakami. 
Młodzieży udało się dotrzeć do mieszkańców na-

szego powiatu, tych, którzy przeżyli gehennę zesłań 
i utrwalić historię ich życia. Projekt ten gimnazjum 
zrealizowało we współpracy z Bolesławieckim Ko-
łem Związku Sybiraków i Działem Historii Miasta 
Muzeum Ceramiki. Promocja wydawnictwa odbyła 
się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2013 
pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Projekt był kontynuowany, kiedy 
gimnazjum nawiązało współpracę z Towarzystwem 
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschod-
nich. Z okazji jego 25-lecia przygotowano kolejne 
wydawnictwo zatytułowane „Ocalić od zapomnie-
nia. Wspomnienia bolesławieckich Kresowian” pod 
redakcją Joanny Kupisz, Ewy Ołenicz-Bernackiej  
i Anny Puk. Książka zawierała 62 biogramy pocho-
dzących z Kresów Rzeczypospolitej mieszkańców 
naszego miasta. Trzecia część projektu „Ocalić od 
zapomnienia” realizowana była na tych samych za-
sadach, czyli z udziałem uczniów i nauczycieli bo-
lesławieckich szkół wszystkich szczebli we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem Reemigrantów z Bośni, 
ich Potomków oraz Przyjaciół. W efekcie powstała 
książka pod redakcją Agaty Bojanowskiej i Anny Puk 
z Muzeum Ceramiki oraz Ewy Ołenicz-Bernackiej  
i Ewy Szajwaj z GS nr 2 zatytułowana „Wydziera-
jąc puszczy ziemię… Wspomnienia bolesławieckich 
reemigrantów z Jugosławii”, na którą złożyło się 89 

Uroczystość nadania szkole imienia - przyjęcie sztandaru szkoły przez Dyrektor Marię Subik. Źródło http://www.gim2.boleslawiec.pl
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biogramów. Poprzedził je wstęp profesora Grzegorza 
Straucholda z Instytutu Historycznego Uniwersyte-
tu Wrocławskiego. Wszystkie książki ilustrowano  
fotografiami z prywatnych zbiorów bohaterów biogra-
mów, których w sumie w kolejnych tomach opraco-
wano łącznie 252. Nie powstałyby, gdyby nie pomoc, 
jaką szkoła otrzymała ze strony Muzeum Ceramiki  
w Bolesławcu i jego znakomitych pracowników na 
czele z dyrektor Anną Bober-Tubaj.

W 2013 r. uroczyście odsłonięto tablicę pa-
miątkową poświęconą przybyciu Sybiraków do 
Bolesławca. Głównym organizatorem wyda-
rzenia była dyrektor gimnazjum Maria Subik,  
a mistrzem ceremonii Małgorzata Janowska. Aktyw-
nie wzięli w nim udział uczniowie szkoły. Przebiega-
ło ono w dwóch etapach- najpierw przy pomniku na 
placu Wolności z udziałem orkiestry miejskiej i sztan-
darów, potem w Domu Pomocy Społecznej, gdzie 
odbył się koncert pieśni i piosenek patriotycznych  
w wykonaniu solistów i chórów z GS nr 2 i MZS nr 2.

Różnorodne działania edukacyjne i wychowaw-
cze uporządkowano w programie edukacji histo-
rycznej i obywatelskiej zatytułowanym Nasze dzie-
dzictwo. Zespołem nauczycieli odpowiedzialnych za 
jego ostateczne sformułowanie kierował Grzegorz 
Jankowski. Głównym założeniem programu było: 
„przedstawienie uczniom najważniejszych zagadnień 

historycznych w odniesieniu do tematyki związanej 
z patronem szkoły, przy jednoczesnym kształtowaniu 
u nich odpowiednich postaw. Dużą uwagę poświę-
cono budzeniu pamięci o Kresach i uświadamianie 
uczniom, jak istotną rolę w formowaniu się naszej 
kultury i bytu narodowego odegrały wschodnie  
rubieże dawnej Rzeczypospolitej. Program zakładał 
integrację szkoły ze środowiskami Sybiraków i Kre-
sowian, ponieważ poprzez jego realizację chciano 
wspólnie wychowywać młodych ludzi, którym nie 
będzie obojętna ich mała ani duża Ojczyzna, i któ-
rzy będą umieli nawiązywać- oparte na szacunku  
i zrozumieniu- relacje z osobami starszymi, „świad-
kami historii”. Do programu na stałe wpisano ważne 
historycznie daty, które wyznaczały harmonogram 
uroczystości szkolnych, wśród których najważniej-
sze stanowiły: 17 września- Marsz Żywej Pamięci 
Zesłańców Sybiru; we wrześniu i październiku żywe 
lekcje historii- spotkania uczniów klas pierwszych  
z Sybirakami; 10 lutego Święto Patrona Szkoły, 
Dzień Pamięci Pierwszej Masowej Deportacji Pola-
ków z Kresów Wschodnich; w kwietniu Bolesławiec-
ki Konkurs Historyczny „Ocalić od zapomnienia” 
i Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej; w maju 
udział pocztu sztandarowego w zakończeniu akcji 
„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, zbiórka 
zniczy i paczek na Kresy. Warto dodać, że przy szko-

W czasie zjazdu szkół noszących imię Sybiraków - recytuje Anna Podhorodecka. Źródło http://www.gim2.boleslawiec.pl
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le działało prowadzone przez Grzegorza Jankow-
skiego Koło Historyczne Miłośników Jazdy Polskiej  
im. 6. Pułku Ułanów Kaniowskich.

Kolejne lata pracy wychowawczej z patronem, 
kultywowanie pamięci o męczeństwie Polaków ze-
słanych na Sybir doprowadziły do tego, że w świado-
mości uczniów i w tradycji szkoły utrwalone zostały 
ważne Znaki Pamięci. To przede wszystkim Sztan-
dar, który ma kształt kwadratu, a jego rewers jest bia-
ło-czerwony. Na tym tle znajduje się godło państwo-
we. Srebrny orzeł w złotej koronie z głową zwróconą  
w prawo. Jego dziób i szpony mają barwę złotą. Roz-
postarte skrzydła symbolizują gotowość do pokony-
wania przeszkód oraz dążenia do najważniejszych 
lotów-czynów. Na białym tle ponad koroną widnieje 
złoty napis: „Ojczyzna, nauka, przyszłość”. Poniżej 
na czerwonym polu widnieje rok nadania szkole imie-
nia- 2011. Awers jest granatowego koloru. W central-
nym punkcie umieszczono logo Związku Sybiraków. 
Powyżej wyhaftowano srebrną nicią nazwę szkoły, 
powyżej napis: imienia Polaków Zesłanych na Sy-
bir. Sztandar ma wymiary 98 na 98 cm i obszyty jest 
srebrnymi frędzlami, drzewiec zakończony okuciem 
z metalowym orłem. Znakiem Pamięci jest także logo 
szkoły, które przedstawia płonący kaganek- symbol 
oświeconych umysłów, którego płomienie układają 
się w napis GS 2 przedstawiony na błękitnym tle. 
U podstawy kaganka widoczne są dębowe liście- 
symbol siły, szlachetności i sławy. Całość dopełnia 
biegnący dookoła napis: im. Polaków Zesłanych na 
Sybir w Bolesławcu. To także tablica pamiątkowa 
wykonana z czarnego granitu, prostokątna o wymia-
rach 48x84 cm. Na niej widniej napis: „Gimnazjum 
Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir”, 
a poniżej: „Bolesławiec, 10 lutego 2011 r.” Z lewej 
strony umieszczone jest godło Związku Sybiraków. 
Tablica przez lata wisiała na półpiętrze w korytarzu 
szkolnym tak, aby była dla wszystkich widoczna. To 
„Dęby Pamięci” i wydawnictwo pamiątkowe „Nie 
mieliśmy dzieciństwa. Wspomnienia bolesławiec-
kich Sybiraków”, o których mowa już była wcze-
śniej. Jeszcze innym Znakiem Pamięci był Marsz Pa-
mięci odbywający się zawsze 17 września w rocznicę 
agresji Związku Radzieckiego na Polskę (opisany 
w tekście Ewy Ołenicz-Bernackiej „Marsz Pamię-
ci”, zamieszczonym w „Roczniku Bolesławieckim 
2012”, s. 69-70), a także pięć portretów wykonanych 
ołówkiem na białym kartonie przez uczennicę Klau-
dię Figińską, a przedstawiających twarze zaprzyjaź-
nionych ze szkołą bolesławieckich Sybiraków. Por-

trety te wisiały na korytarzu szkoły.
Ważny w historii szkoły był rok 2015, gdyż od 11 

do 13 czerwca w Dwójce i w Gimnazjum im. Sybira-
ków we Lwówku Śląskim odbył się V Ogólnopolski 
Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów 
Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Ze-
słańców Sybiru. Organizacja i przebieg tego zjaz-
du zostały przedstawione przez Olgę Markiewicz  
w „Roczniku Bolesławieckim 2015”, s. 93-95.  
W przygotowanie zjazdu oraz sprawny jego przebieg 
zaangażowani byli wszyscy nauczyciele szkoły. Zo-
stało to docenione- w 2016 r. gimnazjum otrzyma-
ło od prezydenta Bolesławca Nagrodę za Promocję 
Miasta w roku 2015.

    
Inna szkoła

Szkoła taka jak inne, a jednak inna- posiadająca 
swój odrębny charakter, przez lata kształtowany styl 
pracy, aktywna w środowisku i twórcza. Dzięki temu 
sporo się w niej działo i to na wielu płaszczyznach,  
a jednocześnie panował w niej porządek i spokój. 
Priorytet stanowiło kształcenie i wychowanie. Te 
dwa podstawowe cele realizowano jednak bardzo 
różnie. Ważna była praca z uczniem w szkole, ale tak-
że wyjście poza jej mury. Działanie na rzecz społecz-
ności miasta. Efekty tego były imponujące. Z tego 
właśnie powodu w 2012 r. po raz pierwszy wręczo-
no uczniom kończącym szkołę nagrody „Młody 
Jastrząb Bolesławca”. Statuetkę jastrzębia wyko-
nał Mateusz Grobelny, a jej wzór zastrzeżono tyl-
ko dla Dwójki. Fundatorem nagrody została Rada 
Rodziców. Corocznie otrzymywało ją dziesięciu 
wyróżniających się absolwentów, między innymi 
w takich kategoriach jak nauka, sport, działalność 
artystyczna i wolontariat. Przyznawała ją, na pod-
stawienie odpowiednio przygotowanej dokumenta-
cji rejestrującej dokonania uczniów, specjalnie do 
tego powołana kapituła składająca się z rodziców 
i nauczycieli. Wręczenie statuetek odbywało się 
zawsze w czasie uroczystego zakończenia nauki 
w gimnazjum. Tradycją tego dnia były również 
przedstawienia oraz polonez, przygotowywany  
z młodzieżą przez Karolinę Smutek.

O aktywności i kreatywności GS nr 2 świadczy 
również to, że w 2013 r. odbyły się w nim miejskie 
obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego.  
Zostały one przedstawione przez Aleksandrę Szylin 
w „Roczniku Bolesławieckim 2013”, s. 76-78.

Oprócz wcześniej już omawianych warto wspo-
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mnieć jeszcze o uroczystości, która odbyła się  
w 2015 r.- odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświę-
conej polskim Sprawiedliwym wśród Narodów 
Świata. Przyświecała jej wiele znacząca myśl: „Ra-
tując jedno istnienie, ratujesz cały świat...”. Na proś-
bę prezydenta miasta przygotowali ją nauczyciele  
z Dwójki. W jej prowadzenie zaangażowana była 
Małgorzata Janowska.

W roku 2014 szczególnie istotne były dwa działa-
nia służące miastu i jego mieszkańcom, a jednocze-
śnie pozwalające uczniom uczyć się i rozwijać ich 
talenty. Najpierw miała miejsce Gala „Pan Prezydent 
Zaprasza. Złota Setka Bolesławieckich Talentów”. 

Czy bez tej miłości można żyć - inscenizowana lekcja historii - spektakl przygotowany z okazji zjazdu - Kacper Kukawski rapuje samodziel-
nie napisany utwór o miłości do Ojczyzny. Źródło http://www.gim2.boleslawiec.pl

Impreza w całości przygotowana i zorganizowana  
w nowej formule według autorskiego pomysłu na-
uczycieli Gimnazjum nr 2. Jej przebieg przedstawi-
ła Ewa Szajwaj w Tekście „Talent Roku 2014”, za-
mieszczonym w „Roczniku Bolesławieckim 2014”, 
s. 109-110. Drugim ważnym działaniem tego roku był 
program dla nauczycieli miasta Bolesławiec z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Pomysłodawczynią jego 
niekonwencjonalnej formy była Ewa Ołenicz-Ber-
nacka, ale o jego wyjątkowości zadecydowało to, że 

przygotowali go sami uczniowie na czele z Magdą 
Cichorzewską, Elizą Sondaj i Mariką Zdunek. Wy-
stąpili w nim ze sporą grupą nauczycieli i to nie tylko 
z Dwójki, bo do przedstawienia udało się również za-
angażować Katarzynę Ziębę i Ewę Kuczyńską z Gim-
nazjum Samorządowego nr 3. Oprócz tych dwóch 
pań w spektaklu wystąpili, recytując, śpiewając  
i tańcząc: Robert Bieliński, Agnieszka Gerwatowska, 
Urszula Ilczyna, Małgorzata Janowska, Magdalena 
Klityńska-Fedorków, Ewa Łasocha, Dorota Maru-
siak, Małgorzata Myszka, Ewa Ołenicz-Bernacka, 
Mariola Obrycka, Justyna Rapa, Anna Rosłanowska-
-Choryłek, Jolanta Smolińska-Yacoubi, Maria Subik, 

Ewa Szajwaj, Aleksandra Szylin. Największy aplauz 
zdobyli jednak tańczący Grzegorz Jankowski i ksiądz 
Janusz Diament. Wszyscy goście uroczystości otrzy-
mali szkolne tarcze z napisem: „Oświata bolesławiec-
ka”. Przygotowany w ten sposób program pokazał, 
że nauczyciele i uczniowie Dwójki potrafią również 
znakomicie wspólnie się bawić.

Równie chętnie podejmowano się działań na rzecz 
środowiska pozaszkolnego i nawiązywano kontakty 
z innymi środowiskami. Przykładem tego może być 
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współpraca z bolesławieckim związkiem emeryto-
wanych nauczycieli „Carpe Diem”. W 2014 r. opra-
cowany i wdrożony został autorski projekt „Senior 
z juniorem przed monitorem”, którego celem była 
integracja międzypokoleniowa. Uczniowie na kilka 
miesięcy stali się nauczycielami seniorów, którzy pod 
kierunkiem uczniów zdobywali wiedzę i umiejętno-
ści posługiwania się komputerem. Odpowiedzialna 
za realizację projektu była Urszula Ilczyna. W 2016 r. 
odbył się I Bolesławiecki Dzień Seniora. Pomysł czę-
ści artystycznej, organizacja i jego prowadzenie były 
dziełem nauczycieli gimnazjum. Spektakl z udziałem 
uczniów i seniorów „Jeszcze w zielone gramy” przy-
gotowany przez Małgorzatę Janowską i Justynę Rapę 
był długo oklaskiwany i komentowany w mediach.

Tworzenie takich rozśpiewanych i roztańczonych 
projektów stało się specjalnością szkoły. W 2013 r. 
powstał pierwszy autorski musical zatytułowany 
„Schodami do nieba”, dwukrotnie prezentowany 
w sali BOK-MCC dla uczniów Dwójki oraz innych 
bolesławieckich szkół. Spotkał się on z tak pozytyw-
nym odbiorem, że na kilka następnych lat w szkole 
zapanowała istna moda na musicale. Ledwie zaczy-
nał się rok szkolny, a już uczniowie wykazywali zain-

teresowanie tym, aby wystąpić w kolejnej premierze, 
bo przed każdą odbywały się do niej castingi. A po-
nieważ wybór był trudny, a chętnych wielu, w kolej-
nych musicalach brała udział bardzo duża grupa mło-
dych adeptów sztuki scenicznej. Pierwszy stworzyli 
Małgorzata Janowska, Justyna Rapa, Ewa Chrobot  
i zaprzyjaźniony ze szkołą Wojciech Szajwaj. Ze-
spół w podobnym składzie w 2014 r. pracował  
z uczniami nad przygotowaniem drugiego spektaklu  
„Samotność- wróg, czy przyjaciel”, również dwu-
krotnie prezentowanego w sali BOK-MCC. Ogrom-
ne zaangażowanie nastoletnich aktorów, tancerzy, 
muzyków i wokalistów sprawiło, że widowisko zro-
biło na widzach niezwykłe wrażenie. Przygotowanie 
tych musicali zostało przedstawione w tekście Mał-
gorzaty Janowskiej „Sięgając po marzenia...” opu-
blikowanym w „Roczniku Bolesławieckim 2014”,  
s. 107-108. Kolejny musical, zrealizowany w 2015 r., 
nosił tytuł „Do mnie mów”. Zaprezentowano go 
m.in. dla gości z całego kraju przybyłych na V Ogól-
nopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Prezesów Stowa-
rzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłań-
ców Sybiru. W 2016 r. przygotowano „Chwile, które 
budują mosty”, autorski musical, którego autorami 

Uroczystość w szkole w czasie zjazdu szkół noszących imię Sybiraków, zdjęcie ze zbiorów GS nr 2
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byli Małgorzata Janowska, Ewa Ołenicz-Bernacka, 
Justyna Rapa i Wojciech Szajwaj. Jego premiera od-
była się podczas gali „Pan Prezydent Zaprasza. Złota 
Setka Bolesławieckich Talentów”. Widowisko, po-
dobnie jak poprzednie, spotkało się z bardzo ciepłym 
odbiorem i pozostało na długo w pamięci widzów. 
W każdym z musicali brało udział kilkudziesięciu 
uczniów, również z innych bolesławieckich szkół 
oraz absolwenci Dwójki. Każdy stanowił znakomitą 
okazję, by młodzi ludzie mogli zaprezentować swo-
je zainteresowania i poglądy, ale przede wszystkim 
umiejętności i pasje. Zaangażować się, uczestniczyć, 
wyrażać. Jednocześnie pokazać, że szkoła może być 
i jest „lepsza od wagarów”, i że można się w niej zna-
komicie realizować.

Taką okazję stwarzały wszystkie przygotowane  
w Dwójce przedstawienia, a było ich naprawdę dużo. 
To nie tylko wspomniane już wcześniej spektakle te-
rapeutyczne i musicale, to również widowiska przy-
gotowywane z okazji uroczystości i świąt, a także 
na zakończenie roku szkolnego. Miały one różny 
charakter- od bardzo poważnych do widowisk saty-
rycznych. Bywało, że wystawiano je w językach ob-
cych, bo nauka i doskonalenie umiejętności władania 

językiem niemieckim i angielskim stanowiło rów-
nież jeden z priorytetów szkoły. Były to inscenizacje  
w całości lub częściowo przygotowane w językach 
obcych, na przykład spektakl złożony z kilku baśni 
braci Grimm wystawiony w 2015 r. w języku polskim 
i niemieckim z rolami zagranymi przez uczniów, ale 
także przez jedną z mam oraz Beatę Burdzy, Ewę Ołe-
nicz-Bernacką i Tadeusza Zarzyckiego. Takie przed-
stawienia przygotowywała również Olga Markie-
wicz, która była organizatorką Międzygimnazjalnego 
Konkursu Recytatorskiego Języka Niemieckiego.  
W latach 2009-2017 bardzo intensywnie odbywały 
się wyjazdy uczniów Dwójki do Niemiec i Czech. 
Ich realizacja była możliwa dzięki zaangażowaniu 
nauczycielek: Magdaleny Klityńskiej-Fedorków, 
Ewy Łasochy, Agnieszki Gerwatowskiej i Beaty Bur-
dzy. W czasie ich trwania uczniowie mieli kontakt  
z żywym językiem niemieckim, wykorzystywali 
swoje umiejętności komunikowania się w językach 
obcych, by poznawać tradycje, kulturę i obyczaje 
naszych sąsiadów, ale, co najważniejsze, uczyli się 
na nie otwierać. By rozwijać umiejętności językowe 
uczniów w latach 2008-2012 współpracowano z Do-
mem Kultury „Hanno” w Pirnie. W 2013 r. nawią-

Sztandar szkoły 
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zano kontakty ze szkołą Heinrich-Pestalozzi-Obe-
rschule w Löbau. Wspólnie zrealizowano projekty: 
Transgraniczny Uczniowski Festiwal Etiud Filmo-
wych, „Żywność jest cenna” oraz „Z aparatem śla-
dami Hansa Scharouna i architektury po obu stronach 
Nysy”. Od 2014 do 2016 r. uczniowie wraz z na-
uczycielami języka niemieckiego w porozumieniu ze 
szkołami podstawowymi miasta i gminy Bolesławiec 
realizowali autorski projekt „Deutsch für Grundschu-
le”. W ten sposób rozwijano ich kompetencje języko-
we i społeczne, a wszystko pod opieką młodych, ak-
tywnych i twórczych nauczycielek języków obcych. 
Inicjatorką kontaktów z Niemcami i autorką projek-
tów była Magdalena Klityńska-Fedorków. W 2016 r. 
rozpoczęto realizację projektu „Mamy to- tworzymy 
transgraniczną telewizję” i kontynuowano go w roku 
2017. Młodzież z Dwójki i ze szkoły w Łucku po-
rozumiewała się ze sobą w języku angielskim. Na-
wiązane w ten sposób kontakty sprawiły uczniom  
z obu placówek ogromną radość i satysfakcję. Pro-
jekt realizowany we współpracy z Bolesławieckim 
Stowarzyszeniem im. 6. Pułku Ułanów Kaniowskich 
dofinansowany był z funduszu Narodowego Centrum 
Kultury. Dzięki temu udało się gościć w szkole gru-
pę 20 uczniów z Łuckiego Gimnazjum na Ukrainie. 
W 2017 r. dzięki pieniądzom pozyskanym w ramach 
projektu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji do-
szło do rewizyty uczniów Dwójki na Ukrainie. War-
tość całego projektu wyniosła 43 577,60 zł. Jego 
autorkami były Agnieszka Gerwatowska i Martyna 
Daczkowska.

Projekty edukacyjne to mocna strona szkoły. 
Oprócz tych omówionych już wcześniej pierwszej 
trzeba wspomnieć o realizowanym w 2012 r. projek-
cie „BOOM! czyli Bezpieczni, Odważni, Odpowie-
dzialni i Mądrzy”. Jego wartość wyniosła 142 000 zł. 
Miał on charakter wielozadaniowy- zaangażował 
bardzo wielu uczniów i nauczycieli. Świetnie pro-
mował szkołę w środowisku poprzez przygotowane 
we współpracy z bolesławiecką telewizją Azart-Sat 
programy terapeutyczne i inne różnorodne działania 
profilaktyczne. Projekt realizowany był w ramach 
programu ograniczania przestępczości i aspołecz-
nych zachowań „Razem bezpieczniej”. Pokazywał, 
że młodzież uczęszczająca do gimnazjum potrafi sa-
modzielnie myśleć, jest ambitna i twórcza, umie roz-
mawiać i poszukiwać odpowiedzi na trudne pytania. 
Tu warto wspomnieć o filmie „Sen”, zrealizowanym 
w 2013 r. w ramach projektu „Profilaktyka i Pasje”, 
który służył rozwijaniu pasji i talentów uczniów. 

Do dziś stanowi on doskonałą pomoc dydaktyczną 
dla wychowawców i pedagogów. Innym ciekawym 
przedsięwzięciem był udział gimnazjum w latach 
2011-2014 w projekcie „Akademia Uczniowska”. 
Prowadzone wtedy koła naukowe umożliwiły gim-
nazjalistom wcielanie się w role nauczycieli i eksper-
tów, uczyły pracy w grupach. Dawały możliwość po-
szerzenia swojej wiedzy, ale także sprawdzenia, czy 
potrafi się nią dzielić z innymi. Wzajemne nauczanie 
uświadomiło, jakie jest zastosowanie matematyki  
w różnych dziedzinach życia. Kolejny projekt:  
„Ja i ludzki świat wokół mnie- telewizja szkolna  
w służbie edukacji dla bezpieczeństwa w Bolesław-
cu”, dofinansowany był w wysokości 30 000 zł  
z programu ograniczania przestępczości i aspołecz-
nych zachowań „Razem bezpieczniej im. Włady-
sława Stasiaka na lata 2015-2016”. Zaangażowani  
w jego realizację uczniowie przeprowadzali wywia-
dy ze specjalistami nt. przemocy, zdrowego żywienia 
i stylu życia, radzenia sobie ze stresem i problemami, 
bezpieczeństwa w Internecie. Szkoła wzbogaciła się 
również o system szkolnej telewizji- stację do nagry-
wania i emisji filmów oraz trzy monitory telewizyj-
ne. W 2016 r. realizowany był jeszcze jeden projekt: 
„Dbam o zdrowie- jestem FIT”, który został dofinan-
sowany z programu „Bezpieczna i Przyjazna Szko-
ła”, a jego wartość wynosiła 28 260 zł. Promował 
zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną. 

We wszystkich klasach lekcje na temat zdrowego 
odżywiania prowadził dietetyk. Uczniowie uczest-
niczący w konkursie „Jak dbam o swoje zdrowie” 
otrzymali cenne nagrody. Szkoła wzbogaciła się  
o profesjonalny sprzęt do prowadzenia aerobiku, kij-
ki nordic walking, rakiety do tenisa, skakanki i stepy. 
Podsumowaniem projektu była degustacja zdrowej 
żywności przygotowana przez uczniów i rodziców.  
Z inicjatywy Beaty Orczyk w latach 2016-2017 reali-
zowany był projekt Fundacji Forum Dialogu - eduka-
cja obywatelska i humanitarna w gimnazjum.

Jeszcze inny projekt pozwolił na stworzenie przy 
gimnazjum pierwszego i jedynego w mieście i wo-
jewództwie dolnośląskim Miasteczka Ruchu Drogo-
wego. Sfinansowano je ze środków Unii Europejskiej 
w wysokości 550 000 zł. Tę kwotę szkoła otrzymała 
dzięki wygranemu konkursowi. Otwarcie miasteczka 
z udziałem gości z MSWiA odbyło się w paździer-
niku 2013 r. Z tej okazji Ewa Ołenicz-Bernacka 
przygotowała specjalny- roztańczony i rozśpiewany 
program artystyczny. Miasteczko, z którego rocznie 
korzysta kilkaset osób dorosłych i dzieci, wpisało się 
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w krajobraz miasta i pozwoliło na zagospodarowanie 
i uporządkowanie terenu wokół szkoły. Warto dodać, 
że począwszy od 2000 r. w gimnazjum organizowany 
był etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy o Ruchu Drogowym, a od 2014 r. miejskie eli-
minacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej, dzięki którym popularyzowana była wiedza  
o przepisach obowiązujących w ruchu drogowym 
oraz o straży pożarnej i bezpieczeństwie pożarni-
czym. Szkoła współpracowała zarówno z Komendą 
Policji w Bolesławcu jak i Strażą Pożarną, odpowie-
dzialni za to byli Tadeusz Zarzycki i Urszula Ilczyna. 
Równie dobrze układała się współpraca z Kurato-
rium Oświaty we Wrocławiu i Kuratorium Oświaty 
w Białymstoku, co spowodowało, że w latach 2016-
2017 gimnazjum odpowiadało za organizację etapu 
wojewódzkiego Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli 
Jana Pawła II”. Corocznie też począwszy od roku 
2012 gimnazjaliści nie tylko brali w niej udział, ale 
także zostawali jej laureatami na etapie wojewódz-
kim i ogólnopolskim. Za organizację olimpiady od-
powiedzialna była Ewa Chrobot. Od 2012 r. do końca 
swojej działalności szkoła współpracowała również 
z Punktem Informacji Funduszy Europejskich Urzę-
du Marszałkowskiego we Wrocławiu, z przedstawi-
cielstwem Komisji Europejskiej i Parlamentu Eu-
ropejskiego w Polsce- Domem Europy, w 2015 r.  
z Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach pro-
jektu „Szkoła Tolerancji”, z Amnesty International, 
organizując obchody Tygodnia Praw Człowieka wraz  
z maratonem pisania listów. Odbywały się lekcje 
edukacji na rzecz tolerancji, przeciwdziałaniu prze-
jawom antysemityzmu i ksenofobii. To wszystko  
zaowocowało tym, że gimnazjum uzyskało certyfikat 
Szkoły Dialogu. 

Najważniejsze jednak było zaangażowanie w te 
wszystkie działania uczniów. To, że mogli przekonać 
się, co to znaczy wziąć odpowiedzialność za dzie-
dzictwo kulturowe i materialne swojej Małej Ojczy-
zny w wielokulturowej Europie. W Dwójce uczono 
i wychowywano młodzież wielopłaszczyznowo.  
W mnogości podejmowanych inicjatyw, projektów, 
konkursów, uroczystości każdy uczeń, jeżeli tylko 
chciał, mógł odnaleźć swoją indywidualną ścieżkę 
rozwoju i spełniać się w niej. Szkoła tętniła życiem. 
Tym, którzy w niej uczyli i pracowali, udało się stwo-
rzyć wspólnotę niepowtarzalną.

I już zupełnie na koniec. W dotychczasowych roz-
ważaniach pominięto sportowe sukcesy Dwójki, ale  
z powodu ilości, ponieważ było ich tak dużo, że na ich 

temat musiałby powstać osobny tekst. One również 
zaświadczały o wyjątkowości gimnazjum. To przede 
wszystkim czołowe miejsca w wielu ważnych w Pol-
sce i województwie zawodach lekkoatletycznych ta-
kich jak Finał Krajowy Szkolnej Ligi Lekkoatletycz-
nej w Białymstoku mający rangę Mistrzostw Polski, 
czy Finał Ogólnopolski Lekkoatletycznego Pucharu 
im. J. Humberta we Wrocławiu. To również zwycię-
stwa drużynowe w Mistrzostwach Dolnego Śląska 
w różnych dyscyplinach sportowych, na których od 
1999 r. drużyna Dwójki na podium stawała sześć-
dziesięciokrotnie. Indywidualnie zdobytych medali 
nie sposób nawet zliczyć, tak było ich dużo. To także 
spektakularne zwycięstwa we współzawodnictwie 
sportowym gimnazjów na Dolnym Śląsku- dwa razy 
było to pierwsze miejsce i kilkakrotnie drugie oraz 
trzecie. To wybitne osobowości sportowe- uczniowie 
tego gimnazjum- Mistrzowie Polski: Ewa Ochocka- 
dziewiąta zawodniczka Mistrzostw Świata w biegu 
na 400 m ppł, Kacper Olszewski- piąty zawodnik 
Mistrzostw Europy w pchnięciu kulą, Mateusz Tofil- 
piąty zawodnik Mistrzostw Europy w skoku wzwyż, 
czy Bartosz Wróbel uczestnik Mistrzostw Europy  
w biegach przełajowych. To również zwycięstwa 
siatkarek i siatkarzy przygotowywanych przez Jadwi-
gę Stachów i Tomasza Markowskiego. Na te i inne 
sukcesy sportowe uczniów Dwójki przez lata praco-
wał cały zespół nauczycieli wychowania fizyczne-
go: Robert Bieliński, Grzegorz Jankowski, Karolina 
Smutek, Jadwiga Stachów i wcześniej Małgorzata 
Kozioł, Grzegorz Wołoszyn i Łukasz Medyński, choć 
niewątpliwie największe zasługi miał w tym Tomasz 
Markowski, nauczyciel i trener lekkiej atletyki.

Takie było Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. 
Polaków Zesłanych na Sybir. Jego absolwentami byli 
różni wspaniali młodzi ludzie. Każdy z nich zapisał 
się w jego historii i wierzę, że dzięki nim szkoła, 
która już nie istnieje, będzie trwać nadal w pamięci 
i świadomości tych, którzy ją ukończyli. 

Jedyna szkoła zlikwidowana w mieście w 2017 r. 
w związku z kolejną reformą szkolnictwa. 

Czy nie było innego wyjścia? Odpowiedź na to 
pytanie pozostawiam czytelnikom tego artykułu.

Ewa Ołenicz-Bernacka
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Służba Pracy Rzeszy (Reichsarbeitsdienst - RAD) w Bunzlau

W latach trzydziestych XX w. w Niemczech po 
zdobyciu władzy przez Narodowosocjalistyczną 
Niemiecką Partię Robotników (Nationalsozialisti-
sche Deutsche Arbeiterpartei - NSDAP) utworzo-
no szereg organizacji popularyzujących wzorowe  
postawy dzieci i młodzieży. Większość z nich pro-
pagowała sport i pracę, które w konsekwencji miały 
stworzyć podwaliny zdrowego i zdyscyplinowane-
go społeczeństwa. Hitlerjugend oraz inne powiąza-
ne z nazistami organizacje młodzieżowe Deutsches 
Jungvolk, Związek Dziewcząt Niemieckich (Bund 
Deutscher Mädel - BDM) tworzone były z myślą  
o kształtowaniu pokoleń w duchu silnej i zdro-
wej germańskiej rasy. Dlatego też w organizacjach 
młodzieżowych kładziono ogromny nacisk na ćwi-
czenia fizyczne i wojskowe, połączone z dyscypliną 
i kultem jednostki.

W przedwojennym Bolesławcu, podobnie jak w 
innych miastach położonych na terenie ówczesnych 
Niemiec, władze państwowe uczyły młodych ludzi 
obowiązku i dyscypliny. Pierwotnie dobrowolne 
przeszkolenie w Hitlerjugend, od 1936 r. ustawowo 

obowiązkowe, zmieniło się z czasem na jeszcze bar-
dziej radykalne. Kolejne rozporządzenie wykonaw-
cze do ustawy o Hitlerjugend, z dnia 25 marca 1939 r.  
mówiło, że do odbywania służby w HJ zobowiązani 
byli wszyscy młodociani Niemcy od 10. do 18. roku 
życia, zaś opiekunowie powstrzymujący młodzież 
od służby w HJ zagrożeni byli karą grzywny bądź 
więzienia. Tym samym przynależność do organizacji 
młodzieżowych stała się formalnym obowiązkiem. 
Młodzi ludzie, którzy opuszczali szeregi HJ po prze-
szkoleniu, mieli do wyboru inne organizacje, wśród 
nich Służbę Pracy Rzeszy (Reichsarbeitsdienst 
RAD), która skupiała mężczyzn w wieku od 18 do 
25 lat, a od 1939 r. także kobiety. Przynależność do 
RAD (tzw. oddziałów budowlanych) polegała na 
krzewieniu patriotycznych postaw poprzez pracę na 
rzecz państwa. Kierownikiem organizacji był Kon-
stantin Hierl, ideowy przywódca organizacji robot-
niczej Freiwilliger Arbeitsdienst (FAD) oraz później-
szej Nationalsozialistischer Arbeitsdienst (NSAD).

Od 1935 r. w III Rzeszy wprowadzono rozpo-
rządzenie nakazujące młodzieży sześciomiesięczną 

Dawna siedziba RAD, budynek przy ul. Zgorzeleckiej, po 1936 r., pocztówka ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
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służbę na rzecz państwa, w jej ramach pomagano 
przy budowie dróg, melioracji, budowie umocnień, 
rowów przeciwczołgowych oraz schronów przeciw-
lotniczych na potrzeby ochrony ludności cywilnej 
przed skutkami nalotów. Prace w terenie wymagały 
tworzenia specjalnych obozów pracy, tak zwanych 
RAD Lager, do których były przypisane numery 
przyporządkowujące miejsca ich powstania. W oko-
licach Bolesławca również stworzono takie obozy, 
jeden z nich prawdopodobnie wspomagał budowę 
autostrady.

Lista RAD Lager rozlokowanych w pobliżu  
Bolesławca w Okręgu Wojskowym XVIII Wro-
cław (Zarząd Okręgu V Wrocław i Zarząd Okrę-
gu XVI Legnica):
• 6/162 = Naumburg am Queis (Nowogrodziec, 

pow. Bolesławiec);
• 7/162 = Neu-Jäschwitz (Nowe Jaroszowice, pow. 

Bolesławiec);
• 8/162 = Raudten (Stara Rudna, pow. Lubin);
• 12/162 = Aslau (Osła, pow. Bolesławiec);                                         
• 13/162 = Langenoels (Olszyna, pow. Lubań).

Dziś trudno określić miejsce funkcjonowania 
obozu, ponieważ pomieszczenia, w których odbywa-
no służbę były zbudowane z drewna i nie zachowały 
się. Jedynymi trwałymi pozostałościami po obozach 
RAD są kamienie z wyrytymi nazwami miejscowości 
i numerami przypisanymi do obozu. Takie kamienne 
relikty były odnajdowane w niedalekich miejsco-

wościach m.in. w Przemkowie. Na terenie obozów 
znajdowały się place apelowe, gdzie uczono marszu 
i śpiewu, zamiast karabinów noszono szpadle, które 
dodatkowo musiały być czyszczone i traktowane jak 
broń osobista żołnierza. W późniejszym czasie funk-
cjonowania organizacji włączono do podstawowych 
zadań szkoleniowych naukę strzelania i posługiwa-
nia się bronią. Baraki, w których nocowano, posiada-
ły piętrowe łóżka oraz szafki na rzeczy osobiste. Na 
plac apelowy, umiejscowiony w centralnym punkcie 
obozu, prowadziła droga przez bramę, przy której 
pełniono wartę. Parterowe budowle służyły zakwate-
rowanym nie oferując zbyt wielu wygód. Drewniane 
wykończenie wnętrz sprawiało wrażenie dość suro-
wych a sam plac apelowy był często nieutwardzony 
i w czasie wolnym zamieniał się w… boisko do gry 
w piłkę. Czas poza pracą wypełniano zabawami lub 
grą w karty. Członkowie organizacji pełnili służby 
w kuchni oraz przy sprzątaniu obozu. W organizacji 
zadbano także o element propagandowy - wydawa-
no tygodnik „Der Arbeitsmann” na łamach, którego 
informowano młodzież o zmaganiach na froncie,  
a także o sukcesach i osiąganych celach młodzieży  
w strukturach RAD. Młodzież, poza codzienną pracą, 
brała udział w paradach, które miały na celu wzmoc-
nić poczucie wspólnoty i były hołdem dla przywód-
cy Rzeszy. Obozy tworzono osobno dla kobiet - Re-
ichsarbeitdienst der weiblichen Jugend (RAD/wJ)  
i mężczyzn - Reichsarbeitsdienst Männer (RAD/M).     

Płaskorzeźby w dawnej siedzibie RAD, po 1936 r., zdjęcie ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
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W Bolesławcu przy ulicy Zgorzeleckiej znajdu-
je się budynek, który posiada interesującą historię 
związaną z okresem III Rzeszy i organizacją RAD. 
Zachowały się nieliczne zdjęcia dokumentujące jej 
działalność w tym okresie w Bolesławcu. Budynek 
wzniesiony w 1857 r. przez hrabiego Eduarda Ma-
ximiliana Ferdinanda Erdmanna von Pücklera, kil-
kakrotnie zmieniał właścicieli, jak i swoje funkcje.

W 1920 r. pałac został kupiony przez magistrat 
Bolesławca na potrzeby Domu dla Młodzieży (Ju-
gendhaus). W tym samym roku funkcjonowała tutaj 
Biblioteka Ludowa (Städtische Lesehalle i Volksbi-
bliothek). Od 1933 r. w budynku mieściła się szkoła 
sportowa (Geländesportschule). Od 17 sierpnia 1936 
r. mieściła się tu szkoła dowódców oddziałów RAD 
(Truppführerschule 6 des RAD). W 1942 r. obiekt 
pełnił funkcję lazaretu (szpitala okulistycznego),  
a od 1944 r. siedziby niemieckiej organizacji kobie-
cej, afiliowanej przy NSDAP (NS.-Frauenschaft). 

Uroczystego otwarcia szkoły, 21 sierpnia 1936 r., 
dokonał Generalarbeitsführer dr. Wilhelm Decker - 
naczelnik wychowania publicznego i edukacji RAD, 

jednocześnie wykładowca na Uniwersytecie w Ber-
linie. Szkoła zaprezentowała przed zgromadzonymi 
gośćmi pokaz ćwiczeń i musztry z udziałem człon-
ków bolesławieckiego RAD. Wydarzenie to zgroma-
dziło dużą liczbę mieszkańców miasta. Scena dla go-
ści mieściła się w rynku i tam też zaplanowano część 
widowiska, w tym parady, w których można było 
zobaczyć postacie z mitologii germańskiej, rzymskie 
rydwany i norweskiego smoka zwanego lindworm. 
Orkiestra grała niemieckie pieśni narodowe uzupeł-
niane śpiewem uczniów szkoły RAD. Całość wy-
darzenia zakończyła się podziękowaniami dla osób 
zaangażowanych w przebudowę szkoły. 

20 sierpnia 1936 r. opublikowano w lokalnej ga-
zecie „Bunzlauer Stadtblatt” częściowy opis tego, 
co znajdowało się na terenie szkoły, jak i samego jej 
wyglądu tuż po przejęciu terenu przez organizację 
Służby Pracy Rzeszy. W artykule opisano udeko-
rowanie oczyszczonej fasady budynku girlandami 
świeżych kwiatów i symbolami narodowymi. Zdu-
mienie budził czas, w jakim udało się przeprowa-
dzić remont wnętrz. Wstawiono nowe okna i drzwi.  

Czerpnia powietrza schronu LSR na terenie obiektu
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W holu zamontowano trzy naturalnej wielkości 
rzeźby, które miały symbolizować główne założenia 
wychowawcze poprzez sport, pracę i musztrę. Cała 
budowla zawierała rząd pokoi z określonym prze-
znaczeniem. Pomieszczenia charakteryzowały się 
prostotą i funkcjonalnością. Poszczególne z sal to 
m.in.: pokój dyrektora Köhlera, pokoje dla wykła-
dowców, sale wykładowe i administracyjne, umy-
walnia, pomieszczenie klubowe z kantyną, oraz 
liczne izby drużynowe wyposażone w dwupiętrowe 
łóżka polowe, szafki, stoły, ławki i taborety. Każda 
izba miała swoją nazwę np. nawiązującą do miejsc 
słynnych bitew („Legnickie Pole” - 1241 r., „Do-
bromierz” - 1745 r., „Kaczawa” - 1813 r.), postaci 
historycznych („książę Henryk I”, „Fryderyk Wiel-
ki”), czy terenów utraconych po I wojnie światowej 
(„Gdańsk”, „Poznań”, „Okręg Kłajpedy”). Starą 
ujeżdżalnię przebudowano na salę ćwiczeń z beto-
nową posadzką. W tej sali miały odbywać się zajęcia 
w czasie zimy. Naprzeciw niej powstały nowe ba-
raki, w których mieściły się pomieszczania załogi, 
jadalnia z kuchnią i magazynem. 

Zmiany wprowadzono również w pobliskim par-
ku. Pisano o nim, że stracił angielsko-francuski styl 
i stał się miejscem godnym nowej funkcji. Wokół 
stawu wytyczono nowe alejki, wykonano boisko 
sportowe. W parkowym oczku wodnym pływał po-
darowany przez miasto łabędź, poza nim miały na 
tym terenie przebywać także lisy ofiarowane przez 
tutejsze zoo. Miejsce to wielokrotnie skupiało uwa-
gę mieszkańców dawnego Bunzlau, w czasie trwa-
nia festynów można było strzelać z małokalibrowej 
broni, obejrzeć występy grup artystycznych, a tak-
że spróbować wielu potraw dostępnych w licznych 
punktach gastronomicznych. W tym miejscu chętnie 
fotografowali się uczniowie i wykładowcy szkoły.

W 1936 r. ogółem w szkole funkcjonowały trzy 
plutony liczące 180 osób, 25 dowódców szkolenio-
wych oraz 27 pracowników gospodarczych. 

Park wraz z małą architekturą został przebudo-
wany, jego dawny układ jest jedynie szczątkowo 
widoczny do dziś. Budynki kuchni i magazynów zo-
stały rozebrane pod koniec lat sześćdziesiątych XX 
wieku. Do dziś zachował się z tamtego okresu tylko 
schron wybudowany w 1944 r. przez oddziały bu-
downiczych RAD oraz resztki kamiennego obelisku, 
z wyrytą datą 1937 i częściowo widocznym napisem 
Truppen 6, które z pewnością mają związek z dzia-
łalnością szkoły na tym terenie. Nie zachowały się 
płaskorzeźby z okresu funkcjonowania szkoły. Także 

na fasadzie budynku nie zachowały się  ślady dawnej 
funkcji i symboli organizacji, jakim była swastyka, 
szpadel i kłosy zbóż. Obok budynku można dostrzec 
czerpnie powietrza (miejsce czerpania zewnętrznego 
powietrza dla urządzeń wentylacyjnych), jednakże 
ciężko dziś określić, gdzie mogłoby znajdować się 
wejście do schronu przeciwlotniczego w piwnicy 
(Luftschutzkeller). Z pewnością szkoła wraz z oko-
licznymi zabudowaniami była dość dobrze przygo-
towana do ochrony przed skutkami bombardowania. 
W trakcie działań wojennych wyszkolona młodzież 
była wsparciem inżynieryjnym dla oddziałów Wehr-
machtu, a pewna część oddziałów RAD wspierała 
zaplecze frontu w kampanii na froncie wschodnim 
w 1942 r., a niektóre czynnie walczyły z Sowietami. 
W tamtym czasie Służba Pracy Rzeszy budowała na 
terenie okupowanym przez niemiecką armię prze-
szkody przeciwczołgowe, umocnienia stałe, linie 
bunkrów i punktów obrony. Umacniano pozycje nie-
mieckie na wysuniętych odcinkach frontu. Podczas 
prac nierzadko okazywało się, że oddziały budow-
lane wraz z regularną armią odpierały ataki sowiec-
kiej armii i często pomimo licznych strat udawało 
się utrzymać pozycje. Ogółem w roku 1942 zginę-
ło w walce 187 osób, w tym wielu dowódców grup 
roboczych, 55 osób zmarło od następstw chorób  
i ran, 652 osoby odniosły poważne rany, 24 członków  
organizacji nie odnaleziono.  

Od 1944 r. oddziały RAD oraz Luftschutz 
wcielano do baterii obrony przeciwlotniczej. Męż-
czyźni obsługiwali działa przeciwlotnicze Flak  
(Flugabwehrkanone), natomiast kobiety wyznaczano 
do obserwacji nieba, wykrywania i namierzania ce-
lów za pośrednictwem reflektorów. W marcu 1945 r. 
utworzono cztery dywizje piechoty składające się  
z adeptów Reichsarbeitsdienst, były to: 
• Dywizja Piechoty Schlageter (1 Dywizja RAD);
• Dywizja Piechoty Friedrich Ludwig Jahn (2 Dy-

wizja RAD);
• Dywizja Piechoty Theodor Körner (3 Dywizja 

RAD);
• Dywizja Piechoty Güstrow (4 Dywizja RAD). 

Po wyparciu Wehrmachtu i zajęciu Bolesławca 
przez oddziały Armii Czerwonej miejscowa orga-
nizacja przestała istnieć, a budynek szkoły RAD  
w kolejnych latach należał m.in. do Bolesławieckie-
go Przedsiębiorstwa Budowlanego, od 1986 r. zaś 
funkcjonuje w nim Powiatowy Zespół Szkół i Placó-
wek Specjalnych w Bolesławcu.

Adam Faltyn
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Bolesławiecki Ośrodek Kultury i inne placówki kulturalno-oświatowe 
w Bolesławcu w latach 1945-1979  

Po zakończeniu działań wojennych życie kultu-
ralno-oświatowe w Bolesławcu powoli wkraczało 
w codzienność jego mieszkańców. Najprędzej po-
jawiło się ono w murach szkolnych, bo to właśnie 
szkoły, jako pierwsze zostały otwarte i udostępnio-
ne społeczeństwu. Tam z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia odbywały się jasełka i wspólnie kolędowano. 
Organizowane były wieczorki poetyckie i akademie 
z okazji różnych świąt państwowych i regionalnych. 
Powstawały pierwsze zespoły folklorystyczne, mu-
zyczne i chóralne. Coraz większym zainteresowa-
niem cieszyła się amatorska sztuka plastyczna i rę-
kodzieło. Mieszkańcy coraz częściej spędzali wolny 
czas w kawiarniach i restauracjach, otwarto dwa 
kina: „Wenus” przy ul. Karola Świerczewskiego (po 
zmianie nazwy ul. Zgorzelecka), prowadzone przez 
Edwarda Żygadło i „Orzeł” przy ul. Fryderyka Cho-

pina kierowane przez Karolinę Gołębiowską. W la-
tach sześćdziesiątych ubiegłego wieku zaczęło dzia-
łać kino objazdowe obsługujące świetlice wiejskie. 
Pierwszymi kierownikami tego kina byli: Jan Fajfer 
i Marian Karp. W latach 1976-1983 kinem tym kie-
rował Józef Romańczuk. Kino to nazywało się już 
wtedy Kinem Ruchomym nr 19 w Bolesławcu i po-
siadało swą siedzibę w kinie „Orzeł”. 

W 1945 r. jako trzecia na Dolnym Śląsku po-
wstała w Bolesławcu Powiatowa Biblioteka Pu-
bliczna. Swoje zbiory udostępniały także bolesła-
wianom biblioteki zakładowe: Biblioteka Zakładów 
Górniczych „Konrad”, Biblioteka Wojewódzkiego 
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bo-
lesławcu i Biblioteka Garnizonowa. Muzeum Cera-
miki od 1967 r. udostępniało zbiory książek związa-
nych ze sztuką i historią sztuki. 

Uroczyste otwarcie Sali Widowiskowej – Kinoteatru BOK, 22 lipca 1973 r., zdjęcie ze zbiorów autora
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W latach 50. i 60. XX wieku ważną rolę w pro-
pagowaniu kulturalnego spędzania wolnego czasu 
pełniły zakładowe placówki kulturalno-oświatowe 
zwane zakładowymi domami kultury lub zakłado-
wymi klubami zainteresowań. W Bolesławcu było 
kilka takich placówek. Były one finansowane z fun-
duszu rad zakładowych dużych zakładów produk-
cyjnych, spółdzielni rzemieślniczej i mieszkanio-
wej. 

W 1950 r. Zakłady Górnicze „Konrad” w Iwi-
nach otwarły „Dom Górnika” przy ul. K. Świer-
czewskiego 18. Z usług placówki mogli korzystać 
wszyscy mieszkańcy Bolesławca. W 1970 r. został 
on rozbudowany i przeniesiony do nowej siedziby 
w budynku NOT przy ul. Armii Czerwonej 6 (po 
zmianie nazwy ul. Bankowa). Nastąpiła wtedy zmia-
na nazwy na Zakładowy Dom Kultury „Konrad”. 
Działały tam kluby: hodowców gołębi pocztowych, 
zbieraczy staroci, zbieraczy płyt muzycznych, fila-
telistów i numizmatyków. Można było posłuchać 
muzyki jazzowej, podyskutować o filmach czy po-
słuchać transmisji sportowej. Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się zajęcia plastyczne oraz zespoły 
muzyczne i taneczne. Męski zespół muzyczno-wo-
kalny prowadzony przez Bernarda Cichorzewskie-
go w składzie: Ludwik Kijowski, Stanisław Porem-
ski, Jan Szymański i Jerzy Umiński w 1969 r. w 
Wodzisławiu Śląskim na Ogólnopolskim Konkursie 
Zespołów Górniczych zdobył pierwsze miejsce w 

kategorii zespołów estradowych. Dużym wyróżnie-
niem było też nagranie płyt z nagrodzonymi piosen-
kami. Wielką popularnością cieszyła się też kapela 
podwórkowa „Bolusie” w składzie: Bogdan Razik, 
Józef Burniak, Edward Burniak, Stanisław Dubaj  
i założyciel grupy Bolesław Marecki. Wizytówką 
kopalni, ale też miasta, widać to było w dniu Bar-
bórki, była Górnicza Orkiestra Dęta, którą przez 
wiele lat prowadzili: Zbigniew Dacewicz, Stanisław 
Lewandowski, Bolesław Nowak i Jan Chojnacki.  
W latach 1970-1990 placówką kierowali: Jerzy Wit-
kowski, Józef Gabruk, Ryszard Dziedzic i Ryszarda 
Ziubrak.

W 1951 r. na obrzeżach miasta, w Bolesławi-
cach, powstał „Dom Ludowy”, działający na rzecz 
społeczności lokalnej. Tutaj też mieściła się siedziba 
folklorystycznego Zespołu Pieśni Tańca „Jutrzen-
ka” oraz działał Klub Prasy i Książki „Ruch”. Pro-
wadzono tu działalność kawiarnianą, ale też odby-
wały się cykliczne spotkania, potańcówki i imprezy 
kulturalno-oświatowe. W 1961 r. został przemiano-
wany na „Wiejski Dom Kultury” prowadzony przez 
Albina Kuleszę - wieloletniego kierownika zespołu 
„Jutrzenka”.

W tworzeniu bolesławieckiego życia kulturalno-
-oświatowego zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży 
od 1954 r. ważną rolę odgrywa Młodzieżowy Dom 
Kultury im. St. Wyspiańskiego. Tekst o działalności 
tej placówki został zamieszczony w „Roczniku Bo-

Międzynarodowe Sympozjum Dziennikarzy, czerwiec 1975 r., zdjęcie ze zbiorów autora
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lesławieckim 2012”, s. 38-43. 
Po utworzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bo-

lesławianka” w 1968 r. powstał Klub Spółdzielczy 
„Relaks”. Działalność tego klubu została przed-
stawiona w tekście „Międzyzakładowy Klub Pra-
cowników Handlu i Spółdzielczości „Relaks” za-
mieszczonym w „Roczniku Bolesławieckim 2013”, 
s. 72-76. 

Zakłady Chemiczne „Wizów” zorganizowały 
własny Zakładowy Dom Kultury „Chemik”, miesz-
czący się przy ulicy Marcelego Nowotki (po zmia-
nie nazwy ul. Mikołaja Brody). Ważną zaletą tej pla-

Jolanta Ajlikow-Czarnecka i Lesław Kasprzycki podczas II wystawy plastycznej artystów plastyków środowiska bolesławieckiego,  
Salon Wystawowy BOK, czerwiec 1973 r., zdjęcie ze zbiorów autora

cówki była duża sala widowiskowo-konferencyjna 
z zapleczem gastronomicznym. Wiodącym profi-
lem amatorskiej działalności młodzieży i dorosłych 
były dobrze wyposażone pracownie fotograficzne 
i filmowe prowadzone przez kierownika placówki 
Józefa Doleckiego. Działalnością wokalno-muzycz-
ną amatorskich zespołów zajmował się Bernard Ci-
chorzewski. Ponadto J. Dolecki dość skrupulatnie 
prowadził dokumentację fotograficzną i filmową ze 
wszystkich ważniejszych imprez i wydarzeń ma-
jących miejsce w Bolesławcu. Po likwidacji ZDK 

„Chemik”, dokumentacja zaginęła, a obiekt przejęła 
Szkoła Podstawowa nr 4.

Najpóźniej - pod koniec lat 60. - powstał Klub 
Fabryczny „Polfa”, utrzymywany przez Bolesła-
wiecką Fabrykę Fiolek i Ampułek „Polfa”. Swoją 
działalność opierał przede wszystkim na spotka-
niach klubowych szachistów, brydżystów, szaradzi-
stów i kolekcjonerów. Ponadto istniały trzy zespoły 
wokalno-muzyczne (prowadzone przez Bolesława 
Mareckiego), pracownia fotograficzna oraz koła za-
interesowań dla dzieci i młodzieży. Rozgrywki bry-
dżowe i szachowe gromadziły wielu uczestników  

i kibiców. Tutaj znaleźli swoje miejsce również pa-
sjonaci orkiestry dętej. W 1965 r. z inicjatywy Idzie-
go Bzyla powstała Zakładowa Orkiestra Dęta. Tej 
orkiestrze poświęcono oddzielny tekst w niniejszej 
edycji „Rocznika Bolesławieckiego”. Pierwszym 
kierownikiem klubu „Polfy” była Irena Cordier,  
a w latach 1976-1984 - Franciszek Bachór. 

Na terenie powiatu działały wiejskie kluby „Ru-
chu” i „Rolnika” oraz liczna sieć filii bibliotek pu-
blicznych. Mieszkańcy Bolesławca i powiatu mogli 
korzystać z wielu ciekawych imprez klubowych, 
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estradowych, teatralnych i plenerowych. Teatr 
Miejski był miejscem organizacji przeglądów recy-
tatorskich, piosenki radzieckiej, przeglądów zespo-
łów artystycznych szkół podstawowych i średnich, 
zespołów muzycznych, tanecznych i klezmerskich. 
Teatry objazdowe z Wrocławia, Legnicy, Wałbrzy-
cha i Jeleniej Góry również prezentowały tam swoje 
spektakle. Tam także odbywały się wszystkie wie-
czornice i akademie z okazji świąt państwowych  
i rocznic politycznych. 

Dużym powodzeniem cieszyły się plenerowe 
doroczne imprezy kulturalno-oświatowe. Do nich 
należała „Wiosna Bolesławiecka” - kilkudniowa 
impreza organizowana corocznie w maju. Imprezy 
plenerowe odbywały się na Rynku i w Parku Wa-
ryńskiego (między ulicami: Parkową i Zygmunta 
Augusta). Były okazją do zaprezentowania dorobku 
ówczesnych placówek kulturalno-oświatowych. 

Od 1964 r. zaistniały plenery ceramiczno-rzeź-
biarskie. Natomiast w 1969 r. odbył się zwycięski 
dla Bolesławca Telewizyjny Turniej Miast „Bolesła-
wiec - Złotoryja”.

W 1967 r. został powołany Powiatowy Dom 
Kultury, który jednak z powodu braku odpowied-
niej bazy zajmował się tylko poradnictwem i szkole-
niem instruktorów. Kultura bolesławiecka cieszyła 
się uznaniem władz Wydziału Kultury i Sztuki Pre-
zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wro-
cławiu. Kierownik tego wydziału Edward Paliński 
wspierał organizacyjnie i finansowo wszelkie stara-
nia dotyczące budowy Bolesławieckiego Ośrodka 
Kultury. A był to czas, kiedy władze centralne nie-
chętnie wyrażały zgodę na takie wydatki. A jednak 
się udało! W 1969 r. podjęto budowę BOK.

Już po roku został oddany do użytku pierwszy 
segment, w którym znaleźli swoje miejsce pra-
cownicy administracyjni i zespoły zainteresowań  
artystycznych. Wprawdzie liczne zajęcia nie mogły 
pomieścić w małych „pokoikach” wszystkich chęt-
nych, ale to, na początek musiało wystarczyć. Po 
kilku latach, dzięki zaprzyjaźnionemu z placówką 
architektowi Bogusławowi Sobolskiemu udało się 
małe pokoiki połączyć w większe sale do odbywa-
nia prób muzycznych i tanecznych. 

Uroczyste otwarcie tego, tak bardzo wyczeki-
wanego, obiektu nastąpiło 4 października 1970 r. 
Wojewódzkie władze we Wrocławiu, chcąc uho-
norować Bolesławiec, połączyły tę uroczystość  
z Wojewódzką Inauguracją Roku Kulturalno-
-Oświatowego Dolnego Śląska. 

Nowopowstała placówka otrzymała 400 tysię-
cy złotych z przeznaczeniem na zatrudnienie pra-
cowników i wyposażenie obiektu. Pierwszy zespół 
pracowników BOK stanowili: Franciszek Bachór 
- dyrektor placówki, Marian Kulicki - jego zastęp-
ca, Bronisława Rupa - główna księgowa oraz jako 
instruktorzy: Maria Kasprzak, Irena Lenartowicz, 
Krystyna Obrycka (Juszkiewicz), Karol Burniak  
i Tadeusz Dziczkaniec.

Ośrodek powoli zaczął tętnić życiem i skupiać 
ludzi zainteresowanych udziałem w życiu kultural-
no-oświatowym. Na parterze budynku powstała ka-
wiarnia „Arietta”, w której spotykali się filateliści, 
numizmatycy, kolekcjonerzy staroci, członkowie 
Dyskusyjnego Klubu Filmowego i bywalcy kawiar-
ni. Powstały dwa duże zespoły muzyczne: „Odeon” 
grający muzykę estradową prowadzony przez Jó-
zefa Doleckiego i „Kwartet Smyczkowy” grający 
utwory: W.A. Mozarta, G.F. Haendla, J.S. Bacha, 
L. v. Beethovena, J. Haydna, P. Czajkowskiego 
i innych światowej sławy kompozytorów muzy-
ki poważnej. Kwartet tworzyli: Stanisław Dubaj - 
I skrzypce, Franciszek Bachór - II skrzypce, Józef 
Dolecki - wiolonczela i kierownik zespołu, Józef 
Kućka - grający na altówce.

W 1970 r. Wydział Oświaty i Kultury Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej w Bolesławcu powo-
łał Radę Programową BOK, w skład której weszli 
kierownicy bolesławieckich placówek kulturalno-
-oświatowych funkcjonujących przy zakładach pra-
cy. Rada zbierała się raz na kwartał, a jej zadaniem 
było planowanie i koordynowanie większych i waż-
niejszych przedsięwzięć kulturalnych odbywają-
cych się w mieście i powiecie. 

W 1971 r., w ramach „Wiosny Bolesławieckiej” 
odbył się Wojewódzki Festiwal Kultury Związków 
Zawodowych. Była to pierwsza z dużych imprez 
wojewódzkich, organizowanych w Bolesławcu. Ta-
kich i większych imprez oraz przeglądów odbyło się 
w następnych latach więcej. Był to przejaw zaufania 
władz wojewódzkich do pracowników i działaczy  
z Bolesławca.

Wydział Kultury we Wrocławiu w dowód uzna-
nia za profesjonalne organizowanie dużych regio-
nalnych imprez kulturalno-oświatowych ofiarował 
BOK-owi kolekcję obrazów znanych dolnośląskich 
artystów malarzy: Eugeniusza Gepperta, Hanny 
Krzetuskiej, Krzesisławy Maliszewskiej, Zbigniewa 
Paluszaka i Jerzego Rosołowskiego.

Mimo że działalność BOK i podległych mu pla-
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cówek była imponująca w 1972 r., władze powiatu 
odwołały dyrektora Franciszka Bachóra, a na jego 
miejsce powołany został Jan Budych.

22 lipca 1973 r. oddano do użytku drugi segment 
budynku BOK. Była to nowoczesna sala kino-teatru 
z 450 miejscami siedzącymi z dobrze przystosowa-
nym zapleczem scenicznym. Zaczęło działać rów-
nież panoramiczne kino „Forum”, a pierwszym jego 
kierownikiem była Anna Rutecka.

Poziom pracy BOK-owskich zespołów arty-
stycznych i placówek przyzakładowych, był na tyle 
wysoki, że dyrekcja BOK nawiązała w 1973 r. part-
nerskie kontakty z miastami: Pirną (NRD) i Banja 
Luką (Jugosławia). Podpisane umowy pozwalały na 
dwustronną wymianę zespołów i doświadczeń dzia-
łaczy kulturalno-oświatowych. Przykładem takich 
spotkań były giełdy wymienne i wspólne wystawy 
bolesławieckiego klubu filatelistycznego z klubami 
zbieraczy znaczków pocztowych z Pirny i Drezna.

Pod skrzydłami BOK aktywnie działał Klub 
Fotograficzny „Fotobol” założony przez grupę fo-
tografików, której przewodził Zbigniew Junik. Edu-
kacją muzyczną dzieci i młodzieży zajmowała się 
Beata Cichańska - kierowniczka Społecznego Ogni-
ska Muzycznego w Bolesławcu.

Do 1974 r. pracę placówek kulturalno-oświa-
towych nadzorowały: Powiatowa Poradnia Pracy 
Kulturalno-Oświatowej i Wydział Kultury Prezy-
dium Powiatowej Rady Narodowej. Zarządzeniem 
z 30 grudnia 1974 r. naczelnik powiatu bolesławiec-
kiego zlikwidował istniejący Referat Kultury Wy-
działu Oświaty i Wychowania Urzędu Powiatowego 
w Bolesławcu i nadał BOK-owi dodatkowe upraw-
nienia do nadzoru i koordynacji działalności wszyst-
kich placówek kulturalno-oświatowych w mieście 
i powiecie. Zarządzenie to zaczęło obowiązywać  
1 stycznia 1975 r. Nowym dyrektorem BOK został 
Lesław Kasprzycki. Ten rok był szczególny i trudny 
dla bolesławieckiej kultury z powodu reorganizacji 
administracji terenowej - likwidacji powiatów. 

W województwie jeleniogórskim zaczęły obo-
wiązywać nowe zasady. Decyzje nie zawsze były 
korzystne dla Bolesławca. To wtedy wojewoda 
jeleniogórski jednym pociągnięciem czerwonego 
pisaka skreślił budowę Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Bolesławcu, mimo że prace przygotowu-
jące budowę były praktycznie zakończone. Władze 
wojewódzkie miały wobec BOK-u coraz większe 
wymagania. Zlecano organizację dużych, praco-
chłonnych, często ideologicznych imprez, festiwali 

i przeglądów wojewódzkich. Posługiwano się moty-
wacją: „… macie bazę i doświadczenie organizacyj-
ne.” Krótko po wprowadzeniu nowego systemu ad-
ministracji terytorialnej Bolesławcowi zlecono dużą 
(odpowiedzialną politycznie w tym czasie) imprezę 
- Festiwal Sztuki Krajów Socjalistycznych, połączo-
ną z Międzynarodowym Sympozjum Dziennikarzy 
zajmujących się sztuką i propagandą socjalistyczną. 
Przez kilka dni miasto gościło nie tylko zagranicznych 
dziennikarzy, ale wiceministrów kultury ze wszystkich 
państw obozu socjalistycznego. Organizacja dużej ilo-
ści spotkań, spektakli teatralnych, przedstawień estra-
dowych i wystaw plastyczno-fotograficznych każdej 
grupy narodowościowej było nie lada wyzwaniem dla 
miasta i pracowników BOK.

W latach 1978-1980 w Bolesławcu odbywał 
się Festiwal Akademicki - Konfrontacje Twórcze 
„FAKT”. Przez trzy lata z rzędu, miasto gościło stu-
dentów z różnych uczelni w Polsce na spotkaniach 
i warsztatach twórczych (patrz „Rocznik Bolesła-
wiecki 2012”, s. 44-47). 

Miejscem skupiającym bolesławiecką twórczą 
młodzież był lub Klub „Pegaz”. Tutaj pod uskrzy-
dlonym koniem (malarstwo ścienne Mieczysława 
Kozłowskiego) oraz opieką Krystyny Juszkiewicz 
i Jany Trawniczek zbierała się ówczesna młodzież, 
która nie znała pojęcia nudy i nie oczekiwała zorga-
nizowania im wolnego czasu. W Klubie działo się 
wiele… Były spotkania z artystami, dziennikarzami 
i sportowcami. Odbywały się pokazy i wystawy te-
matyczne, plastyczne i fotograficzne. Działał „Klub 
Kibica”, sekcja turystyczna i sportowa. Młodzi 
znawcy muzyki organizowali cykliczne spotkania 
autorskie pt. „Mój program w Pegazie”, „Studium 
piosenki” i „Klubowe spotkania poetycko-muzycz-
ne”. To tutaj swoje pierwsze artystyczne kroki sta-
wiali: Tomasz Wachnowski (późniejszy poeta i pio-
senkarz), Bogdan Nowak (mim i asystent sławnego 
francuskiego Marcela Marceau), Jolanta Józefiak, 
Roman Hryciów i Janusz Moniatowicz (artyści fo-
tograficy) oraz znany w Polsce zespół muzyczny 
„Obstawa Prezydenta”.

Przez wiele lat działał BOK-owski Salon Wy-
stawowy, usytuowany obok sali widowiskowej  
„Forum”. Tam odbyło się wiele ciekawych wystaw 
plastycznych i fotograficznych. Między innymi 
można było zobaczyć prace Bronisława Wolanina, 
Władysława Garnika, Krystyny Gay-Kutschen-
reiter, Janiny Bany-Kozłowskiej i Mieczysła-
wa Kozłowskiego, Stanisławy Wojdy-Pytlińskiej  



83

Bolesławiecki Ośrodek Kultury i inne placówki kulturalno-oświatowe w Bolesławcu w latach 1945-1979  

i Mieczysława Żołądzia. Prace fotograficzne pre-
zentowali: Roman Hryciów i Janusz Moniatowicz. 
Po każdym Plenerze Ceramiczno-Rzeźbiarskim, 
można było obejrzeć prace poplenerowe różnych 
twórców polskich. 

Salon wystawowy był też udostępniany twórcom 
sztuki nieprofesjonalnej i bolesławieckim zakładom 
produkcyjnym, które prezentowały swoje wyroby  
i dorobek gospodarczy. 

Należy też wspomnieć tutaj również o pracow-

W 1979 r. został odwołany dotychczasowy dy-
rektor BOK - Lesław Kasprzycki. Przez krótki czas 
tę funkcję pełnili: Teresa Wolanin (dyrektor Mu-
zeum Ceramiki) i Zbigniew Szczepański (dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej). W 1980 r. dyrekto-
rem został Franciszek Uściński. 

Bolesławiecki Ośrodek Kultury od swojego za-
istnienia do końca roku 1979 koordynował i nad-
zorował wszelkie poczynania kulturalno-oświatowe 
na terenie miasta i powiatu. Ogrom pracy wyzwalał 

ni dekoratorsko-plastycznej BOK prowadzonej 
przez Jana Domaradzkiego. Powstało tu wiele in-
teresujących dekoracji uatrakcyjniających imprezy 
plenerowe oraz wielkie i małe imprezy w sali wi-
dowiskowej.  Pracowity Jan Domaradzki był też au-
torem wielu znaków firmujących ważne instytucje 
i przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe: logo BOK, 
Salonu Wystawowego, Pleneru Ceramiczno-Rzeź-
biarskiego, a później także Festiwalu Muzycznego 
„Blues nad Bobrem”, lokalnej bolesławieckiej ga-
zety „Głos Bolesławca” i Towarzystwa Miłośników 
Bolesławca. 

poczucie odpowiedzialności przed mieszkańcami 
i ówczesnymi władzami administracyjnymi i poli-
tycznymi. Myślę, że z tego zadania BOK wywiązał 
się należycie, ponieważ zlecanie organizacji dużych 
imprez ogólnopolskich i wojewódzkich były dowo-
dem uznania dla profesjonalizmu bolesławieckiej 
placówki. Oczywiście nie obyło się bez błędów  
i wpadek organizacyjnych. Ale one pozwalały na 
wyciąganie wniosków i wdrażanie programów  
naprawczych.

Lesław Kasprzycki

Pracownicy BOK i bolesławieckich placówek kulturalno-oświatowych w Klubie „Pegaz” BOK, 1979 r., zdjęcie ze zbiorów autora
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Bolesławiecki Ośrodek Kultury w latach 1990-2001  

„Zgłaszam się do konkursu na stanowisko dy-
rektora Bolesławieckiego Ośrodka Kultury”. To był 
październik 1990 r. W piśmie przedstawiłam własną 
koncepcję funkcjonowania tej instytucji, która po-
winna się według mnie opierać na założeniu, że ma 
to być miejsce, w którym można znaleźć warunki 
dla własnego rozwoju i w którym, poprzez kontakt 
z artystami, będzie się lepiej przygotowanym do ko-
rzystania z dóbr kultury wysokiej, której jednak nie 
przeciwstawiałam tzw. kulturze masowej.

Koncepcja programowa. Struktura organizacyjna

To był czas transformacji ustrojowej, więc to-
warzyszyła mi nadzieja, że nowe władze, a przede 
wszystkim samorząd lokalny, również oczekują no-
wego otwarcia w tej dziedzinie i że pozwolą mi na 
rezygnację z kalendarzowego planowania imprez i 
wydarzeń na rzecz budowania środowiska twórczego 
i uczestnictwa w kulturze. Już jako dyrektor wprowa-
dziłam zmianę w strukturze organizacyjnej. Zlikwi-
dowałam podział na role pracowników merytorycz-
nych i technicznych na rzecz działań autorskich, czyli 
postawy kreatywnej, twórczej. Oryginalne pomysły 
miały być realizowane w zależności od kompetencji 
i doświadczenia pracujących tu osób. Zakładałam, że 
mniej będzie pracowników sfrustrowanych, bowiem 
uwierzą we własne możliwości.

Spotkało się to z niechęcią kilku osób, ponieważ 
wiązało się z likwidacją stanowisk kierowników dzia-
łu merytorycznego. W założeniu ta zmiana zmniej-
szała biurokrację, natomiast obciążała znacznie więk-
szą odpowiedzialnością wszystkich pracowników.

Powołałam Radę Programową, której zadaniem 
było projektowanie działań oraz elastyczne i twórcze 
reagowanie na otaczającą nas rzeczywistość.

Była to zatem filozofia rozwoju, a nie przetrwania, 
choć czasy były trudne, którą oparłam na następują-
cych zasadach:
• po pierwsze - zachować status quo zatrudnienia wy-

korzystując wszystkich pracowników do różnorod-

nych zadań nawet prac remontowo-naprawczych,  
o ile potrafią zrobić coś, czego nie robili dotąd;

• po drugie - zmieniać, ale nie burzyć tego, co dobre 
i wypracowane przez lata;

• po trzecie - wprowadzić zasadę autorstwa zdarzeń, 
podmiotowość;

• po czwarte - prowadzić działalność gospodarczą, 
czyli usługi dla mieszkańców oraz sponsoring  
w myśl zasady, że reklama sponsorującego przy-
sparza znaczenia nazwisku lub firmie, bo nasza 
propozycja kulturalna jest na wysokim poziomie. 

Trzeba było też odpowiedzieć na pytanie, którą  
z form organizacyjnych wybrać: 
• czy ma to być instytucja, ze stabilną strukturą, któ-

ra tworzy więzi, oswaja ludzi, przyzwyczaja do 
miejsca, gdzie się coś dzieje, ktoś zaprasza, jak do 
domu, żeby wspólnie coś zrobić, coś przeżyć;

• czy model impresaryjny, czyli organizowanie im-
prez bez własnych autorskich projektów;

• czy skoordynowanie działalności kulturalnej z wy-
poczynkiem i rozrywką.

Odpowiedź była jedna: wszystkie trzy są ważne, 
ale wiodącym modelem był pierwszy. Była obawa, 
że jeśli oddamy pole do „zagospodarowania” róż-
nym prywatnym agencjom, które opanowują przede 
wszystkim szkoły, często z byle jaką ofertą, wtedy nie 
będzie miejsca na rzeczy wartościowsze, które pro-
ponujemy. 

Czas zilustrować jak powyższe koncepcje przeło-
żyły się na rzeczywiste i konkretne działania. Poka-
zują to dwa zestawienia: „Program aktywności twór-
czej” (tabela 1) i „Działalność impresaryjna” (tabela 
2) oraz informacja o działalności gospodarczej. 

Program aktywności twórczej

W salonie BOK prezentowaliśmy dzieła artystów 
profesjonalnych z Polski i ze świata. Najbardziej 
prestiżowe przez lata były wystawy poplenerowe 
(w grudniu po sierpniowym Międzynarodowym 
Plenerze Ceramiczno-Rzeźbiarskim). Planowaliśmy 

„co to jest sztuka? Nie znam
odpowiedzi na to pytanie, ale
wszyscy wiemy, że dzięki niej
bywamy czasem w niebie.”
(Jacek Smoliński, malarz)
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co najmniej dwie wystawy w miesiącu; szczególnie 
atrakcyjne i cieszące się powodzeniem trwały dłużej 
niż dwa tygodnie.

Organizowaliśmy wystawy według klucza: arty-
ści ogólnopolscy, europejscy, uczestnicy bolesławiec-
kich plenerów i miejscowi artyści. Dzięki kontaktom 
z galeriami krajowymi udawało się nam sprowadzać 
do Bolesławca prace wybitnych, znanych twórców, 
dzięki którym bolesławiecka publiczność nigdy nas 
nie zawiodła. 

Warto przypomnieć wystawy tych artystów, któ-
rych się szczególnie pamięta. Do takich należą dwie 
tzw. wystawy podróżne ze zbiorów Śląskiego Domu 
Aukcyjnego w Katowicach - Malczewskiego i Wit-
kacego, sprowadzonych przez BOK w 1999 r. Ory-
ginalne dzieła przyciągnęły tłumy zwiedzających, 
mimo, że wstęp do galerii był biletowany (to jedyne 
dwa takie przypadki w ciągu tych lat). Po raz pierw-
szy bolesławianie mieli okazję oglądać malarstwo tej 

rangi w swoim mieście. Bogato reprezentowana była 
twórczość współczesnych polskich artystów między 
innymi: „Płaskorzeźba” Mariana Świerzego z War-
szawy w 1993 r., „Malarstwo i rzeźba” Józefa Go-
sławskiego z Warszawy w 1995 r. oraz rok później 
„Medalierstwo”. To był wielki zaszczyt dla naszej 
galerii pokazać dzieła twórcy pomników Fryderyka 
Chopina w Żelazowej Woli, Bolesława Prusa, Boha-
terów Warszawy. Te wystawy pokazaliśmy w kon-
tekście patriotycznych uroczystości z okazji Święta 
Niepodległości 11 listopada. 

W tym miejscu warto również przypomnieć tzw. 
Czarny Salon, w którym pokazaliśmy rysunki Artura 
Grottgera i Cypriana Kamila Norwida (dzięki współ-
pracy z Klubem Muzyki i Literatury we Wrocławiu), 
odtworzyliśmy klimat II połowy XIX wieku, pokazu-
jąc, jak m.in. poprzez styl ubiorów demonstrowano 
swój żal i bunt z powodu utraconej wolności.

Dni Kultury Indyjskiej, od lewej: I sekretarz Ambasady Indii Oskar Kerketta, Monika Browarczyk, Danuta Maślicka, Bolesławiec 2000 r., 
zdjęcie ze zbiorów autora
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Tabela 1. Program aktywności twórczej
Dziedzina Rodzaje działań
Działalność
Klubu
„Pegaz”

- giełdy hobbystów (komputerowe, numizmatyczne, filatelistyczne, i in.);
- turnieje o różnej tematyce, rozgrywki i turnieje szachistów;
- spotkania miejscowych organizacji pozarządowych;
- spotkania grup roboczych Euroregionu „Nysa”;
- imprezy opłatkowe;
- imprezy półmetkowe szkół średnich;
- wystawy pokonkursowe i wystawy prac plastycznych dzieci i młodzieży;
- wieczory poetyckie (w tym poezji śpiewanej);
- wykłady i treningi: hatha jogi, o zdrowiu psychicznym, psychodramy;
- kameralne wieczory „Dla przyjaciół gramy, dla nich śpiewamy” (cykl miesięczny);
- kabarety bolesławieckie (w tym kabaret szpitala psychiatrycznego);
- dyskoteki;

Pracownie
autorskie.
Warsztaty

- Pracownia Rzeźby i Rysunku Czesława Matyjewicza;
- Pracownia Muzyczna Wojciecha Szajwaja;
- Warsztaty Ekspresji Twórczej Jolanty Ajlikow-Czarneckiej;
- Warsztaty Wokalne Aleksandry Sozańskiej-Kut;
- Warsztaty Literackie Tomasza Mielocha;

Promocje
talentów

- prezentacje prac plastycznych, literackich, muzycznych;
- Scena Otwarta Talent (zajęcia wokalne, aktorskie, choreograficzne);
- Dziecięca Lista Przebojów i Młodzieżowa Lista Przebojów;
- koncerty - popisy uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej;
- Bluesowe piątki (zespoły bolesławieckie);
- konkursy recytatorskie;

Kursy - języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego;
- tańca towarzyskiego i tańca disco;
- tkanina: gobelin, makrama, kilim;

Wydarzenia 
i projekty
(różne)

- przygotowywanie programu dla Telewizji Bolesławiec;
- organizacja wyjazdów na imprezy kulturalne (Warszawa, Wrocław, Kraków);
- „Relaks za kierownicą” - cykliczna impreza turystyczno-rozrywkowa;
- festyny w Parku Waryńskiego i festyny dzielnicowe wakacyjne;
- Trójstronne Spotkania III Grupy Euroregionu „Nysa” wokół polskiego stołu 
świątecznego (Wielkanoc, Boże Narodzenie);

- wystawy kompozycji kwiatowych i o innej tematyce - np. rekwizytów świątecznych;
- zabawy i bale sylwestrowe;
- debaty środowiskowe (np. Forum Kultury, Pamiętajmy o dzieciach, polityczne);

Wydarzenia 
cykliczne

- Międzynarodowe Plenery Ceramiczno-Rzeźbiarskie;
- Młodzieżowy Plener Rzeźby (sierpień);
- Dni Bolesławca (maj);
- Narodowe Święto Niepodległości i Święto Konstytucji 3 Maja;
- Rock Blok w BOK (wrzesień);
- Festiwal Blues nad Bobrem (sierpień);
- Misterium Chleba (grudzień);
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (styczeń);
- Koncerty noworoczne. Koncerty z dedykacją dla sponsorów;
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Chcieliśmy pokazać jaki był udział sztuki, kul-
tury w podtrzymywaniu świadomości narodowej 
wbrew intencjom zaborców. Chcieliśmy pokazać, 
również z okazji obchodów Konstytucji 3 Maja, że 
bez poczucia odpowiedzialności artysty, uważane-
go za sumienie i serce narodu, bez marzeń i pracy 
wielu pokoleń nie byłoby roku 1918, tego momentu  
w naszych dziejach, gdy sen stał się rzeczywistością.

Nie sposób wymienić wszystkich autorów wy-
staw, dlatego poprzestanę na tych przykładach, infor-
mując jedynie, że w naszym salonie gościliśmy arty-
stów z Warszawy, Wrocławia, Jeleniej Góry, Zielonej 
Góry, z Wałbrzycha, Krakowa, Gdańska, Poznania, 
Katowic, i z zagranicy (byli to głównie uczestnicy 
Bolesławieckich Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiar-
skich). Przypomnę jeszcze kilka wystaw, których 
atutem był temat. Pamiętne wystawy: „Powódź 1997  
z Wrocławia”, „Stan wojenny we Wrocławiu 
1981-83” (obie fotograficzne). Albo wysta-
wa sztuki sakralnej pt. „Wiara i rozum” (Kra-
ków, 2001) czy rokroczne „Ogólnopolskie 
Przeglądy Fotografii” współorganizowane z Bo-
lesławieckim Towarzystwem Fotograficznym. 
Atrakcyjna wizualnie była wystawa pt. „Kobie-
ta retro w prasie dawnej”, powtórzona w 2008 r.  
w Concordii. Prawie wszystkie panie uświetniły je, 
przychodząc na wernisaż w strojach z epoki. Wiel-

kim zainteresowaniem cieszyły się wystawy dedy-
kowane środowiskom reemigrantów. Na francuską 
pt. „Le sac de voyage”, przybyli goście z Francji 
na zaproszenie Towarzystwa Polsko-Francuskiego. 
Ponadto zaprosiliśmy artystę z Krakowa z recitalem 
Jacquesa Brela. Inna, równie sentymentalna pt. „Ju-
gosławia, jakiej nie znaliście”, pokazała, poprzez 
przedmioty codziennego użytku, narzędzia, maszy-
ny, zdjęcia, jak żyli Polacy na emigracji w Bośni. 

Z wystaw międzynarodowych wspomnę cho-
ciażby: Stiga Danielssona (Szwecja), Gobeliny 
Tatiany Wołoszenko (Ukraina), „Polska, Polacy  
w fotografii” (Dania), „Krzemieniec - miasto Słowac-
kiego” (Tarnopol), „Miśnia - wystawa europejska”. 

Warto też przypomnieć, że przez wiele lat ofi-
cjalnej uroczystości otwarcia Międzynarodowego 
Pleneru towarzyszył wernisaż wystawy jednego  
z zagranicznych uczestników.

Było ich na przestrzeni lat dużo, a ja podczas 
wernisaży mówiłam do gości zagranicznych: „Przy-
jechaliście państwo z krajów, które żyją innymi nie-
co problemami niż nasze. Ale kiedy się lepiej po-
znamy, okaże się, że pragnienie przetwarzania świata 
i wyrażania siebie przez różne media, bliskie jest każ-
demu człowiekowi i że to pragnienie nas łączy.” 

Te wystawy i inne działania, to realizacja projek-
tów w ramach integracji europejskiej przy współpra-

Ks. J. Tischner w Bolesławcu, 19.02.1997 r., zdjęcie ze zbiorów autora
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cy z Euroregionem Nysa. Przy okazji - ta współpraca 
zaowocowała tzw. małymi projektami z Funduszu 
Phare - CBC, dzięki któremu dofinansowano Mię-
dzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski, kon-
kursy transgraniczne, koncerty. 

Mamy w Bolesławcu wielu wspaniałych arty-
stów, o czym zawsze pamiętaliśmy organizując im 
wystawy, spotkania, autorskie warsztaty. One budo-
wały środowisko ludzi, którzy pragnęli osobistego 
kontaktu z nimi i ich sztuką. Nie wymienię ich z na-
zwisk, ponieważ bolesławianie dobrze znają swoich 
artystów.

Może nie wszyscy mieszkańcy Bolesławca wie-
dzą, kto jest autorem rzeźby (na tyłach ośrodka kul-
tury wśród pięknej roślinności). Kompozycja nosi 
tytuł „Tympanony - symbol trwania”. To był nie-
zapomniany happening, podczas którego artystka  
z Wrocławia, Paulina Pokorny-Ziemba podarowała 
miastu swoją rzeźbę. Wydarzenie to miało miejsce  
21 sierpnia 1998 r. a pomyślane było jako zwień-
czenie 34. Międzynarodowego Pleneru Ceramicz-
no-Rzeźbiarskiego. Artystka przypomniała licznie 
zebranej publiczności swój spacer po znękanym 
powodzią Wrocławiu, kiedy to natknęła się na gruz, 
którym były potłuczone stiuki. Pomyślała, by dać im 
nowe życie. I tak jej rzeźba wpisała się w artystyczny 
pejzaż miasta; 

„Tympanony” stały się dla Bolesławca symbolem 
trwania plenerów, podczas których powstają dzieła 
sztuki sławiące samych artystów i nasze miasto.

Działalność gospodarcza BOK

W miarę naszych możliwości zaspokajaliśmy róż-
ne potrzeby mieszkańców m.in. związane z poligra-
fią. Nasza pracownia poligraficzna prowadzona przez 
Jana Domaradzkiego i Pawła Sponara wykonywała 
usługi na zamówienie. Były to: plansze i plakaty re-
klamowe, usługi kserograficzne, oprawa plastyczna 
imprez dla firm, reklama dla Telewizji Bolesławiec. 
Ponadto po zakupie kamery świadczyliśmy usługi 
filmowania imprez i uroczystości prywatnych. BOK 
wypożyczał na różne okazje: sale w Klubie „Pegaz” 
i „Forum”, aparaturę nagłaśniającą, stroje ludowe, 
stroje św. Mikołaja. Prowadziliśmy kursy językowe  
i pisania na maszynie oraz organizowaliśmy kierma-
sze świąteczne, Zespół Pieśni i Tańca „Bolesławiec” 
oraz Scena Otwarta „Talent” dawały występy bileto-
wane w różnych miejscowościach naszego regionu. 

Mariaż oświaty z kulturą

Każdy ośrodek kultury wie, że jednym z najważ-
niejszych zadań jest współpraca ze szkołami. Na-
pisałam „List serdeczny do nauczycieli w naszym 
mieście” z prośbą o sprecyzowanie oczekiwań. To 
była zasygnalizowana gotowość do współpracy; in-
formacja, że ośrodek kultury stwarza szansę kontaktu 
z dziełem sztuki - i to była nasza oferta uczestnic-
twa w kulturze, stwarzająca także możliwości reali-
zacji własnych zamiarów artystycznych - i to była 
nasza propozycja twórcza. Trzeba powiedzieć, że 
ta współpraca okazała się niezwykle owocna. Licz-
ny udział dzieci i młodzieży we wszelkiego rodzaju 
warsztatach, w pracowniach artystycznych, zespo-
łach tanecznych, happeningach, korzystanie szkół  
z oferty teatralnej i filmowej, nie tylko z adaptacji 
lektur, mówi wiele o konieczności zaspokajania po-
trzeb kulturalnych dzieci i młodzieży.

Działalność impresaryjna: 
recitale, spektakle, teatr, koncerty

Impresariat pracował niestrudzenie żeby „ścią-
gnąć” do nas te dobre i najlepsze zespoły. W każdym 
miesiącu mieliśmy oferty dla mieszkańców. Gości-
liśmy: Operę z Wrocławia „Skrzypek na dachu”, 
zespoły - Proletaryat, Acid Drinkers, Stare Dobre 
Małżeństwo, Turum Tanti (fińska orkiestra rockowa), 
Spirituals Singers Band....

Ze spektaklami teatralnymi przyjeżdżali do nas 
artyści tej klasy jak: Zbigniew Zapasiewicz, Karol 
Strasburger, Bożena Dykiel, Krystyna Sienkiewicz, 
Daniel Olbrychski, Grażyna Barszczewska, Henryk 
Talar... nie sposób wymienić wszystkich, którzy wy-
stępowali na naszej scenie. 

Z recitalami odwiedziła nas dwukrotnie Ewa De-
marczyk, Edyta Geppert, Hanna Banaszak, Maciej 
Zembaty, Michał Bajor, Marek Grechuta, Jaromir 
Nohavica (czeski bard, na którego koncert przyje-
chali fani z Wrocławia i okolic), Grzegorz Turnau, 
Stanisław Soyka, Zbigniew Wodecki, Jacek Wójcicki 
i nieco później „sama” Piwnica pod Baranami. Rów-
nież miejsc wolnych nie było na najsłynniejszych 
polskich kabaretach, które „oswajały” nas trochę  
z trudną rzeczywistością. Jednym słowem sala „Fo-
rum”, a właściwie bolesławiecka publiczność, czyli 
„twarz” sali, jej śmiech, jej skupienie były najlep-
szym dowodem, że propozycje nasze były na wyso-
kim poziomie.
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Tabela 2. Działalność impresaryjna
Rodzaj 
(miejsce) 
działania

Działania impresaryjne

Teatr, spektakl - spektakle szkolne dla dzieci i młodzieży (1-2 razy miesięcznie);
- systematyczna współpraca z teatrami z Jeleniej Góry, Zielonej Góry,   
Legnicy i Wałbrzycha;

- sporadyczna współpraca z Teatrami z Warszawy, Krakowa i Görlitz;
Koncerty 
i recitale

- koncerty wybitnych artystów z Polski dla dorosłych (1-2 razy miesięcznie);
- najważniejsze wydarzenia: Blues nad Bobrem (warsztaty muzyczne, jam 
session, koncert finałowy), Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;

Spotkania - spotkania z wybitnymi osobowościami ze świata kultury, nauki i polityki - 
wiodący cykl „Ci, których poznać warto”;

Kino „Forum”
(od wtorku)

- 8-10 tytułów miesięcznie - seanse dla dzieci (przed i po południu), seanse 
dla dorosłych (po południu i seanse nocne);
- Dyskusyjny Klub Filmowy;

Salon 
wystawowy 
BOK

- prezentacje wybitnych artystów z Polski i z zagranicy (malarstwo, rzeźba, 
grafika, rysunek, fotografia, medalierstwo, tkanina artystyczna, szkło) - 
najważniejsza doroczna wystawa poplenerowa Międzynarodowego Pleneru 
Ceramiczno-Rzeźbiarskiego;

Projekty 
europejskie

- Młodzieżowa Orkiestra Euroregionu „Nysa”;
- europejska wystawa pokonkursowa „Moje miasto, mój kraj” - udział wzięły 
miasta: Bolesławiec, Görlitz i Siegburg (Niemcy), Hobro (Dania), Kraslava 
(Łotwa), Liberec (Czechy), Zgorzelec;

- „Sąsiedzi bez granic” - letnie obozy językowe;
- Trójstronne spotkania Grupy III Euroregionu „Nysa”;
- Dzień europejskiej książki dla dzieci;
- Dni kultury: niemieckiej, czeskiej, hinduskiej, francuskiej;

Happeningi - „Tympanony - symbol trwania” 
- Pławna 9 (nazwa grupy artystycznej założonej przez artystę malarza 
Dariusza Milińskiego z Pławnej koło Lwówka Śląskiego);

- budowa pieca ceramicznego w wykonaniu uczestników plenerów 
ceramiczno-rzeźbiarskich;

- „Łańcuch przyjaźni” - spotkanie Marka Kotańskiego z uczniami szkół 
średnich na bolesławieckim Rynku;

Imprezy cykliczne

Wiele imprez i wydarzeń wymaga dodatkowego 
omówienia. Niektóre, cykliczne, flagowe zostały już 
opisane w „Roczniku Bolesławieckim”: Blues nad 
Bobrem (2008), Międzynarodowy Plener Ceramicz-
no-Rzeźbiarski (2008 i 2013), cykl spotkań „Z tymi, 
których poznać warto” (2008). Pragnę dodać, że po 
kilku latach spotkania te zostały wznowione i dwa  
z nich odbyły się w Bolesławieckim Ośrodku Kultury 

- Międzynarodowym Centrum Ceramiki - z dzienni-
karzem Mariuszem Szczygłem i pisarką Iwoną Ba-
nach w 2016 r., a jedno w Teatrze Starym - z Olgą 
Tokarczuk. 

Kiedy wspominamy osoby, których życie i dzia-
łalność wpisało się w historię naszego miasta, kraju 
i świata, przypominają się spotkania z tymi, których 
już wśród nas nie ma: Jolantą Ajlikow-Czarnecką, 
lekarzem Olgierdem Niewodniczańskim, ks. Włady-
sławem Rączką, czy ks. prof. Józefem Tischnerem, 
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Ryszardem Kapuścińskim, Markiem Kotańskim,  
Andrzejem Szczypiorskim. Oni tu byli, słuchaliśmy 
ich, rozmawialiśmy z nimi. 

Niektóre z wydarzeń nazwałam flagowymi. 
Bo też przyniosły nam uznanie w naszym mieście,  
w kraju i za granicą. Do powyższych, już opisanych, 
dodam: Młodzieżowy Plener Rzeźby, Rock Blok w 
Bok, Misterium Chleba, WOŚP, Scenę Otwartą Ta-
lent oraz, przez kilka lat, organizację Targów Cera-
miki, później przemianowanych na Bolesławieckie 
Święto Ceramiki.

Rock Blok w BOK to wielka impreza muzyczna, 
która zaczęła się w 1996 r. i trwała do 2002 r. Wy-
myślona przez Ryszardę Wołowicką, realizowana 
wspólnie z Iwoną Bojko. Obejmowała miejskie i re-
gionalne zespoły grające rocka i „jego okolice”. Po 
dwóch edycjach stała się wydarzeniem ogólnopol-
skim, której rangę podnieśli czołowi polscy muzycy, 
którzy zasiadali w jury: Jacek Krzaklewski (Perfect), 
Dariusz Malejonek (Arka Noego), Tomasz Pukacki 
(Acid Drinkers), Janusz Konefał, Tomasz Budzyński, 
Tomasz Nosowski, Aleksandra Sozańska-Kut, Anja 
Orthodox. Laureaci przeglądu otrzymywali możli-
wość nagrań w studio „Bluesaw” Jacka Krzaklew-

skiego. Z organizatorami współpracowali: Radio 
„Jowisz”, Polskie Radio Wrocław, TVP3 - Trójka po 
godzinach, Rock Fan, Gazeta Wrocławska, Telewizja 
Azart-Sat, Nowiny Jeleniogórskie.

Misterium Chleba organizowaliśmy od 1997 do 
2001 r. na tydzień przed świętami Bożego Narodze-
nia. Myślą przewodnią tych spotkań przy stole chle-
bowym było ukazanie, że wypiek chleba w tradycji 
ludowej uchodził za akt twórczy i że chleb jest jak 
opłatek, znakiem braterstwa i przyjaźni. Chleby, 
według różnych receptur, wypiekały członkinie ze-
społów ludowych, w tym najsłynniejszy z nich był 
Zespół Pieśni i Tańca Dunawiec ze Zbylutowa (pow. 
lwówecki). To wydarzenie przedświąteczne przycią-
gało mieszkańców również z powodu niezwykłej at-
mosfery, porównywalnej z wieczerzą wigilijną. 

Organizowanie bolesławieckiego finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w latach 1993-2001 
przyciągała mieszkańców Bolesławca i okolic do nas, 
by brać udział w przeróżnych wydarzeniach, zwień-
czonych licytacją przedmiotów na rzecz ogłoszonych 
przez WOŚP potrzeb w skali kraju. Dumni byliśmy 
z hojności obywatelskiej, podając końcowe kwoty tej 
specyficznej zbiórki.

Krystyna Juszkiewicz, zdjęcie ze zbiorów autora Ryszarda Wołowicka
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Scena Otwarta „Talent” - to formuła warsztatów 
dziecięco-młodzieżowych (przeglądy, próby, ćwicze-
nia, widowisko - prapremiera w ostatnim dniu ferii 
zimowych). Ideą było odkrywanie talentów scenicz-
nych (piosenka, ruch, taniec) wśród bolesławiec-
kich dzieci. Poza walorem kreatywności, tworzyła 
specyficzną wspólnotę złożoną z dzieci, rodziców, 
pracowników BOK i innych osób spoza instytucji 
wspierających tę inicjatywę. Ponadto widowisko 
było sprzedawane jako oferta do szkół, a dochód ze 
sprzedaży biletów przeznaczano na „Walkę z trzema 
schodami” (zbieranie funduszy na windę dla niepeł-
nosprawnych w BOK). SO „Talent” ma na swoim 
koncie przedstawienia wyjazdowe, w tym również za 
granicę (m.in. Görlitz).

Dziecięco-Młodzieżowy Plener Ceramiczno-
-Rzeźbiarski, który z czasem stał się Młodzieżowym 
Plenerem Rzeźby prowadził i był jego komisarzem 
Czesław Matyjewicz. Główną ideą tego przedsię-
wzięcia było umożliwienie utalentowanej plastycz-
nie młodzieży kontaktu z profesjonalnymi artystami, 
dlatego odbywał się równolegle z dorosłym plenerem 
każdego roku w sierpniu. Zdaniem artysty „powsta-
wały wtedy naprawdę świetne prace, poza tym to 
była taka indywidualno-kolektywna twórczość. Istot-
ne było również to, że każdy plener miał swój temat. 
W bolesławieckim Ratuszu znajduje się kompozycja 

pt. „Moje miasto - Bolesławiec”. Wybranie jej do 
stałej ekspozycji w Ratuszu było powodem do dumy 
młodych artystów.

Istotna w działalności Bolesławieckiego Ośrodka 
Kultury była współpraca z Euroregionem „Nysa”. 
Dzięki temu, że dyrektor była członkiem trójstronne-
go (Czechy, Niemcy, Polska) zespołu, ośrodek kultu-
ry miał ułatwione kontakty z sąsiadami zza miedzy. 
To zaowocowało licznymi projektami o europejskim 
zasięgu, które były dofinansowane z Funduszu Phare 
- CBC. W tym miejscu przypomnę tzw. Europejskie 
Dni Kultury: niemieckiej, czeskiej francuskiej, hisz-
pańskiej, hinduskiej.

Każdy z tych dni miał swoją „gwiazdę”. I tak: tan-
cerka flamenco i filmy Almodovara (Dzień Hiszpań-
ski); recital Jaromira Nohavicy i filmy czeskie (Dzień 
Kultury Czeskiej); z Warszawy przyjechał I sekretarz 
Ambasady Republiki Indii Oscar Kerketta, z Po-
znania wykładowca katedry orientalistyki Monika 
Browarczyk, a z Krakowa - tancerka Romana Agnel 
(Dzień Kultury Indii); attaché kulturalny Reiner 
Sachs i ukrywający się pod pseudonimem Reinhard 
Gröper pisarz ze Stuttgartu (prawdziwe nazwisko Eg-
bert-Hans Müller, urodzony w Bolesławcu) uświetni-
li Dzień Kultury Niemieckiej. Towarzystwo Polsko-
-Francuskie brylowało w Dniu Kultury Francuskiej, 
podczas którego wystawa „De sac de voyage” oraz 

Pracownicy BOK, od lewej: Jana Trawniczek, Krystyna Kopała, Maria Tylenda, Paweł Sponar, Janek Domaradzki, zdjęcie ze zbiorów autora
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recital piosenek J. Brela stanowiły niemałą atrakcję.
Kino „Forum” wyświetlało filmy w seansach 

przed i popołudniowych, czasem, na zamówienie 
firm, nocnych. Średnio w miesiącu proponowaliśmy 
od 10 do 18 tytułów filmowych. Krótko istniał DKF 
„Off”, a od 1999 r. „Kino Konesera”. Prowadziliśmy 
edukację filmową dla szkół, przygotowując również 
recenzje filmowe dla nauczycieli. Niełatwo było  
o najlepsze i głośne tytuły, bowiem w pierwszej ko-
lejności trafiały one do kina „Orzeł”, które było wła-
snością dystrybutora „Syrena”.

Ludzie BOK

Trzeba wiedzieć, że za każdym, najmniejszym 
wydarzeniem kulturalnym, stała konkretna osoba od-
powiedzialna za całość. Wielość zdarzeń nie pozwala 
mi na odnotowanie wszystkich, dlatego wymienię te 
osoby, które przez lata były w sposób znaczący ak-
tywne i inspirujące.

Artysta plastyk Czesław Matyjewicz. Jego autor-
ska pracownia to było miejsce niezwykłe - skupia-
ła utalentowaną plastycznie młodzież, której talent 
mistrza, również pedagogiczny, pomagał odnaleźć 
własną tożsamość artystyczną. Był komisarzem Mło-

dzieżowego Pleneru Rzeźby.
Jan Domaradzki, który kierując pracownią po-

ligraficzną był osobą, bez której BOK nie mógłby 
być kojarzony z artyzmem i elegancją wszelkich 
plastycznych form reklamujących naszą działalność. 
To on opracował logo dla Pleneru Ceramiczno-Rzeź-
biarskiego, jak też dla Targów Ceramicznych i Bluesa 
nad Bobrem (o czym w „Roczniku Bolesławieckim 
2008”). Wystarczy też przypomnieć strony tytułowe 
Informatora Kulturalnego, wydawanego co miesiąc 
przez te lata. Wraz z Pawłem Sponarem tworzyli duet 
niezawodny i twórczy.

Krystyna Juszkiewicz - spiritus movens Bluesa 
nad Bobrem. Jej zaangażowanie, umiejętność po-
zyskiwania sponsorów, przyciągania wolontariuszy 
i skuteczna organizacja działań przy udziale całego 
zespołu, były gwarancją powodzenia rozwijającej się 
z roku na rok imprezy. Była również odpowiedzialna 
za działalność impresariatu. Razem z Janą Trawni-
czek również tworzyły zgrany duet odpowiedzialny 
nie tylko za Bluesa nad Bobrem.

Jana Trawniczek - pomysłodawczyni Sceny 
Otwartej Talent i realizująca ten projekt z powodze-
niem. Niezapomniana w prowadzeniu przez kilka 
lat finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

Czesław Matyjewicz



93

Bolesławiecki Ośrodek Kultury w latach 1990-2001

szczególnie aukcji na rzecz orkiestry. Aktywna i po-
mysłowa przy wielu imprezach na przestrzeni lat. 

Bożena Jędrzejczyk - jej scenografie i dekoracje 
przydawały różnym wydarzeniom piękna i współ-
tworzyły klimaty stosowne do sytuacji. Była odpo-
wiedzialna za aranżacje wystaw w naszym salonie 
wystawienniczym, oraz, wspólnie z dyrektor, za za-
praszanie konkretnych artystów.

Ryszarda Wołowicka - szefowa Klubu „Pegaz”. 
To dzięki jej inicjatywom klub był tak atrakcyjny dla 
różnych środowisk. Tam się nieustannie coś działo. 
Miała dobrą rękę do młodzieży, ale też wiele propo-
nowała dla dorosłych. Była autorką imprezy Blok 
Rock w BOK.

Elżbieta Andrusieczko-Tor - „od zawsze” związa-
na z Zespołem Pieśni i Tańca „Bolesławiec”. Prowa-
dzony przez nią tak, że był atrakcją podczas różnych 
uroczystości lokalnych, państwowych; zapraszany na 
koncerty ... zarabiał swoimi występami także na sie-
bie (uzupełnianie strojów, rekwizyty). Dawał wystę-
py również za granicą (Jugosławia, Niemcy, Czechy). 
Jej pomysłem były lekcje folkloru, które prowadziła 
w szkołach podstawowych (co najmniej 13 w miesią-
cu) prezentując stroje i obyczaje różnych regionów 
Polski.

Iwona Bojko - początkowo pracowała w pracowni 

poligraficznej, później prowadziła Dyskusyjny Klub 
Filmowy i Kino Konesera. 

Tomasz Mieloch - prowadził pracownię teatralną  
i warsztaty literackie, przygotowywał również elek-
troniczną ofertę kulturalną BOKu.

Edward Staszak - nieoceniony kierownik admini-
stracyjny, którego zaangażowanie dawało nam gwa-
rancję bezpieczeństwa, że budynek ośrodka kultury 
się nie rozsypie. Czuwał nad tym wszystkim wspólnie 
z oddanym firmie Mikołajem Smolakowem. Wcze-
śniej tę rolę pełnił Ludwik Gadziński, no i Mirosław 
Czeladka, nasz akustyk, bez którego nie odbyłaby się 
żadna impreza. 

Nie sposób nie wspomnieć o „trójce kinowej”, 
czyli o paniach Bronisławie Jarmołkiewicz, Krysty-
nie Suchy i Danucie Olesiak. Odpowiadały za reper-
tuar kina i porządek na sali.

Osobnym rozdziałem był dział księgowości, który 
w różnych latach obsługiwał oprócz Bolesławieckie-
go Ośrodka Kultury także Muzeum Ceramiki, Biblio-
tekę Miejską i Telewizję Lokalną. Szefowała główna 
księgowa - Jadwiga Samonek.

O różnorodnych problemach, o naszych ambi-
cjach, większych od możliwości, mogę tylko wspo-
mnieć w krótkiej refleksji. Zawsze za małe fundusze, 
stąd konieczność pozyskiwania sponsorów. Współ-

Pracownicy BOK, od lewej: Jana Trawniczek, Mirosław Czeladka, Iwona Bojko, Elżbieta Andrusieczko-Tor, zdjęcie ze zbiorów  
Jany Trawniczek
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praca biznesu z kulturą nie jest łatwa. Prośbie o pie-
niądze musi towarzyszyć zobowiązanie ze strony 
ośrodka kultury sprostania wymaganiom darczyńcy. 
Nie sposób wymienić, jak wiele bolesławieckich in-
stytucji, firm zasłużyło sobie na miano mecenasa kul-
tury w naszej miejskiej skali. Odpłacaliśmy się m.in. 
organizacją koncertów z dedykacją i reklamą.

Był też problem w różnorodności oczekiwań spo-
łecznych wobec ośrodka kultury. Jedni żądali „proszę 
ciszej w parku”, to przy okazji obchodów Dni Bo-
lesławca, innym przeszkadzał bluesowy jam session  
w klubie „Pegaz”, jeszcze inni zarzucali nam elitar-
ność propozycji (to w kontekście Międzynarodo-
wego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego), które  
w większości były otwarte dla publiczności. Najle-
piej zilustrować to mogę przykładem, który można 
potraktować anegdotycznie, bowiem nie bardzo 
chce się uwierzyć, że się wydarzył. Otóż kinoma-
ni domagali się filmów głośnych w danym czasie,  
o których mówiła cała Polska. I my odpowiadaliśmy 
na to w miarę możliwości. Kilka tytułów jednak zo-
stało oprotestowanych przez Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich i biuro Radio Maryja. Chodziło o filmy: 
Dogma, Ksiądz i Kamasutra. Do prezydenta Bole-
sławca, radnych i prokuratury kierowano doniesienia 
o próbie popełnienia przez dyrektora przestępstwa, 

czyli o znieważenie uczuć religijnych. Histeria wokół 
filmu pt. Kamasutra (wszystkie lokalne gazety o tym 
pisały), który był wyświetlany w kinach w całej Pol-
sce, u nas w końcu również, sprowokowała zaprosze-
nie dyrektora przez TVP2 do udziału w programie. 
Nie można się było na to zgodzić. Odmówiłam. 

Pytałam w wywiadach, jak przy tak sprzecznych 
oczekiwaniach może pracować ośrodek kultury i jak 
ma współżyć kultura masowa z kulturą wysoką, któ-
ra stara się ocalić kilka głębszych wartości. Złotym 
środkiem według nas było tworzenie kultury otwar-
tej, pokazywanie, że istnieją różne typy wrażliwości. 
Ponadto zwracałam uwagę, że staliśmy się globalną 
wioską, bezbronni wobec mass mediów, dlatego ra-
tunkiem jest pielęgnowanie tradycji regionalnych, 
osiągnięć lokalnych artystów, pokazywanie wzorców 
twórczego stylu życia, daleko idąca akceptacja dla 
niekonwencjonalnych pomysłów. Przyjmowaliśmy 
pod swój dach i pomagaliśmy w realizacji indywi-
dualnych i środowiskowych propozycji, bo przecież 
chodziło o to, by dom kultury stawał się również 
domem autentycznie społecznym, poprzez zbliżanie 
ludzi do siebie. 

Z takim nastawieniem pracowaliśmy w BOK  
w latach 1990-2001.

Danuta Maślicka

Wojtek SzajwajBożena Jędrzejczyk
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Ulice Komuny Paryskiej i Kutuzowa, przed 1915 r., pocztówka ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

O nazwach ulic Bolesławca

Urbanonimy, czyli nazwy miejskie są pasjo-
nującym elementem lokalnej historii1. Tropy - za-
warte w nazwach ulic, placów, parków, osiedli, 
dzielnic, mostów, cieków wodnych, cmentarzy czy 
obiektów usługowych - są wskazówką, jak dawni 
i obecni mieszkańcy organizowali przestrzeń wo-
kół siebie2. Są informacją nie tylko o założycielach 
miasta, wydarzeniach, zawodach w nim wykony-
wanych, językach, jakimi się posługiwano, ale też 
jak i gdzie wypoczywano, jaka była flora i fauna. 
Bolesławiec nie doczekał się jeszcze monografii 
nazewnictwa miejskiego, stąd poniższa analiza se-
mantyczna współczesnych nazw ulic. Zastosowana 
w artykule klasyfikacja znaczeniowa urbanonimów 
bazuje na propozycji K. Handke3, zmodyfikowano 
ją uwzględniając specyfikę miasta.

Bolesławiec ma 232 nazwane ulice4. Do 1945 r. 
nazwy były w języku niemieckim, a po zakończeniu 
II wojny światowej ustalaniem nazewnictwa pol-
skiego zajęła się komisja5 złożona z językoznawców, 
historyków i geografów. Nie wszystkie nadawane na-
zwy zachowały się, ponieważ przemiany ustrojowe 
skutkowały zmianami w miejskim nazewnictwie6.  

Nazwy pamiątkowe

W Bolesławcu najliczniejszą grupę tworzą na-
zwy pamiątkowe, czyli upamiętniające ważne po-
stacie, organizacje czy wydarzenia. Wśród nich 
najwięcej jest nazw ulic pochodzących od nazw wła-
snych, czyli m.in. imion i nazwisk wybitnych litera-
tów, uczonych, polityków i działaczy wojskowych, 
królów czy dynastii. Znajdziemy tu osoby znane 
z ogólnopolskiego kanonu literatury i historii, jak 
np. Adam Asnyk, Bolesław Chrobry czy Ignacy Pa-
derewski. W Bolesławcu uhonorowano polityków, 
którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleń-
skiem w 2010 r.: Rondo Prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego, Rondo Jerzego Szmajdzińskiego, polityka 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który przez wiele 
lat miał w mieście biuro poselskie. Ciekawe są na-
zwy pochodzące od nazwisk osób uhonorowanych 
tylko w Bolesławcu, związane z dziejami miasta. 
Swoją ulicę ma Mikołaj Broda, burmistrz Bolesław-
ca (1326 r.) oraz Martin Opitz, urodzony w Bole-
sławcu poeta baroku śląskiego i dyplomata7. Mamy 
też ulicę Michała Kutuzowa, generała rosyjskiego, 
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który zmarł w Bolesławcu (1813 r.) podczas wojen 
napoleońskich. Według przekazów życie zakończył 
w budynku, gdzie obecnie mieści się Dział Historii 
Miasta Muzeum Ceramiki (przy ulicy M. Kutuzo-
wa)8. Patronem jednej z ulic jest Bolesław Kubik, 
pierwszy burmistrz miasta w 1945 r., innej Broni-
sław Kosiba, reemigrant z Francji, który mieszkał 
przy tej ulicy (rzadka nazwa posesywna). Plac 
księdza prałata Władysława Rączki utrwala pamięć  
o wieloletnim proboszczu kościoła pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja 
(posługę duszpasterską jako proboszcz pełnił w la-
tach 1967-2004). Duchowny ten cieszył się szacun-
kiem i sympatią mieszkańców, otrzymał tytuł Hono-
rowego Obywatela Miasta. Podkreślał rolę Kościoła 
w integrowaniu Polaków przybyłych tutaj po II woj-
nie światowej. Na jego wniosek w 2004 r. kościół 
został podniesiony do rangi Sanktuarium Wniebo-
wziętej Matki Kościoła9. Władysław Rączka zmarł 
w 2009 r., pochowany został w rodzinnej miejsco-
wości Godziszka koło Bielska-Białej. Ulica Heleny 
i Wincentego Tyrankiewiczów upamiętnia małżeń-
stwo nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego, 
które mieści się przy ulicy ich imienia10. Pojawienie 
się w naszym mieście ulicy Ignacego Domeyki (mi-
neraloga i geologa) należy wiązać z działalnością 
Zespołu Szkół Górniczych, którego był patronem. 
Po przekształceniu placówki w Zespół Szkół Elek-
tronicznych patrona szkoły nie zmieniono.  

Nazwy topograficzne

Szczególnie interesująca jest grupa nazw topo-
graficznych. Motywacja do ich tworzenia uzna-
wana jest za najstarszą w nazewnictwie miejskim, 
sięgającą czasów formowania się miasta. Nazwy 
te nadawano, aby ułatwić orientację, zlokalizować 
ważne miejsca, stąd widoczny jest ich praktycz-
ny charakter. Wskazują położenie, kierunek ulicy, 
ukształtowanie terenu, sąsiedztwo przyrodnicze, ale 
też zawody czy czynności wykonywane w danym 
miejscu. Bolesławieckie nazwy topograficzne:

1. Nadane od ważnego lub popularnego obiek-
tu, który się przy danej ulicy mieścił lub do któ-
rego ulica prowadziła. Największą grupę tych ulic 
znajdziemy w obrębie bolesławieckiej starówki. 
Wiele z nich jest kontynuacją dawnych niemieckich 
nazw: Kościelna (przy niej położony jest kościół 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. 
Mikołaja, obecnie Bazylika Mniejsza), Bankowa 

(z siedzibą banku), Teatralna (z neorenesansowym 
budynkiem Teatru Starego). Nazwy topograficzne 
utrwaliły również pamięć o obiektach, które już nie 
istnieją, a od których nazwy ulic pochodzą. Plac 
Zamkowy przypomina, że kiedyś stał tam zamek,  
a ulica Tamka (wcześniej Dammgasse - od Damm 
w j. niemieckim to tama, wał ochronny, Gasse - 
uliczka, zaułek) o istniejącym w tym miejscu wale 
ziemnym. Ulica Szkolna informowała o pobliskiej 
szkole, po 1945 r. była to Szkoła Podstawowa nr 1 
przy ul. Armii Krajowej (obecnie budynek stał się 
siedzibą Starostwa Powiatowego). Ulice Hutnicza 
i Fabryczna wskazują na przemysłową dzielnicę. 
Przy Hutniczej działała huta szkła Amalienhütte  
i zakład ceramiczny; przy Fabrycznej fabryka ma-
szyn Maschinenfabrik Quegwer11; ulica ta prowa-
dziła też bezpośrednio do huty szkła „Carlswerk”12. 
W okolicy czynne były inne zakłady: na terenach 
obecnej Staroszkolnej i al. Tysiąclecia huta żelaza 
(Bunzlauer Eisenwerk Ferdinanda Wiesnera) i za-
kład przetwórstwa drewna (Bunzlauer Holzindu-
strie Hubert Land), a nieopodal, przy Polnej, dzia-
łała fabryka wyrobów z drutu (Drahtwarenfabrik), 
po II wojnie odlewnia żeliwa (Spółdzielnia Pracy 
Odlewniczo-Mechaniczna). 

Nazwy Górne Młyny i Dolne Młyny (Nieder-
mühle) przypominają o funkcjonujących dawniej 
potężnych młynach13. Górne Młyny (Mehlmühle 
und Schneidemühle) były położone wyżej od dol-
nych, bliższych rzece. Dolny Młyn był jednym  
z dwóch największych młynów w mieście, należał 
do przedsiębiorcy z branży tekstylnej. W 1907 r. na 
jego terenie powstała fabryka tektury i kartonażu 
(Pappen- und Kartonnagenfabrik May&Sohn). Ko-
lejny młyn, tym razem Młyn Piaskowy14 (lub Młyn 
na Piasku, niem. Sandmühle) uzasadnia nazwę ulicy 
Piaskowej. Podobne obiekty nazywano „piaskowy-
mi” od piaszczystego podłoża, na jakim były budo-
wane. Można przypuszczać, że tak też było w Bo-
lesławcu. Pozostając w okolicy dawnych młynów, 
trzeba wspomnieć o rzeczce zwaną Młynówką, któ-
rej potoczna nazwa pochodzi od zlokalizowanych, 
wymienionych wyżej, młynów. Obecnie Młynówkę 
poprowadzono podziemnym kanałem pod boiskiem 
Orlik Lekkoatletyczny należącym do Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych15. 

Nie tylko historia miejsca jest determinantem 
nazw ulic. Oto przykłady nowszych urbanonimów 
utworzonych od pobliskich obiektów: Willowa (od 
stojących tam reprezentacyjnych domów), Tunelo-
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wa (od tunelu), Mostowa (obok mostu), Wiadukto-
wa (obok wiaduktu), Wałowa (w pobliżu nasypu, 
wału), II Armii Wojska Polskiego (od pobliskiego 
pomnika II Armii Wojska Polskiego, upamiętniają-
cego przemarsz tej formacji w 1945 r. w kierunku 
Zgorzelca w celu podjęcia operacji wojennych), 
ulica Targowa (wiedzie do pobliskiego targowiska), 
aleja Wojska Polskiego, która nie tylko lokalizuje 
jednostkę wojskową, ale nawet do niej prowadzi. 
Plac Św. Krzyża to dotychczas bezimienny obszar, 
który nazwa pochodzi od Krzyża Milenijnego, który 
wznosi się nieopodal.

2. Nazwy informujące o położeniu, kształcie 
lub wielkości ulicy. Nazwy podtrzymane: Granicz-
na (przy granicy miasta), Ogrodowa (od terenów zie-
lonych lub niedaleko położonego Rosengarten, czyli 
Różanego Ogrodu), Sportowa (sąsiaduje z obiektem 
sportowym - stadionem). Do tej grupy można za-
liczyć też Rynek, gdyż samo słowo (z niem. Ring 
-pierścień) określa plac targowy o charakterystycz-
nym kształcie i raczej centralnym położeniu. Daw-
na nazwa Marktplatz, czyli plac targowy, wskazuje 
na jego funkcje handlowe, ale w Polsce place takie 
określa się jako rynki. Nazwy nadane po II wojnie 
św.: Magistracka (wskazuje na bliskość siedziby 
władz miasta, ratusza), Leśna, Pod Lasem (poło-
żone są przy lesie w okolicy ulicy Jeleniogórskiej), 
Nadrzeczna (przy rzece Bóbr), Parkowa (obok po-
pularnego parku), Podgórna (wskazuje na niewiel-
kie wzniesienie terenu, ulica rzeczywiście wiedzie 
nieco pod górę), Spacerowa (położona obok ścieżki 
nad Bobrem zachęca do pieszych wędrówek). Ulica 
Spółdzielcza oprócz tego, że istnieje w obrębie osie-
dla wybudowanego przez Spółdzielnię Mieszkanio-
wą „Bolesławianka”, to w pobliżu usytuowana jest 
siedziba administracji tejże spółdzielni. Pozostałe 
nazwy w tej grupie nawiązują do charakteru i wiel-
kości ulicy: Mała, Wąska, Zaułek (czyli niewielka 
uliczka, trudno dostępna). 

3. Ulice kierunkowe, czyli wskazujące drogę 
do danej miejscowości i od niej zazwyczaj biorą-
ce swą nazwę. Na mapie Bolesławca znajdziemy 
kilka takich ulic-drogowskazów: Jeleniogórską, 
Lubańską, Łasicką, Modłową, Polną, Zgorzelecką. 
Komentarza wymagają trzy z nich, gdyż motywa-
cja do ich nazwania leży w zapomnianych obecnie 
relacjach. O tym, że Łasicka może być kierunkową 
informują dawne mapy oraz jej poprzednia nazwa 
Looswitzer Weg (niem. droga do Łazisk), po 1945 
r. Losice16. Kamień wydobywany w tamtejszych ka-

mieniołomach był wykorzystywany przy miejskich 
budowlach, a droga służyła do jego transportu. Błąd  
w pisowni spowodował obecną formę. Ulica 
Łąkowa (przed II wojną światową Wiesenweg) 
wskazuje kierunek na pobliską wieś o nazwie Łąka 
(wcześniej Wiesau). Ulica Polna, dawna Schönfel-
derstraße, wskazuje kierunek na Kraśnik17 Górny  
i Dolny. Tam funkcjonowały cegielnie, młyn, znaj-
dowały się duże posiadłości ziemskie. W Modłej 
działała odlewnia żeliwa (huta Wilhelminenhütte), 
młyny, pozyskiwano drewno i torf, połączono ją na-
wet z miastem linią kolei wąskotorowej. Tak więc 
związki gospodarcze tych niewielkich miejscowo-
ści z Bolesławcem wyjaśniają, dlaczego zostały wy-
różnione ulicami kierunkowymi.  

4. Nazwy ulic informujące o zawodach, czyn-
nościach wykonywanych przez ludzi, tzw. rze-
mieślnicze, uznawane są za jedne z najstarszych 
nazw w miastach i zaliczane do grupy topogra-
ficznych, gdyż wskazywały, gdzie pracowali kon-
kretni rzemieślnicy. W tej grupie za topograficzne 
można uznać te, które podkreślają lokalne tradycje 
przemysłu ceramicznego. Mamy więc Garncarską 
(dzięki zachowanym widokówkom wiemy, że znaj-
dowały się tu warsztaty garncarzy, ceramików18), 
Ceramiczną (wskazuje na istniejące w dawnych 
Bolesławicach garncarnie i cegielnie19), Kamionko-
wą20 (od bardzo trwałych kamionkowych wyrobów  
z wysokiej jakości gliny). Obecna nazwa Masarskiej 
(kiedyś Schlachthofstraße, czyli Rzeźnicza) pocho-
dzi od masarni i związana jest z nieistniejącymi za-
kładami mięsnymi. Choć ulica Górników znajduje 
się przy dawnej szkole górniczej21, to jej pocho-
dzenie jest starsze i wiąże się z osiedlem górników 
- kopaczy złota w pobliskiej kopalni w lesie przy 
ul. Jeleniogórskiej22. Z tą profesją wiąże się jeszcze 
jedna ulica, mianowicie ulica Konradowska (wśród 
grupy nazw pochodzących od nazw organizacji, 
zakładów pracy tylko ta związana jest z miastem). 
Łączyć ją należy z dawnymi Zakładami Górniczy-
mi „Konrad” w Iwinach, które wybudowały przy tej 
ulicy kilka jednakowych, niewielkich domków dla 
swoich pracowników. W zakładach pracowało wie-
lu bolesławian, a wspomniana już szkoła górnicza 
była szkołą patronacką kopalni i kształciła jej przy-
szłe kadry. Ulica nie jest kierunkową do Iwin, ale 
znajduje się w pobliżu drogi prowadzącej do nich. 
Ulice Murarska oraz Ślusarska zlokalizowane są 
w obrębie wnoszonych od 1957 r. mieszkań dla ro-
botników i zapewne motywacją ich nazw była chęć 
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uhonorowania ludzi pracy, być może zatrudnionych 
przy wnoszeniu tych budynków. 

Nazwy kulturowe

Urbanonimy określają działalność człowieka 
tworzącego kulturę duchową oraz materialną. Włą-
cza się do nich nazwy związane np. z wytworami 
ludzkich rąk, budownictwem, handlem lub kultem. 
Dwie ulice w tej grupie zawdzięczają swoją nazwę 

jednostce wojskowej, z którą sąsiadują: Artyleryjska 
(utrzymana Artilleriestraße, odnosi się do wielolet-
niej tradycji artyleryjskich garnizonu) i Saperska 
(podkreśla działalność żołnierzy-saperów w bole-
sławieckim patrolu rozminowywania). Do tej grupy 
zaliczymy Ekonomiczną i Przemysłową, ulice zwią-
zane z rozwojem gospodarczym miasta, działalno-
ścią handlową, przy nich znajdują się zakłady pracy, 
magazyny, hurtownie. Przy ulicy Robotniczej stoi 
kilka domków zbudowanych pierwotnie dla cho-
rych na gruźlicę, ale nazwa związana jest z pracow-
nikami pobliskiego zakładu energetycznego, którzy 
zajmowali mieszkania pracownicze. Najnowsza  
w tej grupie jest ulica Strefowa23, której nazwa in-
spirowana jest Podstrefą Bolesławiec Wałbrzyskiej 

Ulica Kaszubska, przed 1915 r., pocztówka ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park. 

Nazwy etniczno-geograficzne

Grupa nazw ulic pochodzących od nazw et-
niczno-geograficznych zawiera jedną interesują-
cą nazwę, mianowicie ulicę Karpecką, położoną  
w okolicy dawnego zamku (placu Zamkowego). Wy-
daje się, że nazwa wskazuje na Karpacz lub Karpaty  
i powinna brzmieć Karpacka, a obecna forma zawie-

ra po prostu błąd literowy. W pozostałych nazwach 
z tej grupy należy upatrywać działań powojennych 
urzędów w celu polonizacji tych terenów. Związana 
z naszym regionem jest ulica Karkonoska - znajduje 
się co prawda w dzielnicy położonej bliżej Karko-
noszy, ale nie można uznać jej za kierunkową. 

Nazwy przyrodnicze

Liczna jest grupa nazw przyrodniczych. Naj-
popularniejsze są nazwy flory (kwiatów i drzew).  
W niektórych przypadkach uzasadnienia można 
szukać w pobliskiej roślinności, np. obok Dębowej 
rosną piękne dęby (nazwa kontynuacyjna). Widać 
pewną prawidłowość - nazwy drzew pojawiają się 
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bliżej terenów zalesionych. Są też nazwy przyrody 
nieożywionej (np. Skalna), najmniej jest nazw fau-
ny (np. Orla). W trzech nazwach przyrodniczych 
można doszukać się lokalnych motywacji: Agato-
wa (brak nazw innych minerałów, a ten wyróżnio-
no chyba ze względu na jego liczne występowanie  
w naszym regionie), Bobrowa (przejęcie niem. Bo-
ber Weg, od pobliskiej rzeki Bóbr). 

Nazwy metaforyczne

Nadający ulicom nazwy metaforyczne czy eks-
presywne nie kierują się wyglądem czy kształtem 
ulic, nazwy nie świadczą, że ulica jest szczególnie 
słoneczna czy wesoła. To określenia przenośne, na-
cechowane emocjonalnie, zawierają raczej życze-
nie, marzenie ujęte w przyjemnej dla ludzi nazwie. 
Czasem nazwy te inspirowane są położeniem ulicy: 
Widok od punktu widokowego na panoramę miasta, 
Cicha, Spokojna, Zacisze oddalone są od głównych 
ulic, a Rajska - położona przy nadrzecznych tere-
nach - ma podkreślać malownicze położenie. Ta 
ostatnia jest nazwą podtrzymaną przez polską ad-
ministrację, podobnie jak plac Pokoju. Wraz z Nie-

Skrzyżowanie ulic Bankowej, Tyrankiewiczów i Karola Miarki, przed 1915 r., pocztówka ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

podległości i Zwycięstwa leży w dzielnicy, w której 
znajduje się jednostka wojskowa i to ona była mo-
tywacją ich nazw. W pamięci mieszkańców okolic 
Miodowej pozostały ule, które zapewne były inspi-
racją nazwy ulicy. 

Nazwy historyczne

Grupa nazw historycznych utrwala wydarzenia 
ważne dla Polaków i chyba komentarza wymaga 

tylko pochodzenie nazwy alei Tysiąclecia. Nazwa 
upamiętnia obchody Tysiąclecia Państwa Polskie-
go (w l. 1960-1966), a podobną nazwę pamiątkową 
nadano w Polsce wielu ulicom czy tzw. szkołom-
-pomnikom.   

Nazwy o niejasnym lub dwuznacznym  
pochodzeniu

Są w naszym mieście nazwy o niejasnym lub 
dwuznacznym pochodzeniu: Bielska, Staroszkolna 
i 10 marca. Źródłosłów pierwszej z nich, według 
słowników etymologicznych języka polskiego, po-
chodzi od wyrazu „biały” (od białych kwiatów) lub 
„bielski” (od podmokłych, bagnistych terenów lub 
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gorszej, piaszczystej gleby), ale trudno dziś jedno-
znacznie stwierdzić, czy rzeczywiście wygląd ulicy 
był inspiracją jej nazwy. Wydaje się, że Staroszkol-
na nie odwołuje się do żadnej konkretnej szkoły. 
Wcześniej była to okolica przemysłowa. Zagadko-
wa jest data 10 marca, nie wiadomo, jakiego wyda-
rzenia dotyczy. Otwiera to drzwi do poszukiwania 
różnych motywacji: czy związana jest ze zjazdami 
PZPR, czy zawarciem układu o przyjaźni przez 
Polskę z Czechosłowacją (ta wydaje się najbardziej 
prawdopodobna)24.   

Inne nazwy toponimiczne

Nazwy osiedli są wtórne w stosunku do nazw 
ulic, często są ich pochodnymi. Wśród nazw bo-
lesławieckich osiedli znajdziemy reprezentantów 
nazw topograficznych: Śródmieście (położone  
w centrum miasta), Leśne i Przylesie (w sąsiedztwie 
różnych lasów), Zabobrze (przy rzece Bóbr). Ale 
znajdziemy również nazwy pamiątkowe (np. Pia-
stów), pochodzące od nazw osobowych (np. Wito-
sa), nazwę przyrodniczą (Kwiatowe), metaforyczną 
(Nadzieja) i etniczno-geograficzną (Słowiańskie). 
Na uwagę zasługują najnowsze miejskie inicjaty-
wy: kompleks wypoczynkowy Leśny Potok (nazwa 
topograficzna, gdyż nawiązuje do przepływającego 
tam strumienia o tej nazwie) oraz Bobrowa Ścieżka 
- droga spacerowa, którą dzięki nazwie można bez 
problemu zlokalizować (nazwa topograficzna od 
sąsiedztwa rzeki Bóbr). Należy wspomnieć nazwy 
dwóch obiektów usługowych. Kawiarnia Toscano 
przypomina o włoskim architekcie Antonio Tosca-
no, działającym w Bolesławcu na przełomie XV  
i XVI w., którego kunsztowne dzieła zdobią miasto 
do dziś25. Hotel i restauracja Prnjavor odnosi się do 
miasta w Bośni, z okolic którego po II wojnie świa-
towej przybyła tu liczna grupa reemigrantów.  

Bardzo ciekawe są mikrotoponimie, czyli okre-
ślenia potoczne, nigdzie niezapisane, a stosowane 
przez mieszkańców na oznaczenie niewielkich, nie-
zamieszkałych terenów. Przykłady bolesławieckich 
mikrotoponimii: Kozia Górka - nazwa wzniesienia 
przy ulicy B. Kosiby. Wspomnienia Józefa T. Gra-
bowskiego26 każą wiązać jej pochodzenie z powo-
jennymi reemigrantami z Francji: „Mieszkaliśmy 
w Łaziskach i często chodziliśmy do domu przez tę 
okolicę, mówiło się, że «idziemy koło Francuzów, 
tam jest bezpiecznie», bo było oświetlenie. Francu-
zi hodowali kozy, które były tanie w utrzymaniu,  

a wypasali je w dużej liczbie na łąkach leżących na 
górce ulicy B. Kosiby, w okolicach skarpy ul. Kle-
eberga. Nie znałem kóz, dla Kresowian krowa była 
symbolem bogactwa.” Kolejna nazwa Wojskowa 
Górka określa zbocze sąsiadujące z terenem nale-
żącym do jednostki wojskowej i od niej została na-
zwana. Przed zabudowaniem była popularnym miej-
scem zimowych zabaw. Ruska Górka to oznaczenie 
wzniesienia obok Cmentarza wojennego żołnierzy 
radzieckich, od którego zaczęto ją tak nazywać. 
Również popularna ze względu na doskonałe wa-
runki do zimowych zjazdów na sankach. Mleczar-
nia, czyli Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska przy 
ulicy Jeleniogórskiej, to przykład, jak nieoficjalna 
nazwa stała się oficjalną. Zakład już nie istnieje, ale 
nowo powstały kompleks sklepów został nazwany 
Stara Mleczarnia (nazwa topograficzna). Nawiąza-
no w ten sposób do znanego mieszkańcom obiektu. 
Staw z łabędziami lub Łabędzie to określenia stawu 
przy promenadzie, którego oficjalna nazwa brzmi 
Staw Miejski, ale mieszkańcy wolą tę nawiązującą 
do zamieszkujących go tych pięknych ptaków.  

Mamy też w Bolesławcu tzw. zagubioną ulicę, 
czyli fizycznie istniejącą, której jednak nazwy nie 
kontynuowano, a nowej też nie nadano. Chodzi  
o Ulicę Straży, czyli urokliwe przejście przy murach 
miejskich, skrót między ulicą Sierpnia’80 a A. Mic-
kiewicza. Dawna nazwa odnosi się zapewne do stra-
ży miejskiej, która pełniła tu swoją służbę. 

Uwagi końcowe

Analiza semantyczna nazw bolesławieckich 
urbanonimów pozwala wysnuć kilka wniosków. 
Lokalne nazwy ulic mają związek z historią miasta 
oraz jego strukturą urbanistyczną. Najcenniejsze są 
nazwy właściwe tylko Bolesławcowi, dotyczące 
osób, wydarzeń lub czynności z nim kojarzonych. 
Obecnie dominują nazwy pamiątkowe i należy 
się spodziewać, że przybędzie nazw patronackich, 
honorujących ważne dla miasta osoby, być może 
również związanych z tradycjami chrześcijańskimi. 
Nie upamiętniono jeszcze zasłużonych dla powo-
jennego rozwoju miasta pionierów w różnych dzie-
dzinach, np. Stefanii Tajcher - pierwszej powojen-
nej nauczycielki, Bronisława Wolanina, Tadeusza 
Szafrana - znawców i twórców ceramiki, Józefa 
Kłosowskiego - jednego z pierwszych lekarzy czy 
siostry Emilii Ott, która z oddaniem niosła pomoc 
medyczną w trudnych czasach powojennych, a jej 
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postać jadąca na rowerze do chorych zapisała się  
w pamięci mieszkańców. Brak jest upamiętnie-
nia grup przesiedleńców, którzy przybyli tutaj po 
II wojnie światowej, czy też dawnych kronikarzy 
miejskich, z których pracy korzystamy. 

Kontynuacja nazewnictwa niemieckiego doty-
czy ok. 12% nazw i objęła przede wszystkim grupę 
nazw topograficznych27. Zupełnie zrozumiałe jest, 
że zniknęły niemieckie nazwy osobowe. W przy-
padku kilku ulic zastosowano tzw. kalki, czyli do-
słowne tłumaczenie z niemieckiego na polski, np. 
nazwy topograficznej Töpferstraße - Garncarska 
czy niektórych kierunkowych (Haynauer Landstra-
ße28 na chwilę stała się Chojnowską, obecnie al. Ty-
siąclecia). Kilka nazw powstałych na fali poloniza-
cji spowodowało, że nie mamy ulicy Dworcowej, 
Kolejowej czy Pocztowej. Ulice, które mogłyby tak 
się nazywać, są „zajęte” przez nazwiska ważne dla 
polskiej kultury, ale niezwiązane z topografią lub 
dziejami miasta. Najwyraźniej nie wypadało, żeby 
patronowali oni ulicom o mniej nobilitującej loka-
lizacji. 

Nadal powstają nazwy związane z topogra-
fią miasta, więc funkcja lokalizacji od stuleci jest 
ważna. Przybywa również nazw tematycznych, 
neutralnych, miło się kojarzących, lubianych przez 
mieszkańców. Rada Miasta co pewien czas zapra-
sza do zgłaszania propozycji nazw. Kilka lat temu  
z oporem mieszkańców spotkał się pomysł nazwa-
nia Skwerem Seniora (lub Emeryta) fragmentu par-
ku przy Stawie Miejskim. Nikomu się to określenie 
nie podobało, ani rzeczonym seniorom (nie chcieli 
być tak wyróżnieni), ani młodszym (czuli się wyłą-
czeni). To dowód na to, że głos mieszkańców jest 
istotny, są zarówno i twórcami, i użytkownikami 
nazw obiektów w przestrzeni publicznej.  

Klasyfikacja semantyczna nazw ulic Bolesławca.

I. Nazwy ulic pochodzące od nazw własnych.
1. Nazwy ulic od nazw osobowych.
1a. Nazwy ulic pochodzące od nazwisk pisarzy, 
uczonych, naukowców, artystów: 
A. Asnyka, K.K. Baczyńskiego, F. Chopina, I. Do-
meyki, K.I. Gałczyńskiego, Z. Herberta, H. Kołłą-
taja, M. Konopnickiej, M. Kopernika, J.I. Kraszew-
skiego, I. Łukasiewicza, J. Matejki, A. Mickiewicza, 
Cz. Miłosza, M. Opitza, E. Orzeszkowej, L. Pasteu-
ra, B. Prusa, M. Reja, W. Reymonta, H. Sienkiewi-
cza, J. Słowackiego, Braci Śniadeckich, M. Wańko-

wicza, S. Żeromskiego. 
1b. Nazwy ulic pochodzące od nazwisk działaczy 
politycznych, społecznych i wojskowych: 
gen. W. Andersa, gen. J. Bema, M. Brody, M. Bucz-
ka, A. Cieszkowskiego, I. Daszyńskiego, S. Dąbka, 
M. Drzymały, B. Głowackiego, Majora „Hubala”, 
T. Jasińskiego, F.S. Jezierskiego, Rondo Prezydenta 
L. Kaczyńskiego, J. Kilińskiego, gen. F. Kleeberga, 
W. Korfantego, B. Kosiby, T. Kościuszki, B. Ku-
bika, M. Kutuzowa, S. Małachowskiego, K. Mar-
cinkowskiego, J. Meissnera, K. Miarki, G. Naruto-
wicza, S. Okrzei, I. Paderewskiego, pl. Marszałka 
J. Piłsudskiego, E. Plater, pl. ks. J. Popiełuszki, pl. 
Księdza Prałata W. Rączki, Rotmistrza Pileckiego, 
Gen. W. Sikorskiego, P. Skargi, S. Starzyńskiego, 
S. Staszica, mjr H. Sucharskiego, Rondo J. Szmaj-
dzińskiego, R. Traugutta, H. i W. Tyrankiewiczów, 
W. Witosa, W. Wróblewskiego, J. Wybickiego, 
Kard. S. Wyszyńskiego, Żwirki i Wigury. 
1c. Nazwy ulic pochodzące od imion, nazw królów, 
dynastii, imion świętych: 
S. Batorego, B. Chrobrego, Jagiellonów, Jana Paw-
ła II, K. Wielkiego, Królowej Jadwigi, Wł. Łokietka, 
pl. Piastowski, Piastów, Piotra i Pawła, J. Sobieskie-
go, Zygmunta Augusta. 
1d. Nazwy ulic pochodzące od imion własnych bo-
haterów literackich: Zagłoby.
2. Nazwy ulic pochodzące od nazw etniczno-geo-
graficznych oraz od nazw miejscowości: 
Gdańska, Góralska, Karkonoska, Karpecka, Ka-
szubska, Mazowiecka, Pomorska, Słowiańska, War-
szawska. 

II. Nazwy ulic pochodzące od wyrazów pospoli-
tych.
1. Nazwy ulic pochodzące od nazwań ludzi i nazw 
zawodów: 
Artyleryjska, Ceramiczna, Ciesielska, Garncarska, 
Górników, Masarska, Murarska, Robotnicza, Rze-
mieślnicza, Saperska, Stolarska, Ślusarska. 
1a. Nazwy ulic pochodzące od nazw zakonów,  
organizacji, zakładów pracy, ugrupowań społecz-
nych i wojskowych: 
II Armii Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Konra-
dowska, Orląt Lwowskich, aleja Partyzantów, aleja 
Wojska Polskiego, Żołnierzy Wyklętych. 
2. Nazwy ulic kulturowe: 
Ekonomiczna, Kamionkowa, Przemysłowa, Strefo-
wa.  
3. Nazwy ulic topograficzne. 
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Ulica Kubika, przed 1915 r., pocztówka ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
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3a. Nazwy utworzone od nazw obiektów terenu: 
Bankowa, Dolne Młyny, Fabryczna, Górne Młyny, 
Hutnicza, Kościelna, Mostowa, Sądowa, Szkolna, 
Śluzowa, Plac Św. Krzyża, Tamka, Targowa, Te-
atralna, Tunelowa, Wałowa, Wiaduktowa, Willowa, 
Plac Zamkowy. 
3b. Nazwy określające położenie, kształt i wielkość 
ulicy: 
Graniczna, Krótka, Leśna, Łąkowa, Magistracka, 
Mała, Nadrzeczna, Ogrodowa, Parkowa, Piaskowa, 
Pod Lasem, Podgórna, Rynek, Spacerowa, Sporto-
wa, Spółdzielcza, Wąska, Zabobrze, Zaułek. 
3c. Nazwy kierunkowe: 
Jeleniogórska, Lubańska, Łasicka, Modłowa, Polna, 
Zgorzelecka. 
4. Nazwy ulic przyrodnicze: 
Agatowa, Akacjowa, Astrów, Bazaltowa, Bławatko-
wa, Bobrowa, Bratków, Brzozowa, Bukowa, Ciso-
wa, Czerwonych Maków, Dębowa, Górska, Grabo-
wa, Irysów, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jemiołowa, 
Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kamienna, Kaszta-
nowa, Klonowa, Konwaliowa, Kwiatowa, Lipowa, 
Modrzewiowa, Morelowa, Narcyzów, Orla, Ptasia, 

Ulica Willowa, przed 1916 r., pocztówka ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Różana, Rumianków, Sadowa, Skalna, Słoneczni-
ków, Sosnowa, Stokrotek, Storczyków, Szarotek, 
Świerkowa, Topolowa, Tulipanowa, Wierzbowa, 
Zaułek Sasanek, Żwirowa. 
5. Nazwy ulic metaforyczne i ekspresywne: 
Cicha, Jasna, Miodowa, Niepodległości, Plac Po-
koju, Rajska, Słoneczna, Spokojna, Wesoła, Widok, 
plac Wolności, Zacisze, Zielona, Zwycięstwa.
6. Nazwy ulic związane z faktami historycznymi  
i współczesnymi: 
Bohaterów Getta, Dzieci Wrześni, Grunwaldzka, 
Komuny Paryskiej, Konstytucji 3 Maja, Obrońców 
Helu, Obrońców Westerplatte, 1 Maja, Powstańców 
Warszawy, Sierpnia’80, Aleja Tysiąclecia.

III. Nazwy ulic o niejasnym lub dwuznacznym 
pochodzeniu: 
Bielska, Staroszkolna, 10 marca.

Kamilla Dudek
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1. W językoznawstwie badaniem nazw zajmuje się onomastyka, nazwami miejsc toponomastyka, a nazwami miejskimi urbanonimia.  
2. Zob. bogatą literaturę o toponimii autorstwa np. S. Rosponda, W. Taszyckiego, K. Handke, E. Rzetelskiej-Feleszko.
3. K. Handke, Polskie nazewnictwo miejskie. Warszawa 1992.
4. Wykaz opublikowany przez Urząd Miasta Bolesławiec www.um.boleslawiec.bip (15 stycznia 2018). W analizie uwzględniono 

nieujęte w tym wykazie ulice Strefową i Tadka Jasińskiego.
5. Komisja Ustalania Nazw Miejscowych i Obiektów Fizjograficznych w Polsce Ludowej na Ziemiach Odzyskanych pracowała  

w latach 1945-1950.
6. Przedstawiona analiza nie śledzi zmian nazw ulic dokonywanych od 1945 r.
7. Sylwetkę M. Opitza przedstawiono w: M. Olczak, A. Bober, Martin Opitz (1597-1639). Bolesławiec 1997.
8. Więcej w: M. Olczak, Kampania 1813. Śląsk i Łużyce. Warszawa 2004.   
9. W. Bochnak: Kościół Mariacki w Bolesławcu ośrodkiem kultu maryjnego, Bolesławiec 2004.   
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Opracowanie niniejsze  powstało na podstawie 
meldunków i raportów Komendy Powiatowej Milicji 
Obywatelskiej (KPMO) w Bolesławcu i podległych 
jej jednostek MO z 1945 r. oraz wspomnień emery-
towanych milicjantów. W 1967 r. referent kryminal-
ny Zbigniew Marek, mając pisemne upoważnienie 
ówczesnego komendanta powiatowego MO w Bo-
lesławcu majora Zbigniewa Winkowskiego, spisał 
w formie maszynopisu dla potrzeb kroniki KPMO 
najważniejsze informacje z tych meldunków i rapor-
tów ówcześnie dostępnych w archiwum KWMO we 
Wrocławiu. Informacje z maszynopisu przeredago-
wał do publikacji Zdzisław Mirecki.

Organizacja MO w Bolesławcu 
i na terenie powiatu bolesławieckiego 

12 lutego 1945 r. tuż po zajęciu Bolesławca przez 
Armię Czerwoną, przez miasto przechodziły trans-
porty wojskowe w rejon walk nad Nysą Łużycką, pod 
Budziszynem i Berlinem. W okresie późniejszym 
do miasta dotarły władze administracyjne i ludność  
cywilna. Ze względu na walki o Wrocław, Komenda 
Wojewódzka MO (dalej: KWMO) została powołana 
w Trzebnicy, a w końcu maja przeniosła się do Le-
gnicy (wtedy nazywała się Lignica). Stąd wyruszyła 
do Bolesławca pierwsza grupa funkcjonariuszy MO  

Odezwa o wysiedleniu do niemieckich mieszkańców Bolesławca z 23.06.1945 r.
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i ok. 10 czerwca 1945 r. utworzyła pierwszą Komen-
dę Powiatową MO w budynku przy ul. Ogrodowej 3 
z komendantem plut. Wojciechem Bednarzem. Mili-
cjanci rekrutowali się głównie z Polaków powracają-
cych z obozów pracy w Niemczech, a później także 
z Polaków z województw centralnych i wschodnich 
oraz reemigrantów z Belgii i Francji. 23 czerwca 
1945 r. komendant powiatowy MO w Bolesławcu 
przesłał do KWMO w Legnicy raport, w którym czy-
tamy: KPMO ma stan 69 osób, w tym 3 plutonowych, 
7 kaprali, 47 szeregowców i 7 robotnic. 

7 lipca 1945 r. utworzono 3 pierwsze posterunki 
MO w powiecie bolesławieckim w miejscowościach:
• Thomaswaldau (Tomaszów Bolesławiecki) - ze 

stanem 7 funkcjonariuszy,
• Nieder Schönfeld (Kraśnik Dolny) - ze stanem 7 

funkcjonariuszy,
• Eckersdorf (Bożejowice) - ze stanem 7 funkcjona-

riuszy 
oraz Komisariat Miejski w Bolesławcu -  mieszczący 
się w Ratuszu ze stanem 16 funkcjonariuszy.

Rozbudowa posterunków MO była niezbędna ze 
względu na stały napływ Polaków na teren powiatu. 
Wjeżdżające do miasta pociągi, z reguły towarowe, 
były dosłownie oblepione podróżującymi na stop-
niach i dachach. Wśród przyjeżdżających nie brako-
wało szabrowników, którzy po obładowaniu się róż-
nymi towarami wyjeżdżali z powrotem.

Do Komendy napływali nowi funkcjonariusze 
delegowani przez KWMO w Legnicy. Jeden z tych 
funkcjonariuszy - Alfred Brajer - tak wspominał 
pierwsze dni swojej służby w MO:

Do pracy w MO wstąpiłem 15 lipca 1945 r. w Ka-
towicach. W dniu 16 lipca tegoż roku wraz z grupą 60 
funkcjonariuszy skierowany zostałem do KWMO Le-
gnica. Po przybyciu zakwaterowaliśmy się w budyn-
kach opuszczonych przez Niemców, ale już na drugi 
dzień otrzymaliśmy przydział i polecenie udania się 
pieszo do KPMO w Bolesławcu. Po drodze zapozna-
łem się jedynie z Józefem Czechowiczem, który z całej 
grupy jako jedyny miał kuferek wypełniony chlebem 
domowego wypieku. Mimo, że ten kuferek niosłem 
mu po drodze aż do Chojnowa, nie dostałem od niego 
chleba. Do Bolesławca dotarliśmy wieczorem, cał-
kowicie wyczerpani. W KPMO przy ul. Ogrodowej 
otrzymaliśmy pierwszy posiłek w postaci zupy i chle-
ba. Przez okres 4 dni przebywaliśmy i jednocześnie 
mieszkaliśmy w przybudówce do głównego budynku, 
gdzie mieściły się biura. W czasie dnia przeprowa-
dzane były ćwiczenia z zakresu musztry oraz posługi-

wania się bronią.
23 lipca 1945 r. decyzją KPMO utworzono nowy 

posterunek MO w Grodowie [Nowogrodźcu] z ko-
mendantem Piotrem Jonem, który z 9 milicjantami  
w tym dniu wyruszył wozem konnym z KPMO do 
Grodowa [Nowogrodźca]. Na miejscu w byłym bu-
dynku pocztowym już od kilku dni mieszkało trzech 
innych milicjantów, którzy mieli krowę i woła,  
a z uzbrojenia 1 karabin „mauzer”. 

31 lipca 1945 r. KPMO liczyła 161 milicjantów  
i 7 pracowników cywilnych. Nastąpiła wtedy zmiana 
na stanowisku komendanta powiatowego MO i jego 
zastępcy - zostali powołani na te stanowiska: ppor. 
Bolesław Rozwadowski i sierż. Bolesław Cegliński. 
W KPMO były wtedy jeszcze stanowiska: komen-
danta plutonu operacyjnego, brygadiera, referenta 
gospodarczego i magazyniera.             

6 sierpnia 1945 r. w KPMO utworzono referat 
śledczy z wywiadowcami, który zajmował się też 
fotografią i daktyloskopią. Jako uzbrojenie dla całej 
grupy przydzielono 1 pistolet MP.

12 września 1945 r. utworzono nowy posterunek 
MO w Zabłociu. Komendantem został mianowany 
kpr. Ludwik Dzikowski. 

19 września 1945 r. Komendant Powiatowy MO 
wydał rozkaz nr 2, w którym czytamy:

Stwierdza się, że milicjanci uprawiają szaber, 
wszelkie gary i szmaty zdać protokolarnie do maga-
zynów posterunków. Osobom cywilnym nie wydawać 
żadnych zaświadczeń. W Posterunku Nowimburg 
[Nowogrodziec] Komendant wydał zaświadczenie 
na kopanie kartofli Niemkom. Tworzyć samoobronę 
chłopską wskutek zmniejszonego stanu MO, aby bez-
pieczeństwo nie ucierpiało należy zorganizować straż 
wiejską. Musi być straż nocna wyznaczona przez wój-
tów. Wszędzie gangi.

Zgodnie z rozkazem Kom. Głównego gen. Witolda 
[Franciszek Jóźwiak pseudonim „Witold”, w latach 
1944-1949 komendant główny MO] funkcjonariusze 
posiadający broń myśliwską muszą się zapisać do 
spółki myśliwskiej. Z dniem 12.9.1945 r. na terenie 
Dolnego Śląska marki niemieckie przestały być środ-
kiem płatniczym.

Podwody mogą wyznaczać tylko wójtowie  
a nie MO.

Na odprawie w KWMO we Wrocławiu 15 paź-
dziernika 1945 r. bolesławiecki komendant ppor. 
B. Rozwadowski zameldował: „stan ludzi 110,  
z umundurowania tylko drelichy, brak ziemniaków, 
środków lokomocji i opieki lekarskiej”. Na odprawie 
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Fotografia ruin bolesławieckiego Rynku, ok. 1948 r.
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Rozkaz Nr 1 z 17.12.1945 r. 

zakomunikowano, że zakończył się okres oczysz-
czania i zmniejszania szeregów MO. W tym począt-
kowym okresie do MO wstępowali przypadkowi 
kandydaci, którzy po kilku dniach czy tygodniach 
znikali. Sytuacja kadrowa jako tako ustabilizowała 
się dopiero pod koniec 1945 r. Wprowadzono etaty.

31 października 1945 r. do KPMO wpłynęło pi-
smo od Pełnomocnika Rządu RP na obwód 36 - Ka-
rola Bieniaszka następującej treści:

Dnia 1 listopada 1945 r. o godz. 11.00 rano od-
będzie się uroczyste odsłonięcie tablic pamiątkowych 
na ścianie Ratusza ku czci pracownikom starostwa 
i milicjantów poległych dnia 21.7.45 r. w Tylinowie, 
na którą to uroczystość uprzejmie zaprasza się ob. 
Komendanta wraz z całą milicją tutejszą prosząc jed-
nocześnie o wystawienie honorowego posterunku na 
czas uroczystości przy tablicach.

17 grudnia 1945 r. zastępca komendanta powia-

towego MO ds. polityczno-wychowawczych sierż. 
B. Cegliński wydał rozkaz nr 1, dotyczący świąt Bo-
żego Narodzenia:

Z polecenia Woj. Komendy MO Boże Narodzenie 
pierwsze w odrodzonej wolnej Demokratycznej Pol-
sce mają być uroczyście obchodzone. Dnia 24.12. 
w wigilię od południa milicjanci są wolni od zajęć. 
Przy wieczerzy wigilijnej, która powinna się składać z 
3-ch dań, które Komendant z wszystkimi milicjantami 
razem spożyje. Komendant wygłosi przemówienie na 
temat poległych milicjantów. Na wieczerzę zaprosić 
przedstawicieli partii. Dla rodzin milicyjnych w dniu 
26.12 należy urządzić choinkową zabawę tanecz-
ną z przedstawieniem i niespodziankami, na której 
Komendant wygłosi przemówienie na temat ścisłej 
współpracy MO z ludnością cywilną. Dla dzieci  
w porozumieniu się z wydziałem gospodarczym zor-
ganizować podarki. Chorych milicjantów lub ran-
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nych należy odwiedzić….
20 grudnia 1945 r. komendant powiatowy wy-

dał rozkaz nr 5, który wprowadzał obowiązek pro-
wadzenia notatników służbowych, sporządzania 
protokołów z rewizji oraz zakazywał dokonywania 
bezpodstawnych rewizji i bezprawnego zatrzymy-
wania osób. W końcowej części rozkazu znajduje się 
następujące sformułowanie: Najgorszą zbrodnią jest 
pozbawić człowieka bezprawnie wolności.

Warunki pracy milicji 

W początkowym okresie milicjanci musieli się 
troszczyć we własnym zakresie o żywność, transport, 
umundurowanie, uzbrojenie i sprzęt kwatermistrzow-
ski. Pierwsze zaopatrzenie w żywność otrzymywano 
w niewielkich ilościach od żołnierzy radzieckich,  
a nieco później z zajętego majątku rolnego w Raci-
borowicach. 

W raporcie komendanta powiatowego z 1 lipca 
1945 r. czytamy: 

Komenda: dysponujemy zdobytymi we własnym 
zakresie: 14 kbk poniemieckimi, 2 ręcznymi karabi-
nami maszynowymi, 3 automatami, 6 granatami bez 
zapalników. Munduru przepisowego żaden z mili-
cjantów nie posiada i służbę pełni na wpół po cywil-
nemu na wpół po wojskowemu.

Aprowizacja: na utrzymanie milicjantów nie otrzy-
muję znikąd żadnego prowiantu i sprawę wyżywienia 
podległych mi funkcjonariuszy chwilowo załatwiam 
sposobem gospodarczym we własnym zakresie.

Wynagrodzenie: wynagrodzenia żadnego prócz 
diet do tego czasu nikt z milicjantów nie pobiera.

Komenda wówczas była nie tylko miejscem pra-
cy, ale również miejscem zamieszkania milicjantów 
Po skończonej służbie nie wolno było jej opuszczać, 
gdyż w każdej chwili funkcjonariusze mogli być po-
trzebni.

Odczuwany był brak broni, umundurowania i pro-
wiantu. Żywność dostarczana była z majątku rolnego 
w Raciborowicach, gdzie do pracy oddelegowano 
kilku funkcjonariuszy. Na początku lipca KPMO 
otrzymało od Starostwa pierwszy przydział żywno-
ści: siedem worków żyta. Jednak współpraca KPMO 
z tą instytucją nie układała się najlepiej, dochodziło 
do konfliktów dotyczących zakresu kompetencji.  

Posterunki MO radziły sobie w różny sposób  
w zdobywaniu żywności czy uzbrojenia. Przykła-
dem jest posterunek w Nowogrodźcu, który znalazł 
specyficzny sposób na zaopatrzenie. Zawarł porozu-

mienie z żołnierzami radzieckimi stacjonującymi w 
Milikowie. W zamian za bimber miał otrzymywać od 
Rosjan zboże i mięso. W tym celu natychmiast na po-
sterunku MO zorganizowano produkcję bimbru, któ-
rą zajmowali się funkcjonariusze pełniący służbę na 
dyżurce lub w areszcie. Z pomocą w wyżywieniu mi-
licjantów przyszedł kierownik młyna w Nowogrodź-
cu - plut. WP Szymon Wróbel, który przekazywał 
im mąkę i chleb. Wkrótce doposażono milicjantów 
w broń. W połowie września 1945 r. na posterunek 
MO w Nowogrodźcu zgłosił się Niemiec Zeltner, 
który przekazał informację, że w piwnicy pod byłym 
hotelem w tym mieście ukryty jest alkohol. Komen-
dant posterunku z kilkoma podwładnymi, dotarł do 
zamaskowanej obornikiem piwnicy i znalazł tam ol-
brzymi skład różnych wódek i broni. Na posterunek 
przyniesiono w kocach 500 litrów wódki, a Zeltner 
transportował znalezisko 5 razy. Była to tylko część 
alkoholu i broni, które tam znaleziono - większość 
załadowano na samochody, które z radzieckimi żoł-
nierzami wywieziono do sztabu w Legnicy. Od tego 
czasu posterunek MO miał pełne uzbrojenie dla całe-
go stanu w broń krótką i długą. Nadwyżkę w postaci 
40 karabinów przekazano Komendzie Powiatowej. 
Zdobyty zapas alkoholu pozwolił na likwidację pro-
dukcji bimbru na posterunku MO.  

1 sierpnia wszystkim funkcjonariuszom wypłaco-
no pierwsze pobory w wysokości: 

- komendant powiatowy MO - 2328 zł,
- komendant plutonu operacyjnego - 810 zł,
- brygadier - 1131 zł,
- komendanci posterunków MO - po 1822 zł,
- milicjanci - od 585 do 1171 zł.
Od 15 września 1945 r. w celu podniesienia po-

ziomu wiedzy, w tym również zawodowej, rozpo-
częto w KPMO szkolenie, które prowadził jedyny 
nauczyciel, jaki pracował wówczas w Państwowym 
Urzędzie Repatriacyjnym - Bronisław Mazur. Wy-
kłady odbywały się we wtorki, czwartki, soboty  
i obejmowały: podstawy j. polskiego i arytmetyki 
oraz zagadnienia historyczno-polityczne - znaczenie 
MO w Polsce, reformę rolną, konferencję w Pocz-
damie i inne. Szkoleniem politycznym zajmował się 
sierż. B. Cegliński - z-ca komendanta powiatowego. 
Jeszcze we wrześniu skierowano pierwszych 6 funk-
cjonariuszy do Szkoły Podoficerskiej przy KWMO 
we Wrocławiu, która została przeniesiona z Legnicy. 

Według raportu komendanta powiatowego MO  
w Bolesławcu  z  1 października 1945 r. - na 200 funk-
cjonariuszy było: 64 bluz drelichowych, 60 spodni,  
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5 czapek, 30 kocy, 3 owijaczy do trzewików, 3 pasów 
głównych oraz 24 różnych jednostek broni. 13 paź-
dziernika 1945 r. komendant powiatowy MO ppor.  
B. Rozwadowski wydał rozkaz nr 3 o treści:

Broń winna być tylko przechowywana w stoja-
kach. Amunicja zawsze prawidłowo rozładowana. 
Motocykle winny być zarejestrowane w KPMO, na-
prawa na koszt tego kto spowoduje uszkodzenie.  
W sypialniach winien być porządek. Zwrócić uwagę 
by w końcu worki i stosy walizek, nie były przechowy-
wane w szafach bo rzuca to podejrzenie, że znajdują 
się tam rzeczy z szabru, a w rzeczywistości tak nie 
jest. Milicjant w Polsce musi posiadać charaktery-
styczne cechy: inteligentność, koleżeńskość, musi być 
posłuszny, względem przełożonych mieć szacunek, 
nieść pomoc starcom, inwalidom, strzec życia mienia 
każdego obywatela.

Znaczną pomoc w wyżywieniu funkcjonariuszy 
stanowiły dostawy żywności w ramach organizacji 
UNRRA. 

 Działalność milicji 

Funkcjonariusze MO oprócz swoich stałych obo-
wiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeń-
stwa podejmowali także inne zadania - wynikające 
ze specyfiki tego okresu. Na podstawie zarządzenia 
por. WP Orzechowskiego, ogłoszonego w języku nie-
mieckim 23 czerwca 1945 r. milicjanci uczestniczyli, 
24 czerwca 1945 r., w pierwszym wysiedleniu Niem-
ców za Nysę z miasta Bolesław (tak nazwano wtedy 
Bolesławiec). Potwierdza to też 25 czerwca 1945 r. 
kierownik Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Pu-
blicznego (PUBP) w pierwszym raporcie sytuacyj-
nym informując, że w zabezpieczaniu wysiedlenia, 
oprócz wojska, uczestniczyło 40 milicjantów. 

Dłuższej wzmianki wymaga akcja żniwna prowa-
dzona w 1945 r. w okolicach Bolesławca. W godzi-
nach rannych 21 lipca 1945 r. burmistrz Bolesławca 
Bolesław Kubik zażądał kilku funkcjonariuszy MO 
do dopilnowania prac żniwnych w miejscowości Til-
lendorf (późniejszy Tylinów, obecnie Bolesławice). 
Wyznaczeni funkcjonariusze wraz z burmistrzem  
i innymi pracownikami Magistratu i Starostwa udali 
się do pracy przy żniwach. Około godz. 17.00 w trak-
cie usuwania zbędnego sprzętu w jednej ze stodół, 
gdzie miały wjechać wozy ze zbożem, burmistrz 
zwrócił się do niemieckiego robotnika, aby ten prze-
niósł zagradzającą kanapę. Przy jej poruszeniu na-
stąpiła silna eksplozja. Od wybuchu miny zginęli na 

miejscu m.in. dwaj milicjanci, a trzej zostali ciężko 
ranni. Burmistrz Bolesław Kubik po przywiezieniu 
do szpitala zmarł następnego dnia. Pomimo różnych 
działań operacyjno nie zdołano ustalić, czy trage-
dia nastąpiła na skutek wybuchu miny powojennej, 
czy był to przygotowany akt dywersji, czy też terror 
zastosowany wobec aktywu powiatowego. Komen-
da została wzmocniona nowymi funkcjonariuszami  
z KWMO.

2 sierpnia 1945 r. Krajowa Rada Narodowa wy-
dała dekret o amnestii dla przestępstw popełnionych 
przed 22 lipca 1945 r. Realizacja postanowień tego 
aktu prawnego nie nastręczała trudności na Ziemiach 
Odzyskanych, w tym także w powiecie bolesławiec-
kim, bowiem ów akt odnosił się głównie do woje-
wództw centralnych.

W tym okresie dochodziło do wielu nieszczęśli-
wych wypadków, wynikających z braku właściwego 
szkolenia milicjantów w posługiwaniu się bronią.  
7 sierpnia 1945 r. na sali podczas nieostrożnego 
czyszczenia broni milicjant Julian Kopczyk postrzelił 
kolegę Jana Walczaka, który po kilku dniach pobytu 
w szpitalu powrócił do służby. W dniu 23 września 
1945 r. o godz. 20.30 na stacji Siegersdorf (Zebrzydo-
wa) milicjant z miejscowego posterunku - Bolesław 
Błaś postrzelił pracownika PKP - Jana Rybałkow-
skiego, który zmarł w drodze do szpitala. 

W raporcie nadzwyczajnym nr 626/45 kierownika 
PUBP czytamy:

13.10.1945 r. funkcjonariusz MO w Nowimburku 
[Nowogrodźcu] - Olczak Adolf został ciężko ranny 
przy manipulowaniu granatem. Zmarł w szpitalu w 
Lubaniu 9.11.1945 r. Po wypadku odwieziono go do 
Lubania, a nie do Bolesławca, a fakt ten (wypadku) 
zataił komendant posterunku Jon Piotr. Już po wy-
padku funkcjonariusza tego zwolniono (wg dokumen-
tów) z MO w czasie reorganizacji. Na koniec okaza-
ło się, że funkcjonariusz ten nie nazywał się Olczak 
Adolf a Majczak Adolf”.

11 listopada 1945 r. Józef Kluba - 24-letni mi-
licjant z KPMO wraz z innymi pojechał jedynym 
samochodem - starym furgonem do Wrocławia po 
żywność. W drodze powrotnej w nocy na autostra-
dzie auto uległo awarii. Przemarznięty milicjant wy-
siadając zaczepił odzieżą o zamek swego automatu,  
w wyniku tego nastąpił wystrzał. Na skutek samooka-
leczenia milicjant zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Trzeba zaznaczyć, że mało kto wówczas umiał 
należycie posługiwać się bronią. Przeszkolenie  
w tym zakresie było bardzo powierzchowne.
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W tym czasie na terenie Bolesławca istniał jesz-
cze obóz jeńców włoskich z armii marszałka Pietro 
Badoglio - utworzony przez Niemców po wypo-
wiedzeniu 8 września 1943 r. przez Włochy układu  
z III Rzeszą. W dniach 9 i 10 sierpnia 1945 r. zatrzy-
mano kilku Włochów za przetrzymywanie niemiec-
kich kobiet i osób podejrzanych politycznie, a następ-
nie przekazano ich do PUBP.

Jednym z zadań milicjantów było ustalanie toż-
samości i zatrzymywanie Niemców, którzy w czasie 
wojny pełnili ważniejsze funkcje w policji, wojsku  
i administracji i znęcali się nad przymusowymi robot-
nikami. Tak było w przypadku żandarma Hoffman-
na, który wyróżniał się wyjątkowym okrucieństwem. 
Milicjanci z Nowogrodźca ustalili jego miejsce ukry-
cia na strychu u córki. Po wyważeniu drzwi znale-
ziono go w skrytce, w której znajdowały się też dwa 
pistolety „walter”, ręczne granaty, miny przeciwczoł-
gowe, portret Hitlera i flagę ze swastyką. Na pyta-
nie milicjanta po co mu ta broń, odpowiedział „na 
was”. Należy dodać, że milicjanci przeprowadzając 
rewizję mieli tylko jeden karabin mauzer, gdyż tyl-
ko taka broń była na wyposażeniu posterunku MO. 
Po zatrzymaniu żandarma omal nie doszło do trage-
dii. Jego córka podała przez niemieckiego furmana 
niemieckiej kucharce, gotującej na posterunku MO, 
butelkę z trucizną, aby ta wlała ją do potrawy. Wszy-
scy wówczas jedli z „jednego kotła”. Jednak w porę 
otrzymana informacja pozwoliła uniknąć tragedii.  

Bolesławiec z każdym dniem stawał się mia-
stem ludniejszym - przybywały kolejne transporty 
Polaków, osiedlali się oni głównie w tych miejsco-
wościach, gdzie były już posterunki MO. Odnoto-
wywano coraz więcej dezerterów z Armii Czerwonej  
i ukrywających się Niemców z nazistowską prze-
szłością. Dnia 27 sierpnia 1945 r. milicjanci z KPMO 
zatrzymali 3 Niemców za kradzież polskiej rodzinie 
krowy, którą odzyskano.  

Wykonując zadanie ścigania przestępstw przy-
właszczenia mienia publicznego milicjanci z poste-
runku MO w Nowogrodźcu uniemożliwili w końcu 
października 1945 r. wywiezienie maszyn papierni-
czych z rozdzielni energetycznej w Parzycach. Pró-
bowało tego dokonać kilku mężczyzn z Sosnowca, 
podających się za pełnomocników uprawnionych 
do ich wywozu. Na prośbę burmistrza Edwarda Ro-
gowskiego milicjanci skontrolowali upoważnienia 
podpisane jakoby przez ministra Hilarego Minca,  
z pieczęcią okrągłą z godłem. Kiedy milicjanci 
okazali zdziwienie, że dokument jest tak dokład-

ny, mężczyźni z towarzyszącą im kobietą zaprosili 
wszystkich do prywatnej restauracji, gdzie różnymi 
sposobami chcieli zaproszonych upić. Wobec wąt-
pliwości milicjanci zabezpieczyli dwa samochody 
z maszynami do wyjaśnienia, a mężczyźni udali się 
z interwencją do Pełnomocnika Rządu RP na obwód 
36 w Bolesławcu - Karola Bieniaszka, który polecił 
wydać im maszyny z samochodami. Powiadomieni 
funkcjonariusze z KWMO stwierdzili, że upoważnie-
nia są sfałszowane.

Na koniec grudnia 1945 r. w powiecie bolesła-
wieckim mieszkało 19 161 osób, z tego 3161 Polaków 
i 16 000 Niemców. Pierwszy transport wysiedlonych 
Polaków z Kresów, z miasta Drohobycz, w sposób 
zorganizowany przybył do Bolesławca 17 września 
1945 r. Władze powiatu i miasta, w tym służby po-
rządkowe, przygotowywały się na przyjęcie w 1946 r. 
kolejnych zorganizowanych transportów Polaków 
- reemigrantów z Jugosławii.  Pierwsze 100 rodzin 
przyjechało z okolic miasta Prnjavor już 6 kwietnia 
1946 r. do Zabłocia, a ostatnia grupa 5 listopada tego 
roku. Zadaniem służb porządkowych, jeszcze przed 
przyjazdem tych transportów, było ochranianie przed 
zniszczeniem i zapobieganie szabrowaniu zabudo-
wań, które zasiedlali przybyli osadnicy.

   
Zakończenie

W Bolesławcu i w powiecie, zapewne tak jak 
wszędzie na Ziemiach Odzyskanych, komendy  
i posterunki MO tworzono od podstaw. Do służby  
w MO przyjmowano bez weryfikacji przypadkowych 
kandydatów przebywających akurat w Bolesławcu. 
Posiadali oni zwykle wykształcenie podstawowe (lub 
niepełne) i nie byli przygotowani do pełnienia funkcji 
milicjanta. Jedyną oznaką ich służby była biało-czer-
wona opaska z napisem MO. Nie posiadali umun-
durowania i broni osobistej. Zadania wykonywali 
w nieznanym im dotąd terenie, na którym jeszcze 
przebywali Niemcy, wszechobecni żołnierze sowiec-
cy i przemieszczający się z różnych stron i powo-
dów Polacy. Siedziby KPMO i posterunki MO były  
miejscami nie tylko służby, ale i zamieszkania. 
Względna poprawa sytuacji w zakresie: stabilizacji 
kadrowej, szkolenia zawodowego oraz pozyskiwania 
środków żywnościowych i transportowych, umundu-
rowania, uzbrojenia i sprzętu kwatermistrzowskiego 
nastąpiła pod koniec 1945 r.

Zbigniew Marek, Zdzisław Mirecki
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Obchody 70-lecia działalności harcerskiej w Bolesławcu
III Komunikaty

Lata 2016 i 2017 na dawnych Ziemiach Za-
chodnich wypełnione były wieloma obchodami 
rocznicowymi związanymi z tworzeniem się tu pań-
stwowości polskiej po II wojnie światowej. Swoje 
jubileusze obchodziły instytucje, stowarzyszenia  
i organizacje, które rozpoczynały działalność  
w trudnej powojennej rzeczywistości. Na terenie 
naszego miasta jedną z pierwszych polskich organi-
zacji była drużyna harcerska założona przez byłego 
więźnia obozu koncentracyjnego - Huberta Bonina. 
Jeden człowiek o niespożytej energii stworzył dzie-
ło, kontynuowane przez jego następców i naśladow-
ców po dziś dzień. 

Pomysł zorganizowania obchodów okrągłej, 
siedemdziesiątej rocznicy działalności harcerskiej 
w Bolesławcu powstał na początku 2016 r. W trak-
cie prac nad zgromadzonymi archiwaliami okazało 
się, że okazji do świętowania jest więcej. Minęło 
nie tylko 70 lat od utworzenia w Bolesławcu pierw-
szej drużyny harcerskiej; kolejne okrągłe rocznice 
to 60-lecie ponownego uruchomienia działalności 
bolesławieckiej „Jedynki” (1957 r.) oraz 40-le-
cie nadania Hufcowi imienia Szarych Szeregów  
(31 sierpnia 1977 r.). 27 września, w rocznicę utwo-
rzenia konspiracyjnych Szarych Szeregów, bole-

sławiecki hufiec obchodzi swoje święto. Naturalne 
było więc, że jubileuszową uroczystość będziemy 
chcieli zorganizować właśnie w tym czasie. 

Dzięki zachowanym dokumentom i wspomnie-
niom dawnych instruktorów powstała publikacja 
przedstawiająca minione dekady działalności har-
cerskiej w Bolesławcu. Hufiec wraz z Muzeum 
Ceramiki w Bolesławcu zorganizował też wystawę 
w Dziale Historii Miasta przy ulicy Kutuzowa. Ob-
chody zaplanowane zostały jako duże, dwudniowe 
przedsięwzięcie. 30 września 2017 r. odbył się wer-
nisaż wystawy, który zgromadził licznych zapro-
szonych gości: przedstawicieli władz lokalnych, 
dawnych i obecnych instruktorów oraz naszych 
sympatyków, w tym syna założyciela pierwszej bo-
lesławieckiej drużyny - druha Przemysława Bonina. 
Wernisaż zorganizowany w sali Centrum Integracji 
Kulturalnej „Orzeł” i sama wystawa stały się okazją 
do wielu niezwykle sympatycznych spotkań. Zabie-
rający głos przedstawiciele władz samorządowych 
(wiceprezydent miasta Kornel Filipowicz, starosta 
bolesławiecki Karol Stasik) podkreślali wyjątko-
wą rolę harcerstwa jako organizacji wychowującej 
dzieci i młodzież na wielu płaszczyznach. Uznali, że 
efekty tego wychowania są zauważalne i godne jak 

70-lecie ZHP, 01.10.2017 r., Bolesławiec, fot. Robert Opała. Źródło: http://zhp.boleslawiec.pl
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najszerszego propagowania. Obecna na spotkaniu 
komendantka Chorągwi Dolnośląskiej, Dorota Ko-
łakowska, przy okazji historycznych refleksji zwró-
ciła uwagę na odmienny charakter harcerstwa Ziem 
Zachodnich i jego rolę w konsolidowaniu ludności 
przybyłej tu z różnych stron po zakończeniu wojny.

W czasie zwiedzania wystawy, zaaranżowanej 
jako obozowisko, nie obyło się bez wielu wspo-
mnień i wzruszeń, zwłaszcza przy najstarszych 
eksponatach: namiocie z amerykańskiego demobilu 
czy skanach pierwszej kroniki. Wielu gości odnala-
zło siebie, swoich znajomych i przyjaciół na udo-
stępnionych zdjęciach i planszach informacyjnych. 
Powróciły harcerskie przeżycia i młodzieńcze przy-
gody… Podobnych wzruszeń doznali zaproszeni 
goście podczas przeglądania rocznicowej publikacji 
wręczonej wszystkim osobom, które przyczyniły 
się do jej powstania. Zawarte w niej zostały - poza 
ścisłym rysem historycznym - żywe ciągle wspo-
mnienia dawnych harcerzy, będące dla nich nadal 
pięknym i ważnym życiowym doświadczeniem. 

O ile w pierwszym dniu obchodów jubile-
uszu uczestniczyła głównie starszyzna harcerska 
i instruktorzy, to drugi dzień przeznaczony był dla 
wszystkich członków naszego hufca - harcerzy  
i zuchów. Co roku pod koniec września spotyka-
my się wszyscy, jednak tegoroczne Święto Hufca 
miało dużo bogatszą oprawę. Przede wszystkim 
pokazaliśmy się mieszkańcom Bolesławca podczas 
uroczystego apelu na Rynku. Towarzyszyła nam or-
kiestra miejska, a honorowym gościem apelu był - 
podobnie jak podczas wernisażu - druh Przemysław 
Bonin, który również ponad dwadzieścia lat swego 
życia poświęcił działalności harcerskiej. Kolumna 
harcerzy i zuchów maszerujących po zakończeniu 

apelu wokół Rynku liczyła ponad 200 osób. Grupa 
przeszła do naszego zwyczajowego miejsca spotkań 
- pod Kotwicę przy murach obronnych, gdzie - jak 
co roku - złożyliśmy kwiaty. 

Następnym punktem obchodów była gra miej-
ska przygotowana przez instruktorów hufca pod 
kierownictwem przewodnika Beniamina Marka. 
Uczestnicy gry zebrali się pod aquaparkiem, gdzie 
podzielono ich na mieszane zespoły, tak aby gra 
nie służyła rywalizacji drużyn, lecz ich integracji. 
Zadaniem patroli było udzielenie pomocy ludziom 
znajdującym się w różnych punktach miasta. Nale-
żało przy tym unikać spotkania z „wrogimi siłami” 
krążącymi po mieście. 

Podsumowanie kilkugodzinnej zabawy odbyło 
się w gościnnej jak zawsze sali CIK „Orzeł”, gdzie 
zwycięzcy otrzymali specjalnie zaprojektowane na 
tę okazję kubki ceramiczne. Zostały one udekoro-
wane nadrukami przedstawiającymi plakietki każ-
dej z działających w hufcu drużyn. Świętowanie 
jubileuszu zakończyliśmy słodkim poczęstunkiem  
i świetnym koncertem. Tort z lilijką smakował wy-
bornie, a piosenki zaprzyjaźnionego zespołu harcer-
skiego „Liminis” z Hufca Kamienna Góra wprawiły 
wszystkich w świetny nastrój.

Przygotowanie obchodów wymagało kilku mie-
sięcy pracy i współdziałania wielu osób i instytucji. 
Czujemy ogromną dumę, że tak dużą imprezę uda-
ło się nam sprawnie przeprowadzić i po raz kolejny 
pięknie zaznaczyć naszą obecność w mieście.

Czuwaj!
Joanna Sawicka 

70-lecie ZHP, 01.10.2017 r., Bolesławiec, fot. Robert Opała. Źródło: http://zhp.boleslawiec.pl
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20 maja 2017 r. Janusz Moniatowicz – wybitny 
artysta fotografik i wydawca, związany od urodzenia 
z Bolesławcem – został wyróżniony przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego prestiżowym 
Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis”. Odznaczenie wręczył wicewojewoda dolno-
śląski Kamil Krzysztof Zieliński podczas uroczystej 
gali zorganizowanej przez Muzeum Ceramiki w Bo-
lesławcu przy wsparciu Gminy Miejskiej Bolesła-
wiec w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł”.

Uroczystość, stała się pretekstem do posumowa-
nia dokonań artysty, świętującego jubileusz 40-lecia 
pracy twórczej i 25-lecia działalności wydawniczej. 
Była wspaniałą okazją do wspomnień, podzięko-
wań oraz składania życzeń. Sukcesy Janusza Mo-
niatowicza na polu artystycznym, z uwzględnieniem 
współpracy międzynarodowej oraz aktywności wy-
stawienniczej i w zakresie tworzenia publikacji przybli-
żyła Anna Bober-Tubaj (dyrektor Muzeum Ceramiki  
w Bolesławcu). Zasługi artysty dla Bolesławca omó-
wił prezydent Bolesławca – Piotr Roman. W swym 
przemówieniu wyrazy uznania dla artysty przekazał 
także Andrzej Rutyna (prezes Zarządu Okręgu Dol-
nośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografi-

ków). Ponadto odczytano list gratulacyjny Julity Iza-
beli Zapruckiej (dyrektora Wydziału Kultury Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 
we Wrocławiu). Głos zabrali także: Karol Stasik 
(starosta Powiatu Bolesławieckiego), występujący 
w imieniu swoim oraz obecnych podczas uroczysto-
ści Tomasza Gabrysiaka (wicestarosty Bolesławiec-
kiego) i Ryszarda Kawki (przewodniczącego Rady 
Powiatu Bolesławieckiego) oraz Anna Ragiel  (prze-
wodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania Rady 
Miasta Jelenia Góra).

Podczas uroczystości gratulacje artyście przeka-
zali pedagodzy i przyjaciele, którzy wspierali Janu-
sza Moniatowicza na drodze fotograficznej kariery: 
Andrzej Pytliński, Lesław Kasprzycki oraz Krysty-
na Gay-Kutschenreiter, a także współpracownicy 
z Czech: Jiří Dvořak, Karel Hník, Leoš Erben, Blanka 
Zázvorková. Na sali nie zabrakło grona zaprzyjaźnio-
nych osób, wśród których byli m.in.: malarz Paweł 
Trybalski, rzeźbiarz Zbigniew Frączkiewicz, Anna 
i Jacek Stawiarscy, Pastor Edwin Pech z parafii Wang 
w Karpaczu i wielu innych.

Sam artysta nie krył wzruszenia, podczas 
wystąpienia mówił o swoich mistrzach, inspiracjach 
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i doświadczeniach. Wyraził wdzięczność dla swych 
pierwszych instruktorów fotografii: Andrzeja Py-
tlińskiego oraz Edwarda Opały i na ręce jego żony 
– Stanisławy przekazał kwiaty. Wspominał także 
swego praskiego wykładowcę Jána Šmoka. Podzię-
kował  rzeźbiarce – Krystynie Gay-Kutschenreiter 
oraz pedagogowi – Marii Łużniak. Wyraził ponadto 
wdzięczność dyrekcji i pracownikom Muzeum Cera-
miki, którzy przygotowali do Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego wniosek o przyznanie 
medalu oraz instytucjom i osobom, zaangażowanym 
w organizację gali i towarzyszącej jej ekspozycji  
w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, a także mecena-
som, którzy wsparli wydanie katalogu: Helenie Smo-
leńskiej (prezes „Ceramiki Artystycznej” Spółdzielni 
Rękodzieła Artystycznego), Sławomirowi Grzesia-
kowi (prezesowi „Ekoceramiki” Sp. z o.o.) oraz Ja-
nowi Cołokidzi (prezesowi Stowarzyszenia Ziemia 
Bolesławiecka).

Niespodzianką przygotowaną przez organiza-
torów dla artysty były filmy zawierające nagrania 
przyjaciół i współpracowników, w których wystąpi-
li: Janina Bany-Kozłowska, Anna Bober-Tubaj, Jiří 
Dvořak, Leoš Erben, Krystyna Gay-Kutschenreiter, 
Karel Hník, Lesław Kasprzycki, Marzena Koza-
necka-Zwierz, Magdalena Bartosiewicz, Andrzej 

Chmielewski, Grzegorz Matoryn, Ewa Ołenicz-
-Bernacka, Stanisława Opała, Jerzy Paluszczyszyn, 
Andrzej Pytliński, Grzegorz Sidorowicz, Jana Traw-
niczek, Tobias Weger z rodziną oraz Blanka Zázvor-
ková. Filmy zrealizował uzdolniony uczeń II Liceum 
Ogólnokształcącego – Przemysław Kania.

Po uroczystości goście zostali zaproszeni do Dzia-
łu Historii Miasta Muzeum Ceramiki na wernisaż 
wystawy jubileuszowej zdjęć artysty pt. „Kilkadzie-
siąt fotografii”. Zaaranżowano ją z kilkudziesięciu 
zdjęć podzielonych na siedem cykli tematycznych: 
„Nieborów”, „W ciszy atelier Josefa Sudka”, „Gra-
barka”, pejzaże, fotografie portretowe, martwe natury 
oraz zdjęcia obiektów ceramicznych. Fotografie po-
wstały na przestrzeni lat 1985-2017. Janusz Moniato-
wicz osobiście oprowadził po ekspozycji, odkrywa-
jąc fascynujący świat swojej twórczości, wypełniony 
urzekającą codziennością, spotkaniami z niezwykły-
mi ludźmi i poetyckim zachwytem nad krajobrazem. 
Oprowadzając, mówił o technice i okolicznościach 
powstania poszczególnych fotografii, ujawniał inspi-
racje i artystyczną wizję, dając możliwość odbioru 
obrazu na różnych poziomach percepcji. Uczestnicy 
ekspozycji otrzymali elegancko wydany katalog, za-
wierający odautorski wybór kilkudziesięciu fotogra-
fii, ważnych dla artysty.

Gala wręczenia Medalu Gloria Artis. Od prawej J. Moniatowicz, K. Gay-Kutschenreiter, A. Pytliński, L. Kasprzycki.  
Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu 
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Janusz Moniatowicz to uznany w świecie artysta-
-fotografik, czynny zawodowo od 40 lat. Debiutował 
w 1976 r. autorską wystawą fotograficzną zaprezento-
waną w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. W 1986 r. 
ukończył Wydział Fotografii Artystycznej presti-
żowej Filmowej Akademii Sztuk Artystycznych  
w Pradze (FAMU), jest także absolwentem Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej  
i Teatralnej w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdo-
bywał także w Wielkiej Brytanii. Od 1988 r. miesz-
ka w Jeleniej Górze, gdzie od 1991 r. pracuje jako 
niezależny fotograf, wydawca publikacji, głównie  
o charakterze albumowym.

Jest autorem kilkudziesięciu wystaw indywidu-
alnych i uczestnikiem wystaw zbiorowych prezen-
towanych w muzeach i galeriach na całym świecie, 
m.in. we Francji (m.in. w Centre Georges Pompidou  
w Paryżu), Słowacji, Czechach, Niemczech, Da-
nii, Finlandii i Polsce. Uczestnik plenerów fotogra-
ficznych, w tym plenerów aktu. Zdobywca nagród  
i wyróżnień w przeglądach i konkursach fotografii ar-
tystycznej o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodo-
wym, m.in. podczas Salonu Fotografii Artystycznej  
w Barreiro w Portugalii. Jego prace znajdują się  
w zbiorach: Victoria & Albert Museum w Londynie 
(Wielka Brytania), UMPRUM Muzeum w Pradze 

(Czechy), Institut umĕní – Divadelní ústaw w Pra-
dze, Slovenské národné múzeum – Spišske Muzeum  
w Lewoczy (Słowacja), Galeria Umelcov Spiša  
w Spiskiej Nowej Wsi (Słowacja), Muzeum Naro-
dowego w Warszawie – Pałacu Radziwiłłów w Nie-
borowie, Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, 
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, BWA w Jeleniej 
Górze, Muzeum w Łowiczu oraz w licznych zbiorach 
prywatnych.

Był uczniem najlepszych fotografów czeskich, 
m.in. prof. Jána Šmoka, Miroslava Vojtechovskie-
go, Jaroslava Krejčí i Pavla Štechy. Współpracował 
z agencją Landscape Only Charliego Waitea oraz 
Victoria & Albert Museum w Londynie, a także ar-
tystami tzw. „Słowackiej Fali”: Tono Stano, Peterem 
Župníkiem, Kamilem Varga, Vasilem Stanko, Miro 
Švolík. Od wielu lat jeden z czołowych polskich fo-
tografów, koordynujących współpracę środowiska 
polskiego, czeskiego i słowackiego.

Wywarł wpływ na rozwój ruchu fotogra-
ficznego w Bolesławcu i Jeleniej Górze. Zwią-
zany z pracowniami i klubami fotograficznymi 
(SF SM „Bolesławianka”, KFF ZDK „Konrad”, KF 
ZDK „Chemik”, FKF „Polfa”), początkowo jako 
uczestnik zajęć, potem jako instruktor fotografii. Od 
1978 r. prowadził autorskie zajęcia w Bolesławiec-

Gala wręczenia Medalu Gloria Artis. Przemówienie Anny Bober-Tubaj. Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu 
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kim Ośrodku Kultury. Był współzałożycielem i ak-
tywnym członkiem Bolesławieckiego Towarzystwa 
Fotograficznego (1981 r.) oraz członkiem Jeleniogór-
skiego Towarzystwa Fotograficznego. Uczestniczył 
w działaniach i pracach jeleniogórskich grup twór-
czych: „RAJ” i „ZADRA-81”. Od 9 września 1989 r. 
członek Związku Polskich Artystów Fotografików, 
a od 2007 r. kierownik Oddziału Karkonoskiego 
Okręgu Dolnośląskiego ZPAF w Jeleniej Górze. Ak-
tywnie działa na rzecz podnoszenia poziomu kwalifi-
kacji artystów-fotografików, zainicjował wiele dzia-
łań o charakterze wystawienniczym i plenerowym  
w Polsce, szczególnie na terenie pogranicza polsko-
-czesko-słowackiego.

Wydawca i współwydawca kilkudziesięciu pu-
blikacji o charakterze artystycznym, autor ponad 
2000 wzorów pocztówek, m.in. ujętych w projekcie 
„Rzeczpospolita Polska na pocztówkach – woje-
wództwo dolnośląskie”. Autor zdjęć do wydawnictw 
albumowych i monografii. Zajmuje się artystyczną 
fotografią wielkoformatową, technikami szlachet-
nymi (m.in. przy użyciu gumy wielobarwnej i tech-
niki kolodionowej) oraz historią fotografii. Chętnie 
posługuje się klasyczną techniką czarno-białą przy 
wykorzystaniu dziewiętnastowiecznych aparatów fo-
tograficznych. Szczególne miejsce w jego twórczości 
zajmuje górska fotografia pejzażowa. Od wielu lat 

uwiecznia zabytki architektury polskiej. Ponadto wy-
konuje zdjęcia portretowe i martwe natury, zajmuje 
się także fotografią lotniczą oraz dokumentowaniem 
dzieł sztuki.

Janusz Moniatowicz od 1991 r. prowadzi także 
działalność wydawniczą. Szczególnie na uznanie za-
sługują jego publikacje o charakterze albumowym,  
o bardzo wysokim poziomie artystycznym. Utrzy-
muje najwyższe standardy w zakresie edycji i pro-
jektowania. Wydał serię publikacji dotyczącą Pałacu  
w Nieborowie i parku Arkadia. Książka „Opowieść  
o Nieborowie / The story of Nieborów” była nomino-
wana przez jury do nagrody „Złoty Ekslibris”. Ponadto  
w jego dorobku wydawniczym są przewodniki po 
Bolesławcu, Jeleniej Górze i Świerzawie, albumy po-
święcone zabytkom Dolnego Śląska, m.in.: klasztorom 
w Henrykowie i Krzeszowie, zamkowi Książ oraz 
Karkonoszom. W latach 2008-2014 na zlecenie 
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu wydał 4-tomową 
polsko-niemiecką serię dotyczącą badań nad cerami-
ką bolesławiecką. Pierwszy tom z tej serii pt. „Bo-
lesławiecka ceramika z wytwórni Reinholda / Bun-
zlauer Keramik aus der Hause Reinhold” otrzymał 
I nagrodę w kategorii publikacje w Konkursie na Wy-
darzenie Muzealne Roku – Sybilla 2008.

Opisy twórczości artystycznej Janusza Monia-
towicza oraz wybór fotografii zostały zamieszczo-

Gala wręczenia Medalu Gloria Artis. Przemówienie Anny Bober-Tubaj. Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu 
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ne m.in.: w albumie „Mistrzowie polskiego pejzażu. 
Almanach fotografii Okręgu Dolnośląskiego Związ-
ku Polskich Artystów Fotografików 1998-2013” 
(2014 r., wyd. Oddział Dolnośląski ZPAF-u i Ośro-
dek Kultury i Sztuki we Wrocławiu), książce 
„Bolesławiec. Ruch fotograficzny 1945-2011” (2011 r., 
wyd. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu) oraz publi-
kacji „Fotografové  Krkonoš. Od počatků fotogra-
fie po současnost” (2016 r., Správa Krkonošského 
národního parku Vrchlabi), a także w licznych mniej-
szych katalogach wystaw. Artykuły o pracy twórczej 
Janusza Moniatowicza publikowane były w kwar-
talniku „Fotografia” (1989 r.), periodyku „Karko-
nosze” (2004 r.), dwumiesięczniku „Silesia Nova” 
(2004 r., Niemcy) oraz „Roczniku Bolesławieckim” 
(2014 i 2015 r.). Początki jego drogi artystycznej były 
tematem audycji radiowej „Jestem, będę” w Polskim 
Radiu Wrocław (1976 r.).
   

Wystawy indywidualne:
1976 

• Wystawa fotografii Janusza Moniatowicza, Salon Foto-
grafii BOK, Bolesławiec

1977
• Wystawa fotografii Janusza Moniatowicza, Galeria Fo-

tografii E-12, Warszawa
1978

• „One”, wystawa wspólna z Jolantą Józefiak, Salon Foto-
grafii BOK, Bolesławiec

1979
• Wystawa fotografii Janusza Moniatowicza, Salon Foto-

grafii BOK, Bolesławiec
•  Wystawa fotografii Janusza Moniatowicza, Galeria Fo-

tografii JTF, Jelenia Góra
1982 

• „En face” – wystawa fotografii Janusza Moniatowicza, 
Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

1985 
• „Magiczne Chwile Codzienności” – wystawa fotografii 

Janusza Moniatowicza, Salon Fotografii BOK, Bolesławiec
1986

•  „Janusz Moniatowicz – wystawa fotografii”, Palác La-
žanských, FAMU, Praga

• „Jarocin’86 – fotoreportaż Janusza Moniatowicza”,  
Galeria Fotografii „Baszta”, Bolesławiec

•  „Wizerunki wyobraźni”, KF „Zapis”, Bolesławiec
1988 

• „W zapomnianej ciszy szklanych labiryntów Josefa 
Sudka”, Centre Pompidou w Paryżu

1989 
• „W ciszy szklanych labiryntów. Impresje Fotograficz-

ne z atelier Josefa Sudka” – wystawa fotografii Janusza 

Moniatowicza, Galeria Fotografii „Baszta”, Bolesławiec
1994 

• „Kontakty”, Galeria Pusta, Jaworzno
2001 

• „Zimowe Pejzaże w fotografiach Janusza Moniatowi-
cza”, Muzeum Narodowe we Wrocławiu

2005 
• „Goście Nieborowa w fotografii Janusza Moniatowi-

cza”, Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Nieborów
2009 

• „Impresje Nieborowskie”, Galeria „Format” Miejska 
Biblioteka Publiczna, Bolesławiec

2010 
• „Grabarka w obiektywie Janusza Moniatowicza”, Gale-

ria „Za Szafą”, Wrocław
•  „Grabarka”, Muzeum Miejskie Dom Gerharta Haupt-

manna w Jeleniej Górze – Jagniątkowie
2011 

• „Impresje Nieborowskie”, Galeria „Za Szafą”, Wrocław
2013 

• „Nieborów i Arkadia”, Galeria Muzeum „Alte Wasser-
kunst”, Bautzen

•  „Impresje fotograficzne”, Muzeum Ceramiki w Bole-
sławcu

•  „Grabarka w obiektywie Janusza Moniatowicza”, Gale-
ria „Za Miedzą”, Lubomierz

2015
• „Nieborowskie spotkania”, wystawa połączona z wy-

kładem jubileuszowym z cyklu  „Nieborów. Dzieje nie-
napisane”, Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Nieborów

•  „W ciszy pracowni Josefa Sudka”, Galeria „Korytarz”, 
Jelenia Góra

2016 
• „W ciszy pracowni Josefa Sudka”, Galeria „Tłustym 

Drukiem”, Łódź
•  „W ciszy pracowni Josefa Sudka”, Świdnicki Ośrodek 

Kultury, Świdnica
•  „V tichu ateliéru Josefa Sudka” – Janusz Moniatowicz, 

Galerie Celnice, Malá Úpa
•  Autorska prezentacja fotografii w ramach otwartego 

seminarium „Góry jako inspiracja twórcza”, Książnica 
Karkonoska, Jelenia Góra

•  „W ciszy pracowni Josefa Sudka” – Janusz Moniato-
wicz, Galeria „Tłustym Drukiem”, Łódź

2017 
• „Janusz Moniatowicz. Kilkadziesiąt fotografii”, Mu-

zeum Ceramiki, Bolesławiec
• „Janusz Moniatowicz. Kilkadziesiąt fotografii”, Mu-

zeum Przyrodnicze, Jelenia Góra
• „Janusz Moniatowicz. Kilkadziesiąt fotografii”, Mu-

zeum Łużyckie, Zgorzelec
• „Imaginarni setkani fotografu. Josef Sudek a Janusz 

Moniatowicz. Kouzlo a pamet mista”
•  Regionalni muzeum, Kolin, Czechy
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2017/2018 
• „Janusz Moniatowicz. Kilkadziesiąt fotografii”, 

Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, 
Jelenia Góra

2018 
• „Janusz Moniatowicz. Kilkadziesiąt fotografii”, Krko-

nošské muzeum ve Vrchlabí

Wystawy zbiorowe:
1974

•  Wystawa fotograficzna Środowiskowego Klubu Foto-
graficznego FOTOBOL, Bolesławiec

1976
•  II Wystawa Fotografii Artystycznej „My Dolnośląza-

cy”, Dzierżoniów
•  Ogólnopolska Wystawa Młodzieży Szkół Średnich, 

Warszawa
1977

•  Ogólnopolski Przegląd Fotografii Spółdzielczości 
Mieszkaniowej, Lublin (II nagroda i wyróżnienie)

•  IV Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości 
Fotograficznej, Lublin (II nagroda zbiorowa dla Sekcji 
Fotograficznej SM „Bolesławianka” oraz nagroda indy-
widualna)

•  Międzynarodowa Wystawa „Małe Formaty”, Warszawa
1978

•  Ogólnopolski Przegląd Klubów Fotograficznych Spół-
dzielczości Mieszkaniowej, Wrocław

•  Poplenerowa Wystawa Fotografii Aktu, Warszawa
•  Ogólnopolski Plener Fotograficzny „Świerzawa ‘78”, 

Świerzawa
1979 

• „Akt i portret”, wystawa Grupy Twórczej „Raj”, Lwó-
wek Śląski, Zgorzelec

•  II Przegląd Fotografii Amatorskiej Środowiska Bolesła-
wieckiego, Salon Fotografii BOK, Bolesławiec

•  „Dziecko – jego radości i smutki” – wystawa pokonkur-
sowa, Salon Fotografii BOK, Bolesławiec (III miejsce)

•  III Wojewódzki Przegląd Fotografii, Jelenia Góra (kate-
goria: portret – wyróżnienie, kategoria: akt – II nagroda, 
kategoria: reportaż – wyróżnienie)

•  „Kobieta” w Zielonej Górze (I nagroda w konkursie fo-
tograficznym)

• „Piękno Ziemi Bolesławieckiej”, Klub „Relaks”, Bole-
sławiec

• II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Raport o życiu 
codziennym”, Gorzów Wielkopolski

•  Wystawa Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotogra-
ficznej FIAP-FOTO-FORUM MŁODYCH, Finlandia

1980
• „Bolesławiec wczoraj i dziś”, Salon Fotografii BOK, Bo-

lesławiec
1980/1981

•  IV Wojewódzki Przegląd Fotografii Amatorskiej, Salon 
Fotografii „Na Antresoli”, Jelenia Góra

1981 
• VII Ogólnopolski Przegląd Spółdzielczości Mieszka-

niowej „Wałbrzych ‘81” (Grand Prix i II nagroda)
1983 

• VIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Fotograficznej 
Spółdzielczości Mieszkaniowej pn. „Architektura-Czło-
wiek-Środowisko”, Salon Fotografii, BOK, Bolesławiec

1984 
• Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej, Barre-

iro (Portugalia) (nagroda honorowa)
•  „FAMU-Praha” – wystawa fotografii studentów II roku 

Wydziału Fotografii Artystycznej Praskiej Akademii 
Filmowej (FAMU), Salon Fotografii BOK, Bolesławiec

•  Międzynarodowa Wystawa Fotografii Artystycznej 
„Małe Formaty ‘84”, Warszawa (srebrny medal)

• I Doroczna Wystawa Fotografii KF „Zapis”, Bolesławiec
1985 

• Ogólnopolski Przegląd Fotografii Amatorskiej Spół-
dzielczości Mieszkaniowej, Sosnowiec

1986 
•  II Doroczna Wystawa Fotografii KF „Zapis”, Bolesła-

wiec
1988 

• „Kontakt”, wystawa fotografii, Košice (Czechosłowacja)
1989 

• „5 Fotografów z Jeleniej Góry: Janina Hobgarska, Piotr 
Komorowski, Krzysztof Kuczyński, Janusz Moniato-
wicz, Wojciech Zawadzki”, BOK Bolesławiec

• „2x40” – wystawa polsko-czechosłowacka, Galeria Fo-
tografii Nieprofesjonalnej, Wałbrzych

• 1991 Doroczna Wystawa Bolesławieckiego Towarzy-
stwa Fotograficznego, Bolesławiec

2003 
• „Mistrzowie Polskiego Pejzażu”, wystawa Związku 

Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski, 
Galeria Ciasna, Jastrzębie

2004
• I Ogólnopolski Salon „Martwa natura w fotografii”, 

Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa (nagroda)
2007 

• „Karkonosze”, wystawa Oddziału Karkonoskiego ZPAF 
z okazji 60-lecia Związku, Muzeum Miejskie, Dom 
Gerharta Hauptmanna w Jeleniej Górze – Jagniątkowie

2008 
• „Niezwykłe Karkonosze”, wystawa Jeleniogórskiego 

Oddziału ZPAF, BWA Jelenia Góra
2009 

• „50 lat Karkonoskiego Parku Narodowego”, BWA Jele-
nia Góra

2010 
• „Krkonošský fotografický workshop 2009”,  Minigale-

rie Centrum Foto Škoda, Praga
2011 

• „Bolesławiecki ruch fotograficzny po 1945 roku”, wy-
stawa z okazji jubileuszu 30-lecia Bolesławieckiego 
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Towarzystwa Fotograficznego i 40-lecia zorganizowa-
nego ruchu fotograficznego w Bolesławcu, Muzeum 
Ceramiki w Bolesławcu

•  „Karkonosze” – wystawa Jeleniogórskiego Oddziału 
ZPAF, Galeria BWA, Zamek Książ Wałbrzych

• 2011/2012 „Wobec Miejsca i Czasu… Tożsamość su-
biektywna”, II edycja ogólnopolskiego pleneru Okręgu 
Dolnośląskiego ZPAF, Galeria ZPAF, Katowice, Zamek 
Książ, Galeria Fotografii Miejskiego Centrum Kultury 
w Ostrowcu Świętokrzyskim, Brzeskie Centrum Kultu-
ry, Muzeum Miejskie Arsenał, Wrocław, Galeria ZPAF, 
Katowice, Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach

2012 
• Terra Gothica / Gotická Cesta, Galéria umelcov Spiša  

v Spišskej Novej Vsi
2013 

• „Nasz park” (Karkonoski Park Narodowy), Centrum Inte-
gracji i Tradycji Miasta Kowary

•  „Krystyna Gay-Kutschenreiter – Ogród, Janusz Moniato-
wicz – Impresje”, Muzeum Przyrodnicze, Jelenia Góra

2014 
• „Impresje”, wystawa Karkonoskiego Oddziału Związku 

Polskich Artystów Fotografików w Jeleniej Górze, Mu-
zeum Miejskie, Dom Gerharta Hauptmanna w Jeleniej 
Górze-Jagniątkowie

• „Karkonosze. Fotografia Hand Made”, BWA Jelenia 
Góra, Galeria „N” Katedry Designu Wydziału Tek-
styliów Uniwersytetu Technicznego TUL w Libercu,  
Jablonec nad Nisou

2015 
• „Paradoksy natury rzeczy” wystawa Karkonoskiego 

Oddziału Okręgu Dolnośląskiego ZPAF, Galeria „Ko-
rytarz”, Jeleniogórskie Centrum Kultury, Jelenia Góra

•  „Metafory realności 2014”, wystawa Okręgu Dolnoślą-
skiego ZPAF, Dolnośląskie Centrum Fotografii Domek 
Romański, Wrocław, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej 
Górze, Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy

2016 
• „Dualizm Fotografii”, wystawa Dolnośląskiego Oddzia-

łu ZPAF, Dolnośląskie Centrum Fotografii Domek Ro-
mański, Wrocław

• „Dualizm Fotografii”, wystawa Dolnośląskiego  
Oddziału ZPAF, Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie

•  „Antenaci Karkonoskiego Oddziału ZPAF”, (wysta-
wa z okazji jubileuszu 35 lat istnienia Karkonoskiego  
Oddziału ZPAF), Galeria Małych Form, Książnica 
Karkonoska, Jelenia Góra

•  „Cztery kominy” – wystawa fotografii, (wystawa z oka-
zji jubileuszu 35 lat istnienia Karkonoskiego Oddziału 
ZPAF), BWA, Jelenia Gór

2017 
• „Globalizacja i indywidualność”, Wystawa Jubileuszo-

wa Dolnośląskiego Okręgu ZPAF,
•  Muzeum Sztuki Współczesnej, Wrocław 2018 „ 4 ko-

miny”, Stara Kopalnia, Centrum Nauki i Sztuki, Wał-

brzych
• „Globalizacja i indywidualność”, wystawa Okręgu Dol-

nośląskiego ZPAF, Galeria Dolna BWA, Kielce
• „Dyskretna Tożsamość”, doroczna wystawa Dolnoślą-

skiego Okręgu ZPAF, Galeria FOTO-GEN, Wrocław
• „Dyskretna Tożsamość”, doroczna wystawa Dolnoślą-

skiego Okręgu ZPAF, Pałać Kultury Zagłębia, Dąbrowa 
Górnicza

Publikacje wydane przez Moniatowicz Foto Studio:
1993 

• „Jelenia Góra”, fot. J. Moniatowicz
1994 

• „Jelenia Góra i okolice”, B. i J. Moniatowicz
1996 

• „Kościoły i kaplice Diecezji Wrocławskiej Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego”, W.J. Brylla, fot. J. Monia-
towicz

•  „Kirchen und Kapellen der Evangelisch-Augsbur-
gischen Kirche in der Diözese Breslau”, W.J. Brylla,  
fot. J. Moniatowicz

1998 
• „Bolesławiec. Przewodnik historyczny”, M. Olczak,  

fot. J. Moniatowcz
•   „Bolesławiec Bunzlau. Historischer Stadtführer”,  

M. Olczak, fot. J. Moniatowicz
•   „Krzeszów / Křešov / Grüssau”, D. Kudera, fot. J. Mo-

niatowicz
1999 

• „Karkonosze / Krkonoše / das Riesengebirge / the 
Giant Mountains”, M. Kubátová,  fot. J. Moniatowicz 
(wyd. wspólne z BUK Přichovice i Gentiana Jilemnice)

2000 
• „Książ”, R.M. Łuczyński, fot. J. Moniatowicz
•  „Krzeszów”, A. Paczos, fot. J. Moniatowicz
• „Jelenia Góra na dawnej pocztówce: katalog wystawy / 

Hirschberg auf alten
• Ansichtskarten: Ausstellungskatalog”, red. R. Rzeszow-

ski, fot. J. Moniatowicz
•  „Bolesławiec. Przewodnik historyczny”, wyd. II, M. Ol-

czak, fot. J. Moniatowicz
•  „Bolesławiec Bunzlau. Historischer Stadtführer, wyd. 

II, M. Olczak, fot. J. Moniatowicz
2001

• „Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Przewodnik”,  
A. Bober-Tubaj, T. Wolanin, fot. J. Moniatowicz

• „The Radziwiłł Palace in Nieborów, the Arcadia Gar-
dens”, W. Piwkowski, fot. J. Moniatowicz

• „Henryków. Przewodnik”, A. Paczos, fot. J. Moniatowicz
2002

• „Opowieść o Nieborowie / The story of Nieborów”,  
W. Piwkowski, fot. J. Moniatowicz

•  „Krkonoše / Das Riesengebirge / The Krkonose Moun-
tains”, K. Hnik, Z. Flousková, fot. J. Moniatowicz
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2003
• „Pałac Radziwiłłów w Nieborowie i Arkadia – mini 

przewodnik” W. Piwkowski, fot. J. Moniatowicz
•  „Porcelana z dawnych wytwórni w Parowej”, kat. wyst. 

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, K. Żak, fot. J. Monia-
towicz

• „Bolesławiec na dawnych pocztówkach / Bolesławiec 
auf alten Ansichtkarten”, A. Bober-Tubaj

•  „Bolesławiec na dawnych pocztówkach / Bolesławiec 
on old postcards”, A. Bober-Tubaj

•  „Bolesławiec-Vrchlabí. Śladami bolesławieckiej ka-
mionki / Po stopách boleslavecké kameníny”, A. Bo-
ber-Tubaj, O. Hartmanová, J. Louda, A. Olejniczak,  
K. Żak, fot. m.in. J. Moniatowicz

•  „Książ”, R.M. Łuczyński, fot. J. Moniatowicz
2004

• „Zamek Książ – Wałbrzych”, R.M. Łuczyński,  
fot. J. Moniatowicz

• „Pałac Radziwiłłów w Nieborowie. Ogród w Arkadii”, 
W. Piwkowski, fot. J.  Moniatowicz

•  „Bolesławiec. Miasto Ceramiki / Bunzlau. Stadt des gu-
ten Tons”, K. Żak, fot. m.in. J. Moniatowicz

2005
• „Średniowieczna warownia rycerza-rabusia Czar-

nego Krzysztofa w świetle badań archeologicznych  
i historycznych / Die mittelalteriche Festung des Rau-
britters Schwarzer Christof im Lichte der bisherigen 
archäologischen Untersuchungen und der historischen 
Quellen”, A. Bober-Tubaj, A. Olejniczak, M. Łesiuk,  
B. Gruszka, fot. J. Moniatowicz

•  „Świerzawa i okolice: turystyka i rekreacja / Schönau 
(Świerzawa) und Umgebung – Touristik und Erholung 
/ Świerzawa and the environs – tourism and recre-
ation”, fot. J. Moniatowicz

2006 
• „Karkonosze / The Karkonosze Mountains”,  

T. Weger, fot. m.in. Janusz Moniatowicz
•  „Bolesławiec na dawnych pocztówkach, cz. 2 / Bolesła-

wiec auf alten Ansichtkarten”, T. 2, A. Bober-Tubaj
•   „Bolesławiec na dawnych pocztówkach, cz. 2 / Bolesła-

wiec on old postcards v. 2”, A. Bober-Tubaj
•  „Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Cho-

rych”, A. Bober-Tubaj, A. Żurek, fot. J. Moniatowicz
2007

• „Imago Mundi. Janina Karczewska-Konieczna, Stani-
sław Konieczny”, kat. wyst. Muzeum Ceramiki w Bole-
sławcu, fot. J. Moniatowicz

•  „Kraina wygasłych wulkanów: Góry i Pogórze Ka-
czawskie / Im Land der erloschenen Vulkane: das Bo-
ber-Katzbach-Gebirge und seine Vorberge / The land 
of extinct volcanoes: the Kaczawskie Mountains and 
foothills”,  fot. E. Rozpędowska

•  „60 lat Kopalni Turów 1947-2007”, J. Bukowski, Z. Ho-
linka, W. Kleszcz, fot. J. Moniatowicz

•  „Świerzawa. Atrakcje turystyczne”, fot. J. Moniatowicz

•  „Lubiechowa dziś / Lubiechowa Heute / Lubiechowa 
dnes”, fot. J. Moniatowicz

•  „Przyroda Rzeszówka / Příroda v okolí Rzeszówku / 
Die natürliche Umwelt von Reichwaldau/Rzeszówek”, 
P. Norko, fot. J. Moniatowicz

• „Sędziszowa. Przewodnik historyczny”, fot. J. Moniatowicz
2008

• „Bolesławiecka ceramika z wytwórni Reinholda / Bun-
zlauer Keramik aus der Hause Reinhold”, P. Banaś,  
A. Bober-Tubaj, J. Kutschera, T. Orawiec, B. Glinkow-
ska; noty katalogowe: J. Sozańska, J. Makota, T. Ora-
wiec, B. Glinkowska, A. Puk, fot. m.in. J. Moniatowicz 
2009 (publikacja wydana na zlecenie Muzeum Cera-
miki w Bolesławcu otrzymała I nagrodę w Konkursie 
na Wydarzenie Muzealne Roku – Sybilla 2008 w kate-
gorii publikacje)

2009
• „Karkonosze – kraina wichrów i mgieł”, T. Olszewski, 

fot. T. Olszewski,  J. Moniatowicz
• „Artyści Ziemi Bolesławieckiej”, kat. wyst. Mu-

zeum Ceramiki w Bolesławcu   sierpień-wrzesień  
2009, A. Bober-Tubaj, B. Glinkowska, A. Kozioł,  
T. Orawiec, fot. J. Moniatowicz

•  „Henryk Piotrowski, Anna Stawiarska, Andrzej Lubicz 
Piotrowski. Portret Potrójny”,  kat. wyst. Muzeum 
Ceramiki w Bolesławcu, fot. J. Moniatowicz

•  „Bolesławiec-Vrchlabí. Śladami wspólnej historii / Bo-
lesławiec-Vrchlabí. Po stopach společné historie / Bo-
lesławiec-Vrchlabí. Auf den Spuren der gemeinsamen 
Geschichte”, fot. m.in. J. Moniatowicz

•  „Via Fabrilis – szlak tradycji rzemieślniczych”, fot. m.in. 
J. Moniatowicz

•  „Via fabrilis – cesta řemeslných tradic”, fot. m.in. J. Mo-
niatowicz

•  „Via Fabrilis – Der Weg der Handwerkstraditionen”, 
fot. m.in. J. Moniatowicz

•  „Opowieść o Nieborowie / The story of Nieborów”,  
W. Piwkowski, fot. J. Moniatowicz

2010
• „Bolesławiecki Rynek i Promenada – rewitalizacja Sta-

rego Miasta”, A. Bober-Tubaj,  fot. J. Moniatowicz
• „Vademecum ceramiki bolesławieckiej / A Handbook of 

Boleslawiec Ceramics, A. Bober-Tubaj, fot. J. Moniatowicz
• „Vademecum ceramiki bolesławieckiej / Vademecum der 

Bunzlauer Keramik”, A. Bober-Tubaj, fot. J. Moniatowicz
•  „Krystyna Gay-Kutschenreiter”, kat. wyst. Muzeum 

Ceramiki w Bolesławcu, wstępy: A. Sarnowicz, Z. Ma-
karewicz, B. Rejwerska, fot. J. Moniatowicz

•  „Bolesławiec – Česká Lípa. Paszport”, A. Bober-Tubaj, 
Urząd Miasta Bolesławiec, Marcela Sládková, Jiřina 
Kučerová, fot. J. Moniatowicz

•  „Bolesławiec – Česká Lípa. Pass”, A. Bober-Tubaj, 
Urząd Miasta Bolesławiec, Marcela Sládková, Jiřina 
Kučerová, fot. J. Moniatowicz

•  „Bolesławiec – Česká Lípa. Passport”, A. Bober-Tubaj, 
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Urząd Miasta Bolesławiec, Marcela Sládková, Jiřina 
Kučerová, fot. J. Moniatowicz

•  „Bolesławiec – Česká Lípa. Le passeport”, A. Bober-
-Tubaj, Urząd Miasta Bolesławiec, Marcela Sládková, 
Jiřina Kučerová, fot. J. Moniatowicz

•  „Bolesławiec – Česká Lípa. Pas”, A. Bober-Tubaj, Urząd 
Miasta Bolesławiec, M. Sládková, J. Kučerová, fot.  
J. Moniatowicz

2011
• „Opowieść o Nieborowie / The story of Nieborów”,  

W. Piwkowski, fot. J. Moniatowicz
•  „Bolesławiec na dawnych pocztówkach / Bolesławiec 

auf alten Ansichtkarten”, A. Bober-Tubaj
•  „Pasja tworzenia – Twórczość Janiny Bany-Kozłow-

skiej i Mieczysława Kozłowskiego”, A. Bober-Tubaj,  
A. Kozioł, T. Orawiec, kat. wyst. Muzeum Ceramiki  
w Bolesławcu, fot. m.in. J. Moniatowicz,

2012
• „U źródeł bolesławieckiej ceramiki. Bolesławiec jako 

jeden z ośrodków garncarstwa  środkowoeuropej-
skiego od XV do XVII w. / Von den Anfängen der Bun-
zlauer  Keramik – Funde des 15.-17. Jahrhunderts aus 
einem mitteleuropäischen Zentrum der Töpferei”,  
B. Glinkowska, S. Krabath, A. Bober-Tubaj, A. Bo-
janowska, M. Karpiński, A. Olejniczak, T. Orawiec,  
A. Puk, R. Szwed, fot. m.in. J. Moniatowicz

2013
• „Bolesławiecka ceramika na drodze do nowoczesności. 

Wybrane aspekty działalności  Zawodowej Szkoły 
Ceramicznej w latach 1897-1945 / Bunzlauer Keramik 
auf dem Weg zur Moderne. Ausgewählte Aspekte der 
Tätigkeit der Bunzlauer Keramischen Fachschule in 
den Jahren 1897-1945”, A. Bober-Tubaj, A. Bojanow-
ska, B. Glinkowska, J. Kutschera, T. Orawiec, A. Puk, 
K. Stanicka-Brzezicka, fot. m.in. J. Moniatowicz

•  „Krystyna Gay-Kutschenreiter – Ogród, Janusz Mo-
niatowicz – Impresje fotograficzne”, kat. wyst. Muzeum 
Ceramiki w Bolesławcu, fot. J. Moniatowicz

2014
• „Vademecum ceramiki bolesławieckiej / A Handbook 

of Boleslawiec Ceramics”, A. Bober-Tubaj, J. Moniato-
wicz, wyd. II, fot. J. Moniatowicz

•  „Krystyna Gay-Kutschenreiter. Ogród Tajemnic / 
Krystyna Gay-Kutschenreiter. The Garden of Secrets”, 
kat. wyst. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze,  
fot. J. Moniatowicz

•  „Opowieść o Nieborowie”, W. Piwkowski, fot. J. Monia-
towicz

•  „Muzeum w Łowiczu. Przewodnik”, M. Bartosiewicz, 
A. Kozanecka-Zwierz,  fot. J. Moniatowicz

2015
• „Ogród w Arkadii”, W. Piwkowski, A. Czerwińska,  

J. Moniatowicz, (fot. m.in. J. Moniatowicz)

Publikacje z fotografiami autorstwa J. Moniatowicza:

• 1992 „Jelenia Góra”, B. Moniatowicz, wyd. Voyager
• 1993 „Wang” / “Kirche Wang” / “Wang”, E. Pech, (pu-

blikacja wydana w językach: polskim, niemieckim, 
angielskim), wyd. Parafia Ewangelicko-Augsburska 
Wang, Karpacz

•  „Malerei, Grafik, Zeichnung, Keramik”, J. Hobgarska, 
wyd. BWA, Jelenia Góra

• 1994 „Okolice Puszczy Bolimowskiej”, W. Piwkowski, 
wyd. Voyager

• 1995 „Arkadia. Ogród Romantyczny Heleny Ra-
dziwiłłowej”, W. Piwkowski, wyd. Ośrodek Ochrony  
Zabytkowego Krajobrazu, fot. m.in. J. Moniatowicz

•  „Klasztor Henryków / Kloster Heinrichau”, W.M. Prze-
pióra, wyd. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebo-
wzięcia M. Boskiej, DJO Deutsche Jugend in Europa, 
fot. m.in. J. Moniatowicz

• 1998 „Arkadia Heleny Radziwiłłowej: studium hi-
storyczne / Arkadia of Helena Radziwiłł: a historical 
study”, W. Piwkowski, wyd. Ośrodek Ochrony Zabyt-
kowego Krajobrazu

• 2001-2005  „Wielka Encyklopedia, t. I-XII”, wyd. PWN, 
fot. m.in. J. Moniatowicz

• 2001 „Polska – skarby wieków”, T. Chrzanowski,  
Z. Żygulski, wyd. Kluszczyński, fot. m.in. J. Moniatowicz

• 2002 „Polen – Schätze der Jahrhunderte”, T. Chrza-
nowski, Z. Żygulski, wyd. Kluszczyński, fot. m.in.  
J. Moniatowicz

•  „Polska Sztuka Sakralna”, T. Chrzanowski, wyd. Klusz-
czyński,  fot. m.in. J. Moniatowicz

•  „Encyklopedia Sztuki Polskiej”, red. J.K. Ostrowski, 
wyd. Kluszczyński, fot. m.in. J. Moniatowicz

• 2005 „Jelenia Góra – Health Spa Cieplice”, B. Różyc-
ka-Jaskólska, P. Gryszel, wyd. Urząd Miasta Jelenia 
Góra, fot. m.in. J. Moniatowicz

• 2012 „Arcydzieła ceramiki bolesławieckiej / Meister-
werke Bunzlauer Keramik”, wyd. Muzeum Ceramiki  
w Bolesławcu, fot. J. Moniatowicz

• 2014  „Bolesławiecka ceramika artystyczna w XVIII  
i XIX w. / Boleslavecká umélecká keramika 18. a 19. 
Století / Künstlerische Bunzlauer Keramik des 18. und 
19. Jahrhunderts”, A. Bober-Tubaj, L. Dušek, B. Glin-
kowska, J. Kutschera, J. Louda, T. Orawiec, O. Pala-
ta, wyd. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, fot. m.in.  
J. Moniatowicz

•  „Karkonosze. Fotografia Hand Made”, wyd. Biuro Wy-
staw Artystycznych w Jeleniej Górze, Jelenia Góra,  
fot. m.in. J. Moniatowicz

• 2016  „Fotografové Krkonoš. Od počatků fotografie 
po současnost”, J. Dvořák, wyd. Správa Krkonošského 
národního parku, Vrchlabí, fot. m.in. J. Moniatowicz

•  „Wyspa Nieborów. Wybór poezji z lat1990-2015”,  
A. Piwkowska, wyd. ZNAK, Kraków

• „Kreativní barva ve fotografii”, J. Pohribný, wyd. ZO-
NER PRESS (Czechy), fot. m.in. J. Moniatowicz

Barbara Glinkowska
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Ewa Lijewska-Małachowska

Brązowy Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis  
dla ks. prałata dr hab. Andrzeja Jarosiewicza 

15 września 2017 r. w sali konferencyjnej Bole-
sławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego 
Centrum Ceramiki rektor Bolesławieckiej Bazyliki 
Maryjnej - ks. prałat dr hab. Andrzej Jarosiewicz, 
został odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony 
Kulturze – Gloria Artis” – przyznawanym przez Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

W uroczystości uczestniczył wojewoda dolnoślą-
ski Paweł Hreniak, który wręczył odznaczenie, pod-
kreślając wyjątkowe zaangażowanie ks. A. Jarosiewi-
cza w restaurację cennego skarbu kultury, jakim jest 
niewątpliwie Bolesławiecka Bazylika Maryjna. Wo-
jewoda życzył odznaczonemu niegasnącego zapału 
w staraniach o przywrócenie piękna bolesławieckie-
go kościoła oraz pozyskiwaniu kolejnych życzliwych 

osób, które będą go wspierać w kontynuacji wiel-
kiego dzieła zachowania polskiego i europejskiego 
dziedzictwa kultury. Prezydent Miasta Bolesławiec 
Piotr Roman, gratulując zaszczytnego wyróżnienia, 
podkreślił fakt, że ks. A. Jarosiewicz od lat nie tyl-
ko troszczy się o zabytek kultury, ale skupia wokół 
siebie grono ludzi, którzy konsekwentnie wspierali  
i wspierają przeprowadzane prace remontowo- 
konserwatorskie. Jest zarówno wspaniałym kapła-
nem, jak i gospodarzem.

Uroczystość przyznania ks. A. Jarosiewiczowi 
zaszczytnego wyróżnienia zgromadziła liczne gro-
no przyjaciół, zaproszonych gości oraz najbliższą 
rodzinę. Stała się również okazją do wspomnień 
oraz złożenia podziękowań. Sam ks. A. Jarosiewicz 
podkreślał, że wszystkie przeprowadzone prace kon-
serwatorskie i remontowe w obiektach parafialnych 
możliwe były dzięki ogromnemu wsparciu i zaanga-
żowaniu wspólnoty parafialnej, Gminy Miejskiej Bo-
lesławiec, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz prywatnym darczyńcom. Podzię-
kował też wszystkim przyjaciołom za modlitwę i du-
chowe wsparcie w podejmowaniu trudnych decyzji.

Oprawę uroczystości oraz program artystyczny 
przygotował Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Mię-
dzynarodowe Centrum Ceramiki, a historię bolesła-
wieckiej świątyni przybliżył film „Bolesławiecka 
Bazylika Maryjna – europejska Gloria Artis” przygo-
towany przez Adriana Kowalskiego.

Ks. prałat dr hab. Andrzej Jarosiewicz  
(ur. 16 grudnia 1966 r.) pełni wiele funkcji: jest 
rektorem Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej, ho-
norowym kapelanem Jego Świątobliwości (prała-
tem), kanonikiem gremialnym Legnickiej Kapi-
tuły Katedralnej, delegatem biskupa legnickiego 
ds. ekumenizmu oraz kapelanem Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Bolesławcu.

Posiada tytuł naukowy doktora habilitowane-
go nauk teologicznych. Od 23 lat jest nauczycielem 
akademickim. Opublikował 15 książek naukowych  
i popularno-naukowych (w tym 4 pozycje albumowe 
dotyczące bolesławieckiej bazyliki) oraz 32 artykuły  
w czasopismach naukowych. Jedną z najważniej-
szych publikacji jest bogato ilustrowany album 
„Bolesławieckie Sanktuarium Maryjne”. W książ-
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ce przełożonej na języki: czeski, niemiecki i włoski 
opublikowano po raz pierwszy materiały historyczne, 
źródłowe dotyczące czasu powstania świątyni oraz 
opis zabiegów konserwatorskich przeprowadzonych 
na jej terenie. 

Jako kapłan prowadzi również działalność cha-
rytatywną. Jest animatorem świetlicy socjoterapeu-
tycznej dla „dzieci ulicy”. Kieruje także działalno-
ścią lokalnej Caritas, która miesięcznie wspomaga 
ponad 250 potrzebujących rodzin z Bolesławca oraz 
Świętoszowa. Szczególne miejsce w działalności  
ks. A. Jarosiewicza od 25 lat zajmuje przywracanie 
świetności zabytkom województwa dolnośląskiego. 
Po krótkotrwałej posłudze na początku drogi kapłań-
skiej w Szczawnie Zdroju, został mianowany osobi-
stym sekretarzem pierwszego Biskupa Legnickiego 
Tadeusza Rybaka, któremu Ojciec Święty Jan Paweł II 
powierzył utworzenie nowej diecezji legnickiej  
– w byłym rejonie stacjonowania wojsk Armii Ra-
dzieckiej. Należąc do grona najbliższych współpra-
cowników biskupa ks. A. Jarosiewicz uczestniczył we 
wszystkich najważniejszych gremiach przygotowu-
jących historyczną apostolską wizytę Jana Pawła II 

w Legnicy (2 czerwca 1997 r.), w tym w komisji 
przygotowującej ikonę Matki Bożej Łaskawej do pa-
pieskiej koronacji. To właśnie prace tej komisji do-
prowadziły do odkrycia, że jest to obecnie najstarszy 
wizerunek maryjny (obraz) w Polsce. 

28 czerwca 2004 r., na wniosek długoletniego 
bolesławieckiego duszpasterza - ks. prałata Wła-
dysława Rączki - dekretem Biskupa Legnickiego  
T. Rybaka, kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. 
Mikołaja został podniesiony do godności Sanktu-
arium Wniebowziętej Matki Kościoła. Tego dnia ks. 
W. Rączka przeszedł na emeryturę, a posługę prze-
jął ks. A. Jarosiewicz. Od tej pory w Bolesławieckim 
Sanktuarium Maryjnym rozpoczęto zakrojone na 
szeroką skalę, wieloetapowe prace remontowe, któ-
rych głównym celem było przywrócenie świetności 
najcenniejszemu obiektowi zabytkowemu miasta  
i regionu. Dzięki zaangażowaniu wspólnoty parafial-
nej, donatorów instytucjonalnych oraz indywidual-
nych, a także uporowi i konsekwencji w działaniu ks. 
A. Jarosiewicza, w latach 2004-2012 przeprowadzo-
no prace naprawczo-remontowe kościoła oraz pleba-
nii, a także szereg działań konserwatorskich, mają-

Gala wręczenia Medalu Gloria Artis. Od prawej: ks. A. Jarosiewicz, E. Lijewska-Małachowska. Źródło: https://boleslawiec.eu/ 
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cych na celu kompleksowe odnowienie barokowego 
wyposażenia kościoła. Kilkunastoletni okres prac 
rozpoczęto od niezbędnych napraw. W 2005 r. odbył 
się remont zagrożonego katastrofą dachu kościoła. 
W kolejnym roku przeprowadzono prace przy go-
tyckiej wieży kościoła oraz konserwację barokowej 
ambony (z 1710 r.). W 2007 r. odbyła się konserwacja 
zabytkowego krucyfiksu, barokowych sakramenta-
rium oraz dwóch ołtarzy: Najświętszego Serca Pana 
Jezusa i Matki Bożej Niepokalanej. W kolejnym roku 
kontynuowano restaurację barokowego wyposaże-
nia wnętrza. Kolejno odnowiono: obrazy sztalugowe 
i trzy kolejne ołtarze boczne: św. Józefa, św. Anny, 
Podwyższenia Krzyża św. oraz przy wsparciu dona-
torów indywidualnych przeprowadzono renowację 
okien witrażowych. W 2009 r. poddano zabiegom 
kolejne obrazy sztalugowe oraz ołtarze: Krzyża św.,  
św. Barbary, św. Katarzyny. Oprócz tego ufundowano 
nowe, barokizowane soborowe wyposażenie prezbi-
terium z ołtarzem i dwoma lektoriami (przy wsparciu 
donatorów indywidualnych). W 2010 r. odnowiono 
zespół chrzcielnicy, ołtarz św. Aleksego oraz wyko-
nano kapitalny remont dwóch sal katechetycznych  
w budynku Caritas. Kontynuując prace, przy wspar-
ciu wspólnoty parafialnej, w roku 2011 udało się 
poddać renowacji 14 stacji Drogi Krzyżowej, ma-
nierystyczne stalle, dwie ławy kolatorskie oraz drzwi 
wejściowe do świątyni (od strony północnej i połu-
dniowej).

Konsekwentnie realizowane prace budowlane  
i postępujące za nimi konserwatorskie prowadzone 
przy Bolesławieckim Sanktuarium Maryjnym zosta-
ły docenione przez Biskupa Legnickiego Stefana Ci-
chego, który na początku 2012 r. podjął działania, by 
bolesławiecka świątynia została przez Stolicę Apo-
stolską podniesiona do godności Bazyliki Mniejszej. 
Starania uwieńczone zostały podpisaniem dekretu,  
w Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakra-
mentów w Watykanie, nadającego bolesławieckie-
mu sanktuarium godność Bazyliki Mniejszej w dniu  
2 czerwca 2012 r. Dekret podpisał ks. kardynał An-
tonio Canizares Ljovera - prefekt Kongregacji, a uro-
czystego aktu ogłoszenia tytułu dokonał abp Józef 
Kowalczyk - ówczesny Prymas Polski dnia 7 paź-
dziernika 2012.

W kolejnych latach przeprowadzono kolejny etap 
programu konserwatorskiego pod nazwą: „Kontynu-
acja konserwacji wyposażenia kościoła parafialnego 
pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja na Bole-
sławieckiej Starówce”. Pracami konserwatorskimi  

objęto: barokowe obrazy „Ukrzyżowanie” z XVIII w. 
i „Zwiastowanie” z 2 ćw. XVII w., wczesnobaroko-
wy obraz św. Antoniego Padewskiego z 1694 r. oraz 
ramę z 1660 r., dekorację empory organowej w posta-
ci barokowej płaskorzeźby - trzech herbów autorstwa 
Giulio Simonettiego z 1692 r., barokowe ławy kola-
torskie z XVII i  XVIII w. oraz główne drzwi wejścio-
we do świątyni.

W 2013 roku parafia złożyła do Euroregionu Nysa 
kolejny projekt „Zabezpieczenie, udostępnienie i pro-
mocja zabytków sakralnych transgranicznego obsza-
ru Bolesławiec – Leutersdorf”. W ramach realizacji 
zadania zamontowano we wnętrzu Bolesławieckiej 
Bazyliki  Maryjnej nowoczesne oświetlenie z opra-
wami typu LED. Iluminacja wyeksponowała odno-
wione wyposażenie świątyni, co przełożyło się na 
udostępnienie i uatrakcyjnienie ekspozycji zabytków 
w kościele. W ramach działań promujących zabytki 
obszaru transgranicznego odbyła się wymiana do-
świadczeń mieszkańców partnerskich miast Bole-
sławca i Leutersdorf, która pozwoliła w optymalny 
sposób zabezpieczać zabytki, jednocześnie udostęp-
niając je zwiedzającym. Wszystkie podjęte działania 
miały na celu popularyzowanie zabytków sakralnych 
wśród mieszkańców obszaru transgranicznego. 

W roku 2015 wspólnota parafialna przeprowadzi-
ła prace konserwatorskie przy trzech, wykonanych 
z piaskowca, gotyckich portalach Bolesławieckiej 
Bazyliki Maryjnej. Prace konserwatorskie przy por-
talach: północnym, południowym i zachodnim sta-
nowiły wstęp do zaplanowanych w dalszej perspek-
tywie prac renowacyjnych całości elewacji bazyliki. 
Wykonanie konserwacji portali pozwoliło na wypra-
cowanie odpowiednich metod oraz dobór środków 
konserwatorskich odpowiednich dla konkretnych 
materiałów budowlanych, które mają zostać wyko-
rzystane podczas zaplanowanej na 2018 r. komplek-
sowej renowacji elewacji bazyliki.

Za działalność na rzecz ochrony konserwatorskiej 
kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP i Św. 
Mikołaja, na wniosek Wojciecha Kapałczyńskiego 
-reprezentującego Wojewódzki Urząd Ochrony Za-
bytków, Delegatura w Jeleniej Górze, w roku 2011 
ks. A. Jarosiewicz został odznaczony przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Złotą Odznaką 
„Za opiekę nad zabytkami”. 

Ewa Lijewska-Małachowska
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Halina Kunicka w latach siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku w swoim wielkim przeboju estra-
dowym, śpiewała „...Jest w orkiestrach dętych jakaś 
siła…”. Autor tekstu piosenki Tadeusz Stanisław-
ski bardzo trafnie oddał pokoleniowe przywiązanie 
do tego rodzaju muzykowania. W wielu polskich 
miastach, zwłaszcza górniczych i garnizonowych 
działały i nadal działają orkiestry dęte cieszące się 
dużym uznaniem. 

Do takich miast należy również Bolesławiec. 
W latach powojennych, na ulicach naszego miasta, 
można było posłuchać muzyki marszowej w wy-
konaniu kilku orkiestr dętych. Od 1945 r. działała 
bolesławiecka orkiestra wojskowa, w latach 1961-
1996 przyjęła ona nazwę Wojskowej Orkiestry 
Garnizonowej, a od 1996 do 1998 r. nazywano ją 
Nieetatową Orkiestrą Garnizonową przy 18 Pułku 
Rakiet.

W latach pięćdziesiątych również działały or-
kiestry zakładowe: „wizowska”, „konradowska”  

i „kolejowa”. Żadne święto „Barbórki” w Bole-
sławcu nie mogło się obejść bez koncertowego 
przemarszu orkiestry Zakładów Górniczych „Kon-
rad” w Iwinach. W roku 1965 pojawiła się jeszcze 
jedna orkiestra dęta - działająca przy Bolesławiec-
kiej Fabryce Fiolek i Ampułek „Polfa”.

Trębacz i wielki pasjonat orkiestr dętych Idzi 
Bzyl (1935-2000) w 1965 r. zaczął tworzyć orkie-
strę dętą składającą się w większości z uczniów 
muzykujących w przyzakładowej szkole zawodo-
wej. Pierwszym kapelmistrzem tej orkiestry został 
Henryk Biały. Mimo, że chęci i zapał do grania 
były wielkie, to muzycy niedługo nacieszyli się 
swoją działalnością. Przyszedł okres zaciskania 
pasa i „oszczędzania na kulturze”. Zespół został 
zmuszony do zawieszenia prób, ale ziarno zasiane 
przez Idziego Bzyla czekało na lepsze czasy i ha-
sło powrotu do pulpitów i instrumentów muzycz-
nych. I doczekali się. W 1977 r. BFFiA „Polfa” uro-
czyście przygotowywała się do obchodów święta 

Orkiestra Dęta „Polfy” prowadzona przez II kapelmistrza Franciszka Bachóra, 1 maja 1982 r., zbiory prywatne autora
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Kwartet smyczkowy, pierwszy od lewej: Stanisław Dubaj - I skrzypce, Franciszek Bachór - II skrzypce, Józef Dolecki - wiolonczela, 
Józef Kućka - kierownik kwartetu, altówka, zbiory prywatne autora

25-lecia istnienia. Była to znakomita okazja do re-
aktywowania zakładowej orkiestry dętej. Muzycy, 
wiedząc o jubileuszu zakładu i licząc na ponowne 
utworzenie orkiestry dętej, po cichu już w 1976 r. 
rozpoczęli próby muzyczne, aby możliwie jak 
najlepiej wypaść na swoim pierwszym koncercie.  
15 marca 1977 r. odbył się udany inauguracyjny 
koncert publiczny. Trzonem orkiestry byli: Ka-
zimierz Białousz, Ryszard Jankiewicz, Zdzisław 
Kocoń i Zdzisław Maniak. Oprócz kapelmistrza 
orkiestry zajęcia muzyczne na próbach prowadzi-
li muzycy Orkiestry Garnizonowej w Bolesławcu: 
Stanisław Dubaj i Edward Krawczewski. Średnia 
wieku muzyków w orkiestrze wynosiła 22 lata.

Jubileusz „Polfy” był mocno zaakcentowany 
przez koncerty zakładowej orkiestry dętej. Do niej 
dołączyli następni muzycy: Bogusław Błażejewski, 
Stanisław Burmas, Karol Burniak, Stanisław Du-
baj, Dariusz Górecki, Grzegorz Grabysa, Adam Ja-
neczko, Edward Krawczewski, Mikołaj Lekawski, 
Kazimierz Lisiewicz, Sławomir Matusiak, Mariusz 
Sęk i Bronisław Szaja. Był to trzon orkiestry, nad 
którym czuwał nestor bolesławieckich muzyków 
- saksofonista Zbigniew Czernigiewicz. W 1976 r. 
orkiestra została wzmocniona przez drugiego ka-
pelmistrza - Franciszka Bachóra, który tę funkcję 
piastował do 1984 r. Z racji dużych doświadczeń 
organizacyjnych przez wiele lat jeździł z muzyka-

mi na krajowe i zagraniczne przeglądy i konkursy 
orkiestr dętych.

Ciężka praca na próbach i zdobywane nowe 
umiejętności muzyczne, zaowocowały wysokim 
poziomem artystycznym. Orkiestra coraz śmie-
lej sięgała po trudniejszy repertuar koncertowy.  
W 1978 r. na Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej 
w Kielcach, orkiestra dęta „Polfy” zdobyła uznanie 
i nagrodę Srebrnej Jodły. Jurorzy festiwalu pod-
kreślali jej wysoki poziom repertuarowy i wyko-
nawczy. Ta ocena i nagroda stały się przepustką do 
sięgania po następne laury artystyczne. W 1979 r. 
orkiestra wzięła udział w Wojewódzkim Przeglą-
dzie Orkiestr Zakładowych w Jeleniej Górze, gdzie 
otrzymała wyróżnienie specjalne. Zdobyła również 
nagrodę specjalną w 1984 r. na Wojewódzkim Prze-
glądzie Orkiestr Dętych w Świeradowie Zdroju,  
a w 1986 r. - I miejsce na Wojewódzkim Przeglą-
dzie Orkiestr Dętych we Wrocławiu. W tym też 
roku reprezentowała Bolesławiec w Telewizyjnym 
Turnieju Miast Bolesławiec-Sanok.

Czterokrotnie wyjeżdżała z koncertami do Francji: 
• w 1988 r. wzięła udział w Festiwalu Orkiestr  

w Villefranche-de-Rouergue (koncertowała na 
estradach Francuskiego Święta Kwiatów w dobo-
rowej stawce orkiestr z Niemiec, Wielkiej Bry-
tanii, Włoch, Hiszpanii, Jugosławii i Holandii), 
gdzie zdobyła II miejsce;
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• w 1990 r. - ponowny wyjazd do Francji, gdzie 
dostąpiła zaszczytu odegrania „Marsylianki” na 
otwarciu międzynarodowej muzycznej imprezy;

• w 1991 r. - trzeci raz koncertowała we Francji na 
Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych  
w miejscowości Riom-ès-Montagnes;

• w 1996 r. została zaproszona na Festiwal Mu-
zyczny do Sisteron w okolicach Grenoble.
Przed wyjazdami do Francji, w 1984 r., orkiestra 
z dużym powodzeniem koncertowała w Pirnie  
i w innych miejscowościach w Saksonii.

W 1992 r. rozpoczęły się przygotowania do 
obchodów 40-lecia BFFiA „Polfa” w Bolesławcu 
(fabryka powstała 16 lipca 1952 r.). Przy okazji 
jubileuszu zakładowa orkiestra dęta zaczęła rów-
nież podsumowywać swoją działalność i dorobek 
artystyczny, który był imponujący. Przez ten czas 
odbyło się około 397 koncertów, przemarszów  
i popisów publicznych. Repertuar orkiestry zmie-
niał się i udoskonalał, tylko kapelmistrz Henryk 
Biały był ten sam i wszyscy muzycy mieli wielki 
apetyt na dalsze sukcesy. 

Przyszedł też czas świętowania jubileuszu 20-le-
cia istnienia i działalności orkiestry dętej „Polfy”. 
20 września 1996 r. nastąpił uroczysty przemarsz 
orkiestr dętych „Polfy” i Wojskowej Orkiestry Dę-

tej ulicami Bolesławca od siedziby Państwowej 
Szkoły Muzycznej I st. im. Witolda Lutosławskiego 
w Bolesławcu, gdzie celebrowano dalsze uroczy-
stości jubileuszu.

Przez 20 lat orkiestra dała ponad 400 koncertów 
w Bolesławcu, Wrocławiu, Jeleniej Górze, Świera-
dowie Zdroju i Kielcach. Koncertowała poza grani-
cami kraju w: Czechosłowacji, Niemieckiej Repu-
blice Demokratycznej i Francji. W swoim bogatym 
repertuarze miała utwory wojskowe, marszowe, es-
tradowe, kościelne i hymny państwowe. W ambit-
nym repertuarze grano utwory: G. Bizeta, J. Straus-
sa, Z. Fibicha i J. Dunajewskiego. Współpracowała 
z Parafią pw. MBNP w Bolesławcu, gdzie uczestni-
czyła w ważniejszych uroczystościach religijnych. 
Obsługiwała również uroczystości rocznicowe  
i państwowe w mieście i powiecie bolesławieckim. 

W auli Szkoły Muzycznej w Bolesławcu, w dniu 
20 września 1996 r. spotkali się wszyscy założy-
ciele, twórcy i wykonawcy sukcesu jubileuszowego 
orkiestry. Licznie stawili się przedstawiciele spo-
łeczeństwa bolesławieckiego i zaproszeni goście. 
Swoją obecnością zaszczycili uroczystość: Włady-
sław Zuziak - wiceprezydent Bolesławca, Tomasz 
Mroczek - wiceprezes Dolnośląskiego Oddziału 
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (PZCHiO), 
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Stanisław Kozłowski - dyrektor Bolesławiec-
kiej Fabryki Materiałów Medycznych „Polfa”  
w Bolesławcu (w okresie transformacji ustrojowej 
nastąpiła zmiana nazwy zakładu, stąd też nowa na-
zwa Orkiestry). Wiceprezes Związku T. Mroczek 
w imieniu Polskiego Związku Chórów i Orkiestr 
odznaczył Zbiorową Srebrną Odznaką Honoro-
wą cały zespół Orkiestry Dętej BFMM „Polfa”  
w Bolesławcu. Było to wysokie wyróżnienie za 
całokształt pracy dla wszystkich zaangażowanych  
w działalność orkiestry. Ponadto wręczył indywi-
dualne odznaczenia:
• Złotą Odznakę Honorową PZCHiO otrzymali 

Idzi Bzyl - założyciel orkiestry i Henryk Biały - 
wieloletni kapelmistrz orkiestry;

• Srebrną Odznakę Honorową PZCHiO otrzyma-
li muzycy: Kazimierz Białousz, Karol Burniak, 
Stanisław Burmas i Zbigniew Czernigiewicz, 
Stanisław Dubaj, Grzegorz Gabryś, Ryszard Jan-
kiewicz, Zbigniew Kocom, Edward Krawczew-
ski, Mikołaj Lekawski, Kazimierz Lisiewicz, 
Zdzisław Maniak, Bronisław Szaja;

• Brązową Odznakę Honorową PZCHiO otrzymali 
muzycy: Bogusław Błażejewski, Krzysztof Bo-
czarski, Lucjan Burdzy, Waldemar Fraś, Dariusz 
Górecki, Adam Janeczko, Sławomir Matusz-
czak, Andrzej Pachom, Mariusz Sęk i Franciszek 
Troszczyński.   

Przy okazji jubileuszu, myślę że warto przy-
wołać część nazwisk muzyków którzy grali  
w zespole (a było ich ponoć ponad 100): Bogusław 
Baliński, Marcin Bachór, Andrzej Becla, Grzegorz 
Biały, Krzysztof Boczarski, Zbigniew Buławka, 
Lucjan Burdzy, Przemysław Cichorzewski, Ka-
zimierz Dąbrowa, Henryk Demaj, Leopold Dro-
szczak, Tomasz Dudziak, Artur Gal, Jerzy Fistek, 
Ryszard Fraś, Waldemar Fraś, Zbigniew Fuławka, 
Bronisław Górecki, Bogdan Iwanowski, Mariusz 
Jaworski, Marek Jędrej, Grzegorz Kasperowicz, 
Edward Klesza, Zbigniew Kocoń, Dariusz Kozioł, 
Mirosław Krawczewski, Leszek Kret, Edward Ku-
lesza, Wiesław Kulpa, Adam Kut, Grzegorz Kut, Zy-
gmunt Kwiatkowski, Zwonimir Lekawski, Walde-
mar Lisiewicz, Grzegorz Maj, Roman Majewski, 
Bogdan Medyński, Zbigniew Miękinia, Mirosław 
Mrozik, Franciszek Nawrocki, Paweł Niezgoda, An-
drzej Osipa, Czesław Owczarek, Andrzej Pachom, 
Mirosław Pawlikowski, Jarosław Piekarz, Marek 
Pietluch, Piotr Pietruszka, Henryk Polanica, Adolf 
Pona, Leon Pona, Tomasz Popiołek, Marek Rojek, 

Krzysztof Skoczyński, Bogusław Skupień, Łukasz 
Stanik, Wiesław Stefan, Maciej Strzygielski, Jan 
Szajwaj, Tadeusz Szewczyk, Ryszard Szkałuba, 
Donald Szoka, Franciszek Troszczyński, Piotr Turek, 
Marian Walaszczyk, Witold Wolański, Jan Wals-
ki, Bogusław Weiss, Wiesław Wolkowicz, Bogu-
sław Wolszczak, Dariusz Woś, Jan Woźny, Ryszard 
Zarzycki, Mariusz Zawrotniak, Franciszek Zioła. 

W orkiestrze grały też z powodzeniem kobiety: 
Ewa Chojnacka, Ewa Grochala, Halina Kanikow-
ska, Grażyna Kondas, Brygida Koniarczyk, Kry-
styna Lewandowska, Agata Michaluk, Agata Mul, 
Anna Ozga, Danuta Solecka, Halina Łaniocha oraz 
Elżbieta Wiszniewska.  

W 1996 r. nowym pierwszym kapelmistrzem na 
okres jednego roku został Franciszek Uściński. Po 
nim batutę dyrygenta i kapelmistrza otrzymał Jan 
Chojnacki, który to stanowisko piastuje do dnia 
dzisiejszego. W tym samym roku zespół orkiestry 
zmienił miejsce prób - zajęcia z muzykami zaczęły 
się odbywać w pomieszczeniach kasyna Jednostki 
Wojskowej nr 4355 w Bolesławcu.

W 2002 r. nowy właściciel bolesławieckiej  
„Polfy” uroczyście podziękował i pożegnał przy-
zakładową orkiestrę dętą. Nowym opiekunem or-
kiestry w 2002 r. został Urząd Miasta Bolesławiec. 
Próby muzyczne zaczęły się odbywać w pomiesz-
czeniach Bolesławieckiego Ośrodka Kultury. Mia-
sto zyskało własną orkiestrę reprezentacyjną, która 
występowała na wszystkich ważniejszych uroczy-
stościach miejskich i powiatowych. 

Obecnie BOK-MCC z uznaniem odnosi się do 
pracy kapelmistrza Jana Chojnackiego, grupy mu-
zyków rekrutujących się z zawodowych muzyków, 
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Bole-
sławcu i muzycznych pasjonatów - amatorów. 

Od 1965 r. do czasów obecnych nie sposób so-
bie wyobrazić ważnych bolesławieckich imprez 
bez udziału tej orkiestry. Zatem Halina Kunicka ma 
zupełną rację, że w orkiestrach dętych jest zaklęta 
siła i magia oddziaływania na widzów i słuchaczy 
tych wspaniałych koncertów muzyki marszowej. 

Bardzo przepraszam tych, których być może  
pominąłem, ale dysponuję jedynie taką listą człon-
ków orkiestry. Pisząc ten artykuł korzystałem z wia-
domości prasowych autorstwa Franciszka Uściń-
skiego oraz wywiadów z Franciszkiem Bachórem 
i Janem Chojnackim, za co im serdecznie dziękuję.

Lesław Kasprzycki
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„W grupie raźniej i możemy więcej”. To właśnie 
motto przyświecało ludziom, którzy 18 sierpnia 
1997 r. postanowili założyć Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych w Bolesławcu.

Początki były trudne, bo niepełnosprawność 
była czymś wstydliwym, często nieakceptowanym 
i wykluczającym z życia w środowisku ludzi zdro-
wych. Pierwszy Zarząd, ze Zbigniewem Kuraszem 
na czele, krok po kroku realizował zadania statu-
towe organizacji wychodząc naprzeciw potrzebom 
zgłaszanym przez członków. Były one bardzo zróż-
nicowane: od pomocy w zakresie funkcjonowania  
w życiu codziennym, poprzez wsparcie finansowe, ale  
i organizację zabaw oraz spotkań w gronie człon-
ków stowarzyszenia. Od początku aktywnością wy-
różniała się sekcja tenisa stołowego, która wypro-
mowała stowarzyszenie na terenie nie tylko Polski, 
ale i poza granicami. Turnieje i zawody międzyna-
rodowe oraz doskonałe wyniki aktywnych do dzi-
siaj zawodników to świetny przykład, że ludzi nie 
ocenia się po wyglądzie, lecz po ich osiągnięciach  
i stosunku do drugiego człowieka. 

W 1999 r. dołączyła do stowarzyszenia 30-oso-
bowa grupa dzieci i młodzieży niepełnospraw-
nej, która przyjęła nazwę Koło Pomocy Dzieciom  
i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie. Prze-

20-lecie SON, Zarząd. Źródło: https://boleslawiec.eu

wodniczącą Koła została Jadwiga Dziubińska, a na-
stępnie Michał Wojdyła, który pełnił tą funkcję aż 
do swojej śmierci w 2015 r. 

Pracownie: plastyczna, muzyczna, stolarska, 
krawiecka i taneczna zapewniły podopiecznym ra-
dosny pobyt wśród rówieśników w miejscu, któ-
re sami nazwali „Bajkowym Domem”. W 2000 r. 
stowarzyszenie liczyło ok. 150 członków. Pikniki, 
zabawy okolicznościowe, wycieczki krajoznawcze, 
turnusy rehabilitacyjne, zawody sportowe, to stałe 
zadania realizowane przez Zarząd, którego członko-
wie to również osoby niepełnosprawne. 

Każdy kolejny prezes i Zarząd dokładali starań, 
by organizacja rozwijała się, a jej członkowie zna-
leźli miejsce wśród swoich rówieśników. Niestety 
problemy zdrowotne członków Zarządu spowodo-
wały, że w latach 2000-2004 pojawiły się kłopoty 
z realizacją zadań statutowych. Z funkcji prezesa 
odeszli kolejno: Zbigniew Kurasz, Grzegorz Kla-
recki, Teodozja Sikora i Maria Pastusiak. Dalsza 
działalność stanęła pod znakiem zapytania. Przełom 
nastąpił w 2007 r., kiedy na Nadzwyczajnym Ze-
braniu Członków na funkcję prezesa została powo-
łana Maria Szpak, która od 2000 r. była członkiem 
Zarządu, a później także skarbnikiem SON. Zarząd 
podjął zdecydowane działania na rzecz poprawy 
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kondycji SON. Wypromowano akcję pt. „Zdro-
we zęby”, w ramach której do 2017 r. wydawano 
członkom za darmo pastę do zębów, pozyskiwaną 
od producenta. Wymagało to niezwykłej umiejętno-
ści znalezienia sponsora przez prezesa SON. Innym 
działaniem była akcja „Chodnik dla pieszych”, za-
kończona sukcesem w wielu rejonach Bolesławca, 
co oznacza, że właściciele samochodów zjecha-
li z chodników na właściwe miejsca postoju. Aby 
wzmacniać kondycję członków stowarzyszenia na 
krytym basenie „Orka” zorganizowano zajęcia cie-
szące się cały czas ogromnym zainteresowaniem 
członków. Decyzją Zarządu zainicjowano uroczyste 
obchody Światowego Dnia Inwalidów i Osób Nie-
pełnosprawnych, obchodzone każdego roku w trze-
cią środę marca. 

Zarząd skupił się na propagowaniu informacji 
dotyczącej działalności SON. Ulotki, ogłoszenia 
na tablicach informacyjnych, programy w tele-
wizji lokalnej, strona internetowa i informacje na 
portalach społecznościowych przyniosły widoczne 
efekty. Zwiększyła się liczba członków. W 2009 r. 
stowarzyszenie liczyło już 350 osób, a na turnusy 
rehabilitacyjne wyjechało 130 osób. Działania Za-
rządu zostały dostrzeżone w środowisku lokalnym. 
W 2009 r. prezes SON została wyróżniona tytułem 

„Wolontariusz Roku” przyznawanym za pracę spo-
łeczną przez bolesławieckiego starostę, a w 2010 r. 
stowarzyszenie zostało nominowane do tytułu Dol-
nośląski Wolontariusz Roku i znalazło się w grupie 
wyróżnionych organizacji. 

Oprócz wymienionych wyżej działań w latach 
2007-2011 Zarząd organizował: wyjazd do Chor-
wacji i Pragi oraz pikniki rodzinne w nowej formie 
(oprócz zabawy orgaznizowane są różne konkursy, 
śmieszne skecze i zabawy sprawnościowe). Uczest-
niczymy w Spartakiadzie Seniorów, a na turnusy 
wyjechało już 200 osób. Rok 2011 był ważny dla 
prezes stowarzyszenia Marii Szpak. Została powo-
łana w skład Rady ds. Seniorów przy prezydencie 
Bolesławca, a w latach 2013-2015 pełniła funkcję 
przewodniczącej tej Rady. 

Rok 2012 był wyjątkowy. Ogłoszono go bowiem 
Rokiem Seniora, a dla stowarzyszenia był okazją 
do świętowania 15. rocznicy powstania. Odbyła się 
piękna akademia, a Zarząd miał się czym pochwa-
lić. Stowarzyszenie liczyło już 450 członków, a 250 
osób wyjechało na turnusy rehabilitacyjne. To bar-
dzo duża liczba, pokazuje ona, jak bardzo brakowa-
ło w Bolesławcu takiej organizacji.

Pierwszy raz przyznano najwyższe wyróżnie-
nie, jakim jest tytuł „Honorowy Członek SON”.  

20-lecie SON w BOK-MCC, 20.04.2017 r. Źródło: https://boleslawiec.eu
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W 2012 r. otrzymali je: Zbigniew Kurasz - założy-
ciel stowarzyszenia i Beata Dolatowska z Wydziału 
Spraw Społecznych Urzędu Miasta. W kolejnych la-
tach tytuł ten otrzymali: Ryszard Zduńczyk (2013 r.)  
- członek Zarządu od 1997 r., Jan Sokołowicz 
(2014 r.) - członek Zarządu od 1997 r., Piotr Roman 
(2017 r.) - prezydent Bolesławca, Andrzej Dutkow-
ski (2017 r.) - wójt Gminy Bolesławiec. 

W maju 2013 r. jako jedyna organizacja z Bo-
lesławca wzięliśmy udział w II edycji Plebiscytu 
„zDolne NGO” organizowanego przez marszał-
ka województwa dolnośląskiego. Znaleźliśmy się  
w gronie 20 najlepszych organizacji pozarządowych 
na Dolnym Śląsku. 

W 2013 r. 320 osób wyjechało na 6 turnusów 
rehabilitacyjnych zorganizowanych nad morzem. 
Była wśród nich 30-osobowa grupa seniorów  
z Domu Dziennego Pobytu z Nowogrodźca, którzy 
też chcieli korzystać z możliwości poprawiania kon-
dycji fizycznej i psychicznej. 

W 2014 r. stowarzyszenie liczyło już 550 osób. 
Walne Zebranie członków podjęło wtedy decyzję  
o przyznawaniu wyróżnienia „Przyjaciel Seniorów” 
osobom wyjątkowo zaangażowanym w działaniach 
na rzecz seniorów. To wyróżnienie zostało przy-
znane w pierwszej kolejności prezydentowi miasta 
Piotrowi Romanowi i wójtowi Gminy Bolesławiec 
Andrzejowi Dutkowskiemu. W późniejszych latach 
wyróżnienie to otrzymali: Janina Piestrak-Babij-
czuk, Beata Sulska, Ewa Lijewska-Małachowska, 
Jan Cołokidzi, Paweł Woźniak, Krzysztof Kawałko, 
Maria Subik, Danuta Zamaro, Anna Lityńska, Kry-
styna Juszkiewicz, Krystyna Domańska, Barbara 
Kostyra i długoletni członkowie SON.

Trudny dla stowarzyszenia był rok 2015. Opu-
ścili nasze szeregi ludzie, którzy wiele znaczyli  
w naszym środowisku. Zmarł długoletni członek 
Zarządu i opiekun Koła Pomocy Dzieciom i Mło-
dzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie Michał 
Wojdyła oraz sekretarz Mieczysław Ernst. Mimo to 
pomniejszony Zarząd działał sprawnie. Udało się  
w 100% zrealizować założone cele: zabawy, piknik, 
wycieczkę „Szlakiem Piastów” i do Szprewaldu,  
a na turnusy rehabilitacyjne wyjechało 320 osób  
z 600 zapisanych do Stowarzyszenia. 

Stałe zadania statutowe zrealizowaliśmy rów-
nież w 2016 i 2017 r. Zabawa karnawałowa, Dzień 
Kobiet, Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepeł-
nosprawnych, wycieczka do Trójmiasta i Malborka, 
piknik rodzinny, Andrzejki, rehabilitacja na Ter-

mach w Bolesławcu i 7 turnusów rehabilitacyjnych 
(w Łazach, Sianożętach, Dźwirzynie, Mrzeżynie, 
Ciechocinku). Wzięliśmy też udział w konkursie 
Lady D. im. Krystyny Bochenek. Na etapie woje-
wódzkim zostaliśmy zauważeni, a dyplom i nagroda 
to dla naszej organizacji wielkie wyróżnienie. 

W marcu 2017 r. na Walnym Zebraniu Człon-
ków na kolejną kadencję wybrano ten sam Zarząd w 
składzie: Maria Szpak - prezes, Stanisława Śmigiel 
- wiceprezes, Rozalia Pawelska - skarbnik, Zofia 
Piergies - sekretarz, Jadwiga Tyczyńska - członek, 
Matylda Smusz - członek.

W ciągu minionych 20 lat dokonaliśmy bardzo 
ważnej rzeczy. Przełamaliśmy bariery społeczne 
pomiędzy ludźmi zdrowymi a niepełnosprawnymi 
i wiekowymi. W ramach integracji wysłaliśmy na 
turnusy rehabilitacyjne ponad 4000 osób do różnych 
ośrodków położonych wzdłuż wybrzeża Bałtyku.  
Z wycieczek krajoznawczych skorzystało ponad 
1200 osób. Zwiedziliśmy najpiękniejsze rejony Pol-
ski, ale Chorwacja, Czechy i Niemcy cieszyły nas 
także swoimi zabytkami. Były pikniki rodzinne, za-
bawy karnawałowe, Dzień Kobiet, zabawy okolicz-
nościowe (uczestniczyło w nich ponad 5000 osób).

Zapewniliśmy naszym członkom całoroczną 
rehabilitację poprzez pływanie i gimnastykę korek-
cyjną w wodzie, ale i poprawianie kondycji przez 
nordic walking i zajęcia gimnastyczne. Przez cały 
rok wspieramy finansowo, w ramach składek człon-
kowskich, osoby w trudnej sytuacji życiowej.

20 kwietnia 2017 r. mogliśmy opowiedzieć  
o naszych osiągnięciach na uroczystej akademii,  
w której uczestniczył marszałek Dolnego Śląska 
Cezary Przybylski, prezydent Bolesławca Piotr Ro-
man, wójt Gminy Bolesławiec Andrzej Dutkowski, 
wicestarosta Tomasz Gabrysiak, członkowie SON  
i przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji.

Był to czas na podziękowania władzom lokal-
nym za wsparcie i realną pomoc, bez której nie za-
wsze byłoby możliwe realizowanie naszych dzia-
łań dla dobra mieszkańców. Minione 20-lecie to 
wiele drobnych zadań, ale i wiele trudnych decyzji  
i dużo zrealizowanych niezwykle ważnych działań 
na rzecz poprawy jakości życia i zdrowia osób star-
szych i niepełnosprawnych.

Niech ta rocznica będzie dla innych sygnałem, że 
można żyć w przyjaźni i życzliwości przez dziesiąt-
ki lat RAZEM.

Maria Szpak
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10 października 2017 r. w Bolesławieckim 
Ośrodku Kultury - Międzynarodowym Centrum 
Ceramiki, w ramach obchodów Światowego Dnia 
Zdrowia Psychicznego, odbył się jubileusz 20-lecia 
I Środowiskowego Domu Samopomocy w Bole-
sławcu. Patronat nad uroczystością objął prezydent 
Bolesławca Piotr Roman, a przedsięwzięcie zostało 
dofinansowane przez Urząd Miasta.

I ŚDS jest jedną z trzech placówek dziennego po-
bytu niosących pomoc osobom z zaburzeniami psy-
chicznymi w Bolesławcu. Otwarcie I ŚDS w 1997 r. 
było odpowiedzią na palące potrzeby społeczności 
lokalnej. Dzięki otrzymywanemu wsparciu osoby 
korzystające z usług I ŚDS rzadziej trafiają na spe-
cjalistyczne leczenie szpitalne, lepiej funkcjonują 
we własnych domach, utrzymują kontakty społecz-
ne, integrują się ze społecznością lokalną, korzy-
stają z dóbr kultury, odzyskują poczucie godności 
i własnej wartości. Mogą, mimo choroby i ograni-
czeń z nią związanych, mieć wpływ na swoje życie, 
by było niezależne i piękne.

W trakcie uroczystego spotkania, przed licznie 
zgromadzoną publicznością, na scenie kina Forum 
jubileusz uświetniły występy: uczestników Pracow-
ni Tańca Współczesnego BOK-MCC prowadzonej 
przez Halinę Bałacką-Kłak (spektakl „Metanoia”)  
i aktorów z Pracowni Teatralnej działającej w Cen-
trum Integracji Kulturalnej „Orzeł” oraz podopiecz-

nych I i II Środowiskowego Domu Samopomocy 
pod kierunkiem Urszuli Frąszczak-Matyjewicz 
przy wsparciu terapeutów obu placówek (spektakl: 
„Praca idzie mi śpiewająco”). Taniec, dźwięk, mrok  
i gra świateł - tym „Metanoia” przeniosła odbior-
ców w niesamowite obszary odwiecznych ludzkich 
zmagań z losem, które prowadzą do przemiany. 
Przedstawienie „Praca idzie mi śpiewająco” przez 
świetnie dobrane fragmenty piosenek, do których 
aktorzy prezentowali zabawne scenki, wywoływało 
na widowni salwy śmiechu. Oba przedstawienia zy-
skały ogromny aplauz publiczności. 

Uroczystość zgromadziła licznych gości, w tym 
przedstawicieli lokalnych władz i środowisk, któ-
rym bliska jest problematyka niepełnosprawności. 
Kadra placówki, a w szczególności zatrudnieni od 
początku jej istnienia: Ewa Słonina, Dorota Kło-
sowska, Magdalena Skóra i Wioletta Ziembikie-
wicz-Konefał - otrzymała wiele podziękowań za 
zaangażowanie w pracę. Pracownicy Domu mie-
li okazję przekazać słowa uznania dla wielu osób 
wspierających działania I ŚDS. 

W trakcie jubileuszu przecięto wstęgę, co sym-
bolizowało otwarcie jubileuszowej wystawy twór-
czości uczestników placówki. Wystawę można było 
zwiedzać od października do końca grudnia 2017 r. 
w galerii „mała Biała” BOK-MCC. Dzięki pomocy 
finansowej miasta Bolesławiec zwiedzający otrzy-

Jubileusz 20-lecia I ŚDS w Bolesławcu. Źródło: https://boleslawiec.eu
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Wystawa jubileuszowa I ŚDS. Źródło: https://boleslawiec.eu

mywali katalog wystawy oraz pamiątkową wido-
kówkę. 

Kierownik I ŚDS Ewa Słonina, prowadząca 
jubileuszową uroczystość, w trakcie kilkuminuto-
wej prezentacji przybliżyła zgromadzonym histo-
rię placówki. I Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Bolesławcu powstał w 1997 r. jako pierwszy tego 
typu ośrodek wsparcia w dawnym województwie 
jeleniogórskim. W pierwszych latach działalności 
bolesławiecki I ŚDS współpracował także z duńską 
placówką o podobnym spektrum działania. W la-
tach 1997-2012 funkcjonował jako jednostka orga-
nizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bolesławcu. W kwietniu 2012 r. placówka wyod-
rębniła się ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bolesławcu i nadano jej statut oraz 
nową nazwę - I Środowiskowy Dom Samopomo-
cy w Bolesławcu. Od tego czasu funkcjonuje jako 
jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Bolesławiec. 
Prowadzenie środowiskowego domu jest dla gminy 
zadaniem zleconym finansowanym przez państwo.

W ciągu minionych 20 lat z usług placówki sko-
rzystało 150 osób niepełnosprawnych ze względu 
na stan zdrowia psychicznego. Placówka dysponuje 
30 miejscami, więc już pięciokrotnie wymienił się 
całkowicie skład grupy podopiecznych. 

I ŚDS zatrudnia wykwalifikowany personel 
przygotowany do pracy z osobami doświadczający-
mi kryzysów psychicznych oraz z niepełnospraw-
nością intelektualną. Każdy uczestnik ma swojego 
asystenta, którym jest terapeuta, pielęgniarka lub 
instruktor terapii zajęciowej. Głównym zadaniem 
domu jest poprawa funkcjonowania podopiecznych 

w codziennym życiu, nabywanie umiejętności inter-
personalnych i rozwiązywania problemów, kształto-
wanie pozytywnych relacji społecznych, rozwijanie 
zainteresowań, prowadzenie poradnictwa psycholo-
gicznego i pedagogicznego, pomoc w załatwianiu 
spraw urzędowych oraz w dostępie do niezbędnych 
świadczeń zdrowotnych. Nadrzędnym celem jest 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób 
z zaburzeniami psychicznymi. Dom stwarza moż-
liwości rekreacji, zabawy, wspólnego świętowania. 
Co najmniej 2 razy w roku podopieczni wyjeżdżają 
na krajoznawcze wycieczki - w tym także zagra-
niczne do Czech i Niemiec. Kilkakrotnie pracowni-
cy I ŚDS opracowali i zrealizowali programy pomo-
cowe na rzecz budowania oparcia w społeczności 
lokalnej dla osób z zaburzeniami psychicznymi  
i ich bliskich, na realizację których środki finansowe 
zapewniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.

Dom współpracuje z innymi placówkami i orga-
nizacjami z terenu miasta i powiatu.  Od pięciu lat 
jest inicjatorem i współorganizatorem bolesławiec-
kich obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psy-
chicznego (10 października). Jako, że jubileusz sta-
nowił integralną część bolesławieckich obchodów 
Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, w trakcie 
imprezy rozstrzygnięto konkurs filmowy pt. „Cho-
ra praca”. Zwycięzców nagrodzono oraz dokonano 
prezentacji najlepszych filmów na dużym ekranie 
kina Forum. 

Ewa Słonina
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Jubileuszową Galę prowadziły dr Maja Jedlińska i Wiesława Olczyk, źródło: http://www.ezit.ue.wroc.pl/studia/4916/x_lecie_utw.html

X-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bolesławcu

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bolesławcu 
pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu ma już 10 lat. Jedną z inicjatorek jego 
powstania i koordynatorem do spraw UTW w Bole-
sławcu jest Wiesława Olczyk, która pełni tę funkcję 
od założenia w 2007 r. do chwili obecnej. 

UTW w Bolesławcu funkcjonuje wśród 614 
placówek tego typu w Polsce i 53 na Dolnym Ślą-
sku. Słuchacze Uniwersytetu to spora grupa osób, 
dla których mimo osiągniętego wieku ważny jest 
indywidualny rozwój. Rekrutują się z różnych śro-
dowisk. Każdego roku około 180 osób ma niepo-
wtarzalną szansę realizacji pasji, ambicji i planów, 
utrzymania kondycji fizycznej i dalszego rozwoju 
intelektualnego. Wielu słuchaczy jest w Uniwersy-
tecie od momentu wstąpienia w jego szeregi. Dla 
wielu bycie słuchaczem jest swoistą nobilitacją.

Jednym z najważniejszych atutów UTW jest to, 
że umożliwia budowanie nowych, trwałych relacji 
międzyludzkich osobom, które po zakończeniu ka-
riery zawodowej chcą nadal czuć się ważną częścią 
społeczności, chcą być aktywne i działać na rzecz 
innych. UTW pełni funkcję edukacyjną i aktywizu-
jącą, propaguje wiedzę, kulturę, oświatę zdrowot-
ną i dobre obyczaje, ułatwia słuchaczom dostęp do 
zdobyczy nowoczesnej nauki i techniki, promuje 
aktywne formy spędzania wolnego czasu.

Różnorodna oferta programowa Uniwersytetu 
jest dostosowana do oczekiwań i potrzeb słuchaczy. 

Zajęcia odbywają się w kilkunastu grupach. Słucha-
cze doskonalą znajomość języków obcych i obsługę 
komputera, rozwijają zdolności wokalne, taneczne 
i malarskie. Największym zainteresowaniem cie-
szą się zajęcia ruchowe: aqua aerobik, nauka i do-
skonalenie pływania, gimnastyka usprawniająca, 
joga, siłownia, nordic walking, gimnastyka chińska. 
Oprócz cyklicznych wykładów z różnych dziedzin, 
adresowanych również do mieszkańców miasta, 
odbywają się wyjazdy do teatru, opery, filharmonii, 
organizowane są wycieczki turystyczno-krajoznaw-
cze. Interesujący program Uniwersytetu doceniła 
Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego przy-
znając mu w 2011 r. Certyfikat Samoakredytacji.

Prężnie działającym ogniwem UTW jest Rada 
Słuchaczy, realizująca wspólnie z kierownictwem 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu boga-
ty program, dzięki któremu placówka jest dostrze-
gana i doceniana przez władze miasta i miejsco-
wych seniorów.   

Członkowie Rady Słuchaczy są inicjatorami 
organizacji corocznych spotkań karnawałowo-inte-
gracyjnych, pikników, Miejskiej Olimpiady Senio-
rów, Olimpiady Pływackiej.

Na Uniwersytecie działa również Klub Kultu-
ralno-Poznawczy, oferujący swym członkom róż-
norodne imprezy. Członkowie i sympatycy Klubu 
uczestniczą w wernisażach, spotkaniach z ciekawy-
mi ludźmi, wycieczkach. Dużym uznaniem cieszą 
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się spotkania tematyczne (przyrodnicze, historycz-
ne, związane z tradycjami i zwyczajami ludowymi) 
i okolicznościowe (Andrzejki, Śledzik, Opłatek, 
Tłusty Czwartek).

UTW w Bolesławcu utrzymuje kontakty z wie-
loma Uniwersytetami zlokalizowanymi głównie na 
terenie południowo-zachodniej Polski. Delegacje 
Uniwersytetów corocznie biorą udział w Paradzie 
z okazji Święta Ceramiki. Z naszych doświad-
czeń chętnie korzystają nowopowstające placówki 
np. Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku  
w Zgorzelcu, UTW w Gromadce.

Mamy swoich reprezentantów w działającym 
przy Urzędzie Marszałkowskim Dolnośląskim Sto-
warzyszeniu Seniorów oraz w Radzie Seniorów 
przy prezydencie Bolesławca.

Działania Uniwersytetu są doceniane przez wła-
dze miasta. Długoletni koordynator ds. UTW Wie-
sława Olczyk została w roku 2012 wyróżniona sta-
tuetką Za Promocję Miasta Bolesławiec, zaś w roku 
2015 przyznano jej tytuł i odznakę Zasłużony dla 
Miasta Bolesławiec. UTW jest laureatem nagrody 
honorowej Za Promocję Miasta Bolesławiec w roku 
2015. 

6 kwietnia 2017 r. w BOK-MCC uroczyście ob-
chodzono dziesięciolecie jego istnienia. Honorowy 
patronat nad obchodami objęli: dziekan Wydziału 
Ekonomii Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze 
prof. dr hab. Elżbieta Sobczak oraz prezydent Bole-
sławca Piotr Roman. 

Na uroczystość przybyło wielu znakomitych go-
ści. Władze dolnośląskie reprezentował marszałek 
województwa Cezary Przybylski. W gali uczestni-
czyli pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersy-

tetu Ekonomicznego we Wrocławiu: prof. dr hab. 
Bogusław Fiedor, dr hab. inż. Zofia Hasińska, dr 
inż. Marek Urban, prof. dr hab. Marek Walesiak, 
dr hab. Ryszard Broll, dr hab. Agnieszka Skowroń-
ska, dr Magdalena Rękas, dr hab. Mieczysław Mo-
rawski, dr Artur Zaborski, dr Zygmunt Bobowski. 
Zaproszenie przyjęli również: posłanka na Sejm 
VI kadencji Zofia Czernow, przedstawiciele władz 
samorządowych i lokalnych, reprezentanci licz-
nych instytucji i organizacji współpracujących na 
co dzień z UTW, seniorzy z wielu środowisk oraz 
słuchacze Uniwersytetu. Gościem honorowym był 
znany językoznawca z Uniwersytetu Wrocławskie-
go prof. dr hab. Jan Miodek, który wygłosił wykład 
zatytułowany „Przywracanie nazw miejscowych na 
Dolnym Śląsku po 1945 r.”

Galę prowadziły: dr Maja Jedlińska (pełno-
mocnik z ramienia UE we Wrocławiu ds. UTW  
w Bolesławcu) oraz Wiesława Olczyk. Podczas 
uroczystości osoby prowadzące zajęcia, wyróżnia-
jący się słuchacze i osoby wspierające Uniwersytet 
otrzymały nagrody książkowe, dyplomy uznania 
oraz obrazy autorstwa uczestniczek warsztatów ma-
larskich. W części artystycznej wystąpili słuchacze 
UTW oraz dzieci z Zespołu Szkół nr 2 w Bolesław-
cu. Impreza zakończyła się spotkaniem z dostoj-
nymi gośćmi w kuluarach. Przy kawie można było  
z nimi porozmawiać i zrobić pamiątkowe zdjęcia.

[Od red. Historię UTW w Bolesławcu przedsta-
wił Zygmunt Brusiło w „Roczniku Bolesławieckim 
2012”, s. 62-65.]

Maria Adamowicz

Występ uczestniczek zajęć tańca orientalnego, zdjęcie ze zbiorów UTW
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Konferencja „Zdrowie psychiczne w miejscu pracy”. Od lewej E. Słonina, A. Kożuszek. Zdjęcie ze zbiorów I Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Bolesławcu

Konferencja „Zdrowie psychiczne w miejscu pracy”  

11 października 2017 r., w ramach obchodów 
Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w Bole-
sławcu, w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” 
odbyła się konferencja „Zdrowie psychiczne  
w miejscu pracy”. Organizatorami konferencji były 
I i II Środowiskowe Domy Samopomocy oraz Od-
dział Dzienny Wojewódzkiego Szpitala dla Ner-
wowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. Duże 
wsparcie organizatorzy otrzymali od dyrektora 
BOK-MCC Ewy Lijewskiej-Małachowskiej oraz 
pracowników tej instytucji. Konferencję prowadziła 
Ewa Słonina - kierownik I ŚDS. 

Pierwsza cześć spotkania miała za zadanie od-
powiedzieć na pytanie: „jak dbać o zdrowie psy-
chiczne, by zdążyć przed chorobą?”. Psycholog 
Agnieszka Pisarek-Grzesiak w swoim wystąpieniu 
przedstawiła dzisiejsze realia zatrudnienia. Mówi-
ła o obciążeniach wynikających z coraz większej 
liczby nadgodzin, braku równowagi między czasem 
przeznaczanym na pracę a czasem wolnym. Pod-
kreśliła znaczenie pochwał i doceniania ludzi przez 
pracodawców oraz istotnego znaczenia wynagra-
dzania za pracę - adekwatnego do ilości i jakości 
zadań przydzielanych zatrudnionym. Mówiła też  

o tym, że nie bez znaczenia dla dobrostanu człowie-
ka, także psychicznego, jest zdrowa dieta i znalezie-
nie czasu tylko na relaks i zainteresowania własne. 
Podsumowując temat psycholog stwierdziła, że nie 
ma jednej recepty na dbanie o zdrowie psychiczne 
w miejscu pracy, ale należy o nim pamiętać i szukać 
skutecznych sposobów, by służyło nam jak najdłu-
żej a w razie potrzeby, czyli kryzysu psychicznego, 
skorzystać z pomocy specjalisty.

Niemy spektakl grupy teatralnej „Szept” z Od-
działu Dziennego WSdNiPCh w Bolesławcu, po-
przez znakomitą i przekonującą grę aktorską, po-
kazał - jak w krzywym zwierciadle - dzisiejszy styl 
życia zawodowego. W sposób teatralnie przejaskra-
wiony aktorzy przedstawili sytuacje ludzi zamknię-
tych jakby w zaczarowanym kręgu, gdzie istnieje 
tylko praca, dom, telewizja i tak przez cały czas, 
dzień za dniem. Odtwórcy ról pokazali codzienny 
wysiłek ludzi, żeby wstać rano, dojechać do pracy, 
pracować jak maszyny, automatycznie, bez posza-
nowania dla włożonego nakładu pracy i zaangażo-
wania. Presja przełożonych i niekończący się stres 
powodują gorszą jakość pracy, a to potęguje kolejny 
stres - aż do załamania nerwowego włącznie. Kon-
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Konferencja „Zdrowie psychiczne w miejscu pracy”. Od lewej: K. Antoniewicz, dr hab. A. Cechnicki. Zdjęcie ze zbiorów 
I Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu

sekwencją jest wypalenie zawodowe i degradacja 
społeczna. Publiczność empatycznie odczuła całą 
gamę emocji bezdźwięcznie, ale wyraziście ode-
graną przez artystów przygotowanych do występu 
przez terapeutkę Alicję Gajewską.

Ta część konferencji zakończyła się omówieniem 
wydarzeń scenicznych przez Krystiana Antonie-
wicza specjalistę psychiatrę, ordynatora Oddziału 
Dziennego. W swoim wystąpieniu lekarz zainspiro-
wał i zachęcił zgromadzonych na sali do dyskusji na 
temat zdrowia psychicznego w miejscu pracy.

Kolejny referent Aleksandra Kożuszek - muzy-
kolog, trener warsztatów „Ekspert przez doświad-
czenie”, autorka książki pt. „Radość odzyskana”, 
opowiedziała o własnych doświadczeniach życia 
z chorobą psychiczną. Podkreślała jak ważna jest 
praca zawodowa, praca nad sobą i praca rozumia-
na jako każda aktywność, by skutecznie wrócić do 
zdrowia. A. Kożuszek opisała swoje życie z choro-
bą psychiczną, przebieg leczenia, wyjście z choro-
by, nawroty kryzysów psychicznych oraz problemy  
z podjęciem pracy zawodowej. Przytaczała fragmen-

ty swojej książki, opisującej życie z chorobą i bolesny 
brak zrozumienia ze strony otoczenia. Opisała zna-
czenie pracy zawodowej w procesie leczenia, pod-
kreślała ogromną rolę dobrej atmosfery w pracy. Na 
zakończenie wystąpienia stwierdziła, że mimo pro-
blemów psychicznych należy rozwijać swoją dzia-
łalność i pomagać innym chorym w wychodzeniu  
z kryzysów psychicznych. 

Następny z zaproszonych prelegentów dr hab. 
Andrzej Cechnicki - kierownik Zakładu Psychiatrii 
Środowiskowej Katedry Psychiatrii Collegium Me-
dicum Uniwersytetu Jagiellońskiego powiedział, że: 
„żaden lekarz nie będzie mieć nigdy takiej wiedzy 
o chorobie psychicznej jak pacjent, więc obecność 
Aleksandry Kożuszek w procesie leczenia innych 
pacjentów jest bezcenna”. W swoim wykładzie  
i prezentacji zatytułowanych „Różne obrazy piętna  
i sposoby jego pokonywania” A. Cechnicki podzie-
lił się wiedzą o sytuacji społecznej osób chorujących 
psychicznie. Według przedstawionych przez niego 
wyników badań 64% chorych doświadcza piętna  
w pracy, a 55% w bliskich relacjach z ludź-
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mi. 66% osób chorych stwierdza, że obraz choroby 
psychicznej w społeczeństwie jest zły. Wyniki ba-
dań potwierdzają deprecjonowanie ludzi z powodu 
rozpoznanej u nich choroby psychicznej. 

A. Cechnicki podkreślał swoiste piętno schizo-
frenii i zapewniał słuchaczy, że zła opinia rozmija 
się z prawdą o tej chorobie. Zaprezentował zapo-
czątkowane przez siebie w Krakowie działania,  
w ramach których osoby z chorobą psychiczną pro-
wadzą hotel i restaurację hotelową, co jest bardzo 
ważną częścią ich procesu zdrowienia. Zgroma-
dzonym w sali CIK „Orzeł” zaprezentowano film 
przedstawiający pracę osób chorych w krakowskim 
hotelu „U Pana Cogito”. Z ich wypowiedzi wynika-
ło, że praca zawodowa bardzo pomaga w procesie 
zdrowienia. Dodatkowo pozwalała zaspokoić po-
trzeby bytowe. W materiale filmowym przytaczane 
były także bardzo pozytywne opinie na temat jako-
ści usług świadczonych w hotelu.

Profesor Cechnicki wraz z przedmówcą  
K. Antoniewiczem poprowadzili ciekawą dysputę  
o tym, co decyduje o godnym powrocie do równo-
wagi psychicznej po przebytym kryzysie. Wniosek 
był jeden - to ciepła, życzliwa atmosfera, zrozumie-
nie najbliższych i perspektywa na podjęcie pracy. 

Następnie swoimi doświadczeniami w niesieniu 
pomocy i aktywizowaniu społecznym i zawodo-
wym osób z zaburzeniami psychicznymi opowie-
dzieli dr Lenka Turková i jej mąż Stanislav Turek. 
Goście przybyli na zaproszenie organizatorów  
z Jesenika w Czechach. L. Turková jest psycholo-
giem i psychoterapeutą. Razem z mężem działają  
w Stowarzyszeniu ZAHRADA 2000. Założyli m.in. 
kilka spółdzielni socjalnych, w których pracują  
z powodzeniem chorzy psychicznie i niepełno-
sprawni intelektualnie. Byli pacjenci prowadzą np. 
pralnię, szwalnię, pracownię zabawkarską. Jest to 
normalna działalność biznesowa funkcjonująca na 
otwartym lokalnym rynku, a wykonywane usługi 
stoją na wysokim, konkurencyjnym poziomie. Pra-
cownicy są traktowani indywidualnie, są przygoto-
wywani do pracy zgodnie z ich możliwościami, co 
nie znaczy, że jest stosowana jakaś taryfa ulgowa. 
Praca jako terapia nie zastępuje innych metod le-
czenia, stanowi ich uzupełnienie - jest to podejście 
systemowe, działania są zaplanowane i skoordyno-
wane. Dzięki pracy czescy niepełnosprawni nie są 
zostawieni sami sobie, nie wypadają z „systemu”, 
nie są zagrożeni bezrobociem, stresem i złymi wa-
runkami bytowymi. Jest to bardzo ważne w kon-

tekście społecznych opinii o chorych psychicznie, 
którzy nie są chętnie zatrudniani. Zaprezentowane 
rozwiązania dają im możliwość rozwoju, budują 
poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za 
swoje zdrowie i życie. Całość wystąpienia i prezen-
tacji tłumaczył Ryszard Spychalski - szef i twórca 
polskiego zespołu interwencji kryzysowej ODA 
(Open Dialogue Approach) na Dolnym Śląsku, 
propagator i nauczyciel metody, prezes i założyciel 
Fundacji Concordia, współpracujący z Czechami  
i Norwegami, dyrektor DPS w Mościszkach. 

R. Spychalski razem z zatrudnionymi w mo-
ściszkowskim DPS terapeutkami Dorotą Ślubowską 
oraz Justyną Jędrowiak opowiedzieli o działającym 
w ich placówce biurze pracy dla podopiecznych. 
Eksperyment polega na tym, że chętni uczestnicy 
wybierają sobie pracę, jaką chcą wykonywać na 
rzecz domu pomocy. Podpisują umowy, w których 
zapisane są ich prawa i obowiązki w pracy - nie 
jest to oczywiście „umowa o pracę”, ale dokument 
stanowi zobowiązanie i określa ramy działania. Za 
wykonaną pracę podopieczni otrzymują zapłatę 
w „koronach”, czyli w wymyślonej walucie. Żeto-
ny zamieniane są na towary w lokalnym sklepiku.  
Z podopiecznymi współpracują „towarzysze tera-
pii”, to stanowisko nie jest tożsame z funkcją tera-
peuty, stanowi raczej próbę odtworzenia relacji ro-
dzinnych w instytucjonalnej rzeczywistości.

Na zakończenie konferencji rozstrzygnięto kon-
kurs plastyczny zatytułowany „Zdrowie psychiczne 
w miejscu pracy”. Laureatom nagrody wręczyła  
Beata Sulska - naczelnik Wydziału Społecznego 
Urzędu Miasta Bolesławiec.

Wytrwałych uczestników konferencji Ryszard 
Spychalski, Krystian Antoniewicz i prowadząca 
całość imprezy Ewa Słonina zaprosili do dyskusji 
panelowej. Na temat zdrowia psychicznego w miej-
scu pracy w trakcie wspomnianej debaty mogli się 
wypowiadać zarówno specjaliści, przedstawiciele 
lokalnych władz, jak i osoby z sali, w tym te znające 
problem z autopsji. Wniosek, który nasuwa się po 
wysłuchaniu całości prelekcji i dyskusji jest jeden, 
a mianowicie, że tylko przyjazny, sprawny system 
pomocy i wsparcia w kryzysach zdrowia psychicz-
nego przeciwdziała ludzkim tragediom oraz dojmu-
jącemu poczuciu porzucenia, osamotnienia i bez-
radności. 

Ewa Słonina
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W 2019 r. minie 30 lat od założenia Towarzy-
stwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-
-Wschodnich w Bolesławcu. Wielu osób, które 
tworzyły towarzystwo i działało w nim, nie ma już 
wśród nas. Inne ze względu na wiek nie są w sta-
nie uczestniczyć w działaniach realizowanych przez 
Towarzystwo. Jest coraz mniej ludzi, którzy urodzili 
się na Kresach Rzeczypospolitej. Mogłoby się wy-
dawać, że stowarzyszenia kresowe będą zamierać. 
I tak się dzieje w wielu miejscowościach, ale nie  
w Bolesławcu.

Bolesławiecki Oddział Towarzystwa Miłośni-
ków Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich li-
czy 75 członków (stan na 31 grudnia 2017 r.). Wśród 
nich są osoby urodzone na Kresach, ale również 
dzieci i wnuki kresowian. Szeroka oferta realizowa-
nych działań przyciąga coraz to nowe osoby chętne 
do powiększenia grona członków Towarzystwa.

Jakie działania zrealizowano w 2017 roku?
Jeden raz w miesiącu odbywały się spotkania 

w biurze w celu omówienia bieżących spraw. Spo-
tkania te, przy kawie bądź herbacie, były również 
okazją do wspomnień i różnych dyskusji. Spotkania 
przyjaciół, bo tak można powiedzieć o członkach 
Towarzystwa, odbywały się również w bolesławiec-
kich restauracjach – bal noworoczny (21 stycznia)  
i spotkanie opłatkowe (9 grudnia). Spotkania te były 
elementem integrującym członków  Towarzystwa.

Pielęgnując dorobek Rzeczpospolitej Polskiej, 
której integralną częścią były Kresy, osoby repre-
zentujące Towarzystwo były obecne na wielu uro-
czystościach organizowanych przez miasto, powiat 
i gminę. Można wymienić udział w: korowodzie 
podczas Dni Miasta i Święta Ceramiki, w akcji „Na-
rodowe Czytanie Wesela St. Wyspiańskiego”, w bo-
lesławieckiej akcji „Gwiazdka Życzliwości”, gdzie 
członkowie w strojach Świętego Mikołaja czę-
stowali mieszkańców swoimi wypiekami. Poczet 
sztandarowy reprezentował Towarzystwo na każdej 
uroczystości rocznicowej upamiętniającej ważne 
wydarzenia związane z historią Polski.

Poczet sztandarowy towarzystwa po uroczystości pod pomnikiem II Armii Wojska Polskiego. Zdjęcie ze zbiorów Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bolesławcu
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Jednym z ważniejszych zadań jest współpraca 
członków Towarzystwa z dziećmi i młodzieżą. Od-
bywa się ona na różnych poziomach. Są to spotkania 
ze świadkami historii w szkołach, wspólne wyjazdy 
i wspólna realizacja projektów. W 2017 r. Towarzy-
stwo nawiązało współpracę z liderem Stowarzysze-
nia Wspólnota Polska - Sebastianem Zielonką, który 
realizuje we współpracy ze szkołami z Bolesławca 
i okolic projekty historyczne. Członkowie Towa-
rzystwa Stanisława Zięcik i Zbigniew Junkiewicz 
zadeklarowali swoją pomoc w projektach kreso-
wych. Dzięki temu byli częstymi gośćmi w szkołach  
w Bolesławcu, Kruszynie, Nowogrodźcu, Gromad-
ce, Żeliszowie. Upowszechniali wiedzę o Lwowie  
i całych Kresach a tym samym zachęcali dzieci  
i młodzież do odnajdywania historii we własnej ro-
dzinie.

 „Gdzie są Twoje korzenie? Skąd pochodzisz?
 Jaka jest historia Twojej rodziny?”

Działalność popularyzatorską odnoszącą się do 
Kresów Towarzystwo prowadzi poprzez publikacje 
w czasopiśmie „Semper Fidelis”, „Roczniku Bole-
sławieckim”, stronę internetową umieszczoną na 
facebooku, strony internetowe szkół zamieszczają-
cych informacje o zrealizowanych działaniach przy 

współudziale Towarzystwa. Strona internetowa To-
warzystwa, którą prowadzi Zbigniew Junkiewicz, 
jest popularna nie tylko wśród kresowian w Polsce, 
ale często jest odwiedzana przez naszych przyja-
ciół w Zbarażu. Corocznie zapraszani są pracow-
nicy nauki na wykłady dla młodzieży i dorosłych. 
W październiku 2017 r. gościliśmy Tomasza Kubę 
Kozłowskiego z wykładem dla młodzieży „Jasne 
słońce nad Podolem. Opowieść o Jazłowcu” i „Ma-
giczna podróż po kresowych uzdrowiskach” dla 
dorosłych. Temat wykładu dla dorosłych zrodził się  
z faktu, że od 2017 r. Towarzystwo przy współpracy 
z Biurem Podróży „Perfekt” organizuje wyjazdy do 
sanatorium w Truskawcu na Ukrainie.

Podpisanie umowy partnerskiej Bolesławiec – 
Zbaraż w 2016 r. postawiło przed Towarzystwem 
nowe zadania polegające na zwiększeniu zakresu  
i intensywności działań wokół miasta – partnera.  
W 2017 r. trzykrotnie członkowie Towarzystwa 
wraz z młodzieżą odwiedzili Zbaraż (maj, lipiec, 
grudzień).

W maju 8-osobowa grupa wzmocniła oficjalną 
delegację z Urzędu Miasta Bolesławiec na uroczy-
stości rozpoczęcia sezonu turystycznego tzw. Dni 
Zbaraża. Na uroczystość przyjechały trzy delegacje 
z miast partnerskich, z Bolesławca była najwięk-

Porządkowanie cmentarza w Iwańczanach. Zdjęcie ze zbiorów Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschod-
nich w Bolesławcu
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sza. Członkowie Towarzystwa spotkali się również 
z przedstawicielami polskich rodzin. Omówiono 
plany współpracy na przyszłość. Przy Urzędzie 
Miasta w Zbarażu funkcjonuje Ośrodek Pomo-
cy Społecznej zajmujący się osobami starszymi  
i niepełnosprawnymi. Wobec trudnej sytuacji finan-
sowej mieszkańców a szczególnie osób starszych  
i niedołężnych, członkowie Towarzystwa postano-
wili regularnie przywozić odzież i środki czystości 
dla Ośrodka. Pierwszą partię odzieży zawieziono do 
Zbaraża w maju 2017 r.

W lipcu 23-osobowa grupa porządkowała cmen-
tarze w okolicach Zbaraża (Sieniawa, Kołodno, 
Iwańczany), ale mieszkała (16 osób) u zaprzyjaź-
nionych rodzin w Zbarażu. W grupie wolontariu-
szy z Bolesławca znaleźli się strażacy. Do pracy na 
cmentarzu w Sieniawie z pomocą przyszli strażacy 
ze Zbaraża. Jest to efekt nawiązania dobrych przyja-
cielskich kontaktów między strażakami z obu part-
nerskich miast.

W grudniu realizowany był w Zbarażu projekt 
„Dni Bolesławca w Zbarażu” współfinansowany 
przez Gminę Miejską Bolesławiec. Celem projektu 
było nawiązanie współpracy bolesławieckich szkół 
ze szkołami w Zbarażu oraz prezentacja Bolesławca 

w zbaraskich szkołach. W projekcie wzięli udział 
uczniowie, nauczyciele, członkowie Towarzystwa 
i dyrektorzy dwóch bolesławieckich szkół podsta-
wowych. Przygotowując się do realizacji projektu 
dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli przygotowa-
ła drobne prezenty i kartki z życzeniami dla swoich 
kolegów ze Zbaraża. Uczestnicy projektu osobiście 
przekazali wszystkie prezenty w liczbie ok. 1500 
szt. dla uczniów czterech szkół w Zbarażu. Delega-
cja z Bolesławca w każdej ze szkół wysłuchała bar-
dzo bogatego i ciekawego programu artystycznego 
w wielu momentach zawierającego polskie akcenty. 
Delegacja ze Zbaraża z merem Romanem Polikrow-
skim gościła również w Bolesławcu. W czerwcu  
z inicjatywy pani prezes Barbary Smoleńskiej na 
koncert kresowy do Żeliszowa przyjechał zespół 
„Zbyraż” ze Zbaraża. Zespół wystąpił również  
w Teatrze Starym w Bolesławcu.

Najwięcej działań realizowanych przez Towa-
rzystwo skupiało się wokół akcji „Mogiłę pradziada 
ocal od zapomnienia”. W pierwszej połowie roku 
młodzież wraz z członkami Towarzystwa przy-
gotowywała się do lipcowego wyjazdu na Kresy  
w celu uporządkowania grobów naszych przod-
ków. Pozyskiwali sponsorów oraz kwestowali  

Stanisława Zięcik, Spotkanie z uczniami w Żeliszowie, w ramach projektu „Archiwum Rodzinne Ziem Zachodnich”. Zdjęcie ze 
zbiorów Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bolesławcu
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w szkołach i kościołach w celu pozyskania środków 
na sfinansowanie wyjazdu. Mieszkańcy Bolesław-
ca chętnie wspierali wolontariuszy. Środki na do-
finansowanie wyjazdu przekazała również Gmina 
Miejska Bolesławiec. Przedsiębiorstwa komunal-
ne MZGK i PWiK przekazały narzędzia do pracy. 
Wyjazd wolontariuszy na Kresy współfinansował 
również główny organizator akcji „Fundacja Studio 
Wschód”. O wielkości pozyskanych środków świad-
czyć może fakt, że w 2017 r. do pracy na cmenta-
rzach kresowych wyjechało 23 wolontariuszy.

W ramach tej akcji w maju na wrocławskim 
Rynku „Fundacja Studio Wschód” zorganizowała 
Koncert Kresowy. Z Bolesławca transportem orga-
nizowanym przez Towarzystwo pojechało 30 osób, 
w tym poczty sztandarowe szkół uczestniczących  
w akcji i członkowie Towarzystwa. W czerwcu 
członkowie Towarzystwa wraz z młodzieżą wzięli 
udział w pikniku patriotycznym w Krzyżowej orga-
nizowanym dla uczestników akcji przez „Fundację 
Studio Wschód”.  

 W październiku i listopadzie członkowie Towa-
rzystwa współpracowali ze szkołami i przedszko-
lami, które chciały włączyć się do akcji ratowania 
polskości na Kresach i rozwijania przyjacielskich 
stosunków z sąsiadem. Dzieci i młodzież zbiera-
ły znicze oraz przygotowywały drobne prezenty  
i kartki z życzeniami świątecznymi. Znicze poprzez 
„Fundację Studio Wschód” trafiły na cmentarze na 
Litwie i Ukrainie, a prezenty i kartki z życzeniami 
do uczniów szkół w Zbarażu.

Towarzystwo współpracowało z wieloma in-
stytucjami i organizacjami. Współpraca ta przy-
nosiła czasami nieoczekiwane efekty. Tak było ze 
współpracą z panem Wiktorem Podgórskim i Mu-
zeum Słowackiego w Krzemieńcu. W trakcie jednej  
z rozmów zaplanowaliśmy koncert w Muzeum Sło-
wackiego, w którym miała wystąpić młodzież z Bo-
lesławca i Krzemieńca. Koncert odbył się w maju  
i był długo przez obie strony wspominany. Nieocze-
kiwanie widzami byli członkowie wycieczki z Bole-
sławca zorganizowanej przez pana Adama Fornala.

16 grudnia 2017 r. na ręce prezes Barbary Smo-
leńskiej członek Zarządu Województwa Dolnoślą-
skiego dr Tadeusz Samborski złożył podziękowania 
dla członków Towarzystwa Miłośników Lwowa  
i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bole-
sławcu za osobisty wysiłek włożony w podtrzymy-
wanie tradycji, za działalność na rzecz umacniania 
więzi z rodakami na byłych Kresach Wschodnich 
Rzeczpospolitej Polskiej, za dzieło zrzeszania  
i aktywizowania Kresowian, udzielanie im wszech-
stronnej pomocy, za podtrzymywanie w tym śro-
dowisku postaw patriotycznych i za utrwalenie  
w naszej świadomości narodowej chlubnej historii 
obecności Polaków na Wschodzie. Przewodniczą-
cy Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wręczył 
ponadto Barbarze Smoleńskiej Odznakę Honorową 
Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.

  Barbara Smoleńska

Wręczenie odznaki zasłużony dla województwa dolnośląskiego. Od prawej B. Smoleńska, T. Samborski, J. Horanin. Zdjęcie ze 
zbiorów Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bolesławcu
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IV Twórczość współczesnych bolesławian
„Każda dobra dekoracja sama się obroni”. Rozmowa z Danutą Amborską,  

kierownikiem Działu Wzornictwa  
w Zakładach Ceramicznych „Bolesławiec” Sp. z o.o.

Anna Bober-Tubaj, Monika Czarnota: Proszę 
powiedzieć, jak narodziła się idea zdobienia stem-
pelkami ludzkiego ciała, tzw. Zdobinki?

Podczas organizowanej corocznie parady cera-
micznej w ramach Bolesławieckiego Święta Cera-
miki, każdy z zakładów chce się wyróżnić, ale nie 
w sposób sztampowy, typu granatowa spódniczka  
i biała bluzka. Nasza firma nie chciała też kopiować 
pomysłu Glinoludów. Zastanawiałam się, co nowa-
torskiego możemy zaproponować. Zainspirowana 
tradycyjną bolesławiecką dekoracją stempelkową, 
wyobraziłam sobie ludzi pomalowanych przy uży-
ciu naszych stempelków, w pięknych kobaltowych 
barwach. Ale początkowo pomysł się nie spodobał. 

Nie dałam jednak za wygraną, i wkrótce udało mi się 
przekonać do niego wiele osób. Pierwszy zryw był 
niezwykle spontaniczny, było dużo chętnych, którzy 
chcieli się pomalować. Pomysł okazał się trafiony, 
Postanowiliśmy zrobić to, w taki sposób, aby pod-
kreślić, że jest to ceramiczna zdobina, a nie tatuaż. 
Oczywiście wzory musiały być uproszczone, gdyż 
z reguły są bardzo skomplikowane. Chcieliśmy też 
by wzór się wyróżniał i kojarzył z naszym zakładem. 
W wolnym dniu pomalowaliśmy na próbę pierwszą 
„Zdobinkę” i wykonaliśmy zdjęcia, na tyle udane, 
że zdobią zakład do dziś. Swój wkład w powstanie 
„Zdobinek” miała również Ewa Michalak-Stasiak, 
która podsunęła pomysł nazwy.

Czy Pani pomysł został opatentowany? 
Tak, jest chroniony patentem. A malowanie stem-

pelkami na ludzkim ciele jest nieustająco dużą atrak-
cją dla turystów, nie tylko podczas Bolesławieckiego 
Święta Ceramiki. 

Wróćmy do początków. Proszę powiedzieć, od 
kiedy trwa Pani fascynacja ceramiką? 

Początki „miłości” do gliny sięgają czasów wcze-
snego dzieciństwa. Kiedy byłam mała, zabawki nie 
były tak dostępne jak teraz. W naszym ogrodzie 
było niewielkie wzniesienie, gdzie była glina. Moja 
mama ukopała tej gliny i lepiła mi laleczki do zaba-
wy. Z czasem, kiedy podrosłam, chciałam już robić 
to sama. Formowałam z gliny różne ptaszki, laleczki 
i wtedy przychodziły mi do głowy różne ciekawe 
pomysły. Bardzo chciałam, żeby lalka miała loki,  
a mama mi podpowiadała, jak można je zrobić. Pró-
bowałam cały dzień, ale mi nie wychodziło, w końcu 
wpadłam na pomysł, żeby użyć sitka. Przeciskałam 
glinę przez sitko, a później przyklejałam lalce kaska-
dy glinianych włosów. Mama później te moje figur-
ki wypiekała w piekarniku, oczywiście temperatura 
była znacznie niższa, niż w piecu do wypału cerami-
ki, ale dzięki temu figurki były przynajmniej dobrze 
wysuszone. Robiłam również pajacyki, malowałam 
je farbami, takimi jakie były wówczas dostępne. Naj-
częściej używałam farb olejnych, niestety występo-
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wały głównie w kolorach: czarnym, białym i orze-
chowym. Pomalowane figurki były jeszcze trwalsze  
i nie psuły się tak szybko. W tym czasie dużo malo-
wałam, w zasadzie to na wszystkim, na czym tylko 
mogłam. Od dziecka bardzo to lubiłam. Pamiętam 
też, że u mnie w domu zawsze stał bukiet z kwia-

tami, najpierw układała je moja mama, później ja. 
Zbierałam kwiaty z łąk, stawiałam je w różnych nie-
typowych naczyniach, niekoniecznie w wazonach, 
używałam do tego celu dzbanków, metalowych garn-
ków. Takie nieoczywiste rozwiązania bardzo mi się 
podobały, zresztą pozostało mi to do dziś.

Fragment serwisu, formy J. Bany-Kozłowska, dekoracja nr 166A D. Amborska
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Jako młoda dziewczyna wyjechała Pani z ro-
dzinnego Radziechowa koło Złotoryi, kilkaset 
kilometrów dalej, wszystko po to, aby realizować 
swoją pasję i kształcić się w wymarzonym zawo-
dzie w ówcześnie bardzo cenionej szkole w Nowym 
Wiśniczu. To była wielka odwaga z Pani strony.

Tak, to było wyzwanie! Fascynowało mnie to, że 
idę do szkoły, którą sama wybrałam. Był to oddział 
ceramiczny w Państwowym Liceum Sztuk Plastycz-
nych w Nowym Wiśniczu. Wówczas był to jedyny 
oddział ceramiczny w kraju na poziomie średniej 
szkoły. Miałam iść do technikum chemicznego, ale 
to mnie mniej pociągało. Szkoły, które były w po-
bliżu nie prowadziły edukacji ceramicznej. O szkole  
w Nowym Wiśniczu dowiedziałam się przypadkowo. 
To było klasyczne zrządzenie losu. Kiedy tylko do-
wiedziałam się, że mogę realizować marzenia, już nie 
odpuściłam. 

Jak wspomina Pani lata nauki w Nowym Wi-
śniczu?

Nauka w liceum była bardzo absorbująca. Jedno 
zdarzenie szczególnie zapadło mi w pamięć. Pamię-
tam, że próbowałam zrobić czerwone szkliwo, ale 
zanim mi się to udało najpierw dostałam dwie oceny 
niedostateczne. Skomponowałam recepturę, a pani 

profesor powiedziała mi: „co to ma niby być, czer-
wone szkliwo nikomu nie wyszło, a tobie wyjdzie?”. 
Mimo, że zostałam ukarana za niesubordynację, 
pracowałam dalej niezrażona, aż w końcu w małym 
młynku pozwolili mi zrobić szkliwo i w piecyku 
wypaliłam swoje próbki. Udało się. Może nie było 
idealnie czerwone, było bardziej różowe, ale jeszcze 
takiego w szkole nie udało się wykonać żadnemu 
uczniowi. Nie chciałam robić tylko tego, czego ode 
mnie wymagano, nie bałam się „porywać się z moty-
ką na słońce”.

Ta „niesubordynacja”, niechęć do podążania 
utartymi ścieżkami cechują Panią nadal? 

Trzeba być trochę niepokornym. Przysłowiowa 
sztampa jest nudna. Kiedyś wyroby w piecu po-
wywracały się i posklejały. Ceramiczna katastrofa. 
A ja z koleżanką, na przekór wszystkiemu, byłyśmy  
zachwycone tym, co z tego zdarzenia wyniknęło.

Od razu po ukończeniu szkoły wróciła Pani do 
Bolesławca i podjęła pracę?  

Tak. Wróciłam tutaj ponieważ mieszkałam  
w domu rodzinnym z mamą i bratem. Gdyby żył oj-
ciec pewnie kształciłabym się dalej. Musiałam jed-
nak podjąć pracę. Od koleżanek dowiedziałam się, 
że ówczesne Bolesławieckie Zakłady Ceramiczne 

Serwis, formy J. Bany-Kozłowska, dekoracja nr DU201 D. Amborska
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Przemysłu Terenowego poszukują pracowników.  
I od grudnia 1977 r. rozpoczęłam pracę. 

Jak sama Pani wspomniała przeszła Pani przez 
wiele innych stanowisk pracy. 

Dział Wzornictwa zawsze obejmował całość pro-
dukcji. To serce zakładu, tutaj wszystko się zaczyna 
– powstają kształty, projekty zdobień itd. Modelar-
nia, będąca osobnym działem, jest również powią-
zana z wzornictwem. Przygotowywanie produkcji 
obejmuje i wzornictwo i modelarnię i przygotowanie 
surowców. Dzięki takiej filozofii firmy poznawałam 
funkcjonowanie zakładu ceramicznego w każdym 
jego aspekcie. Zakład znam „od podszewki”. Przez 
kilkadziesiąt lat pracy pełniłam w nim różne funkcje 
i zajmowałam się wieloma zadaniami. 

Kiedy rozpoczynała Pani pracę w 1977 r., ile 
osób pracowało w Dziale Wzornictwa? 

W Dziale Wzornictwa pracuję od grudnia 1977 r., 
jestem z nim związana od początku mojej pracy, na-
leżałam do niego nawet wówczas, gdy pracowałam 
jako starszy mistrz w modelarni, gdyż Dział Wzornic-
twa zawsze łączył się z przygotowaniem produkcji. 
Kierownikiem wzorcowni był wówczas Mieczysław 
Kozłowski, pracowałam tam ja i Janina Bany-Ko-
złowska. Tworzyliśmy niewielki, trzyosobowy dział. 

Była też malarnia, którą założyła Janina, pracowało 
tam 3-5 osób. To były dopiero początki wzorcowni. 
Dekorację stempelkową wprowadzono dużo później, 
kilka lat po odejściu Bronisława Wolanina, ok.  1989-
1990. Pierwsze dekoracje z szablonu uczył mnie ro-
bić Mietek Kozłowski. Szablony i napisy wycinałam 
prostym nożykiem. Wzory te nanosiliśmy na pojem-
niki na sól, cukier. To były proste motywy: owoce, 
kwiatki. W malarni Janina, wraz z Janem Rusinkiem, 
Barbarą Rusinek, Barbarą Makiełą i Elżbietą Zając 
malowali na naczyniach pędzelkiem malwy. Nasze 
wyroby trafiały na rynki w NRD.  W tym czasie duża 
część produkcji była eksportowana. Produkowaliśmy 
też dużo okolicznościowych naczyń. 

Od kiedy jest Pani kierownikiem Działu Wzor-
nictwa? Ilu projektantów jest zatrudnionych 
obecnie?

Zbiegło się to w czasie z przejściem na emerytu-
rę Janiny Bany-Kozłowskiej, której byłam zastępcą. 
Kierownikiem Działu Wzornictwa jestem od 2004 r. 
Obecnie Dział Wzornictwa tworzy siedem osób od-
powiedzialnych za powstawanie dekoracji, projek-
tantka kształtów oraz ja. Ponieważ wiele doświad-
czonych projektantek odeszło na emeryturę, obecna 
załoga jest młoda, ale staramy się kontynuować two-
rzony latami dorobek. Podejście do każdego pracow-
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nika musi być indywidualne. Każdego należy doce-
nić, stworzyć przyjazne warunki pracy, nie wywierać 
presji. Mam nadzieję, że stworzymy razem jeszcze 
wiele projektów dekoracji. 

To już 41 lat pracy dla Zakładów Ceramicz-
nych „Bolesławiec”. Ile wzorów zaprojektowała 
Pani przez te ponad cztery dekady? 

To rzeczywiście długi okres czasu. Chyba powin-
nam być już na emeryturze, więcej czasu spędzać  
w domu (uśmiech), ale jeszcze wciąż mam siłę i nowe 

pomysły. A najważniejsze jest to, że lubię to, co robię. 
Sprawia mi to przyjemność, daje radość i satysfakcję. 
Nie potrafię określić precyzyjnie ilości zaprojektowa-
nych przeze mnie wzorów. Sądzę, że było ich kilkaset. 
W obecnej ofercie katalogowej znajduje się 268 mo-
ich wzorów. W sprzedaży jest ich więcej, ponieważ 
dostępne są również starsze wzory, nieuwzględnione 
w katalogu. Na początku swojej pracy nie projekto-
wałam wzorów. Używane były wtedy szablonowe 
dekoracje, których nie liczę. Czasami do konkretnego 
wzoru wracamy po kilku latach. Mało tego, czasami 

Serwis, formy J. Bany-Kozłowska, dekoracja nr DU182 D. Amborska
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dekoracja powstająca w danym roku „nie przyjmie 
się”, czekamy rok lub dwa, zanim zostanie wdrożona.

   
Jak wygląda proces projektowania? Czy jest 

on niezależny, czy też uwzględniacie np. sugestie 
klientów?  

Bywa różnie. Zazwyczaj każdy z nas wymyśla 
jakiś motyw, wycina stempel i tworzy. Jest to wów-
czas od początku do końca autorski pomysł. Czasem 
jednak musimy wziąć pod uwagę różne sugestie. Pro-
jektujemy wtedy „pod zamówienie”. Bywa, że mamy 
zasugerowany kolor, a czasami specjaliści od handlu 
i marketingu zgłaszają nam zapotrzebowanie na kon-
kretny wzór, w konkretnej tonacji kolorystycznej. 

Czasem musimy zmodyfikować istniejącą dekorację. 
Sugestie zawsze wynikają z potrzeb rynku. Bywa 
również i tak, że klient wysyła do nas narysowane np. 
na komputerze przykładowe wzory. My przerabiamy 
je w taki sposób, aby dekoracja układała się harmo-
nijnie na naczyniach. Po prezentacji zazwyczaj to za-
proponowany przez nas wzór jest tym ostatecznym. 
Klient widzi, iż lepiej wiemy i czujemy jak wzór 
będzie prezentował się na naczyniu. Mimo iż rysuję 
wzór na talerzu, wiem jak będzie wyglądał na dzba-
nie, czy misce. Projektowanie wzorów nie jest trudne 
w zespole, w jakim obecnie pracujemy. Współpraca 
jest inspirująca, każdy z nas ma inne spojrzenie na 
dekoracje. Wbrew pozorom trudniej jest zrobić ko-
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lejną wersję istniejącego wzoru, niż stworzyć nowy, 
własny. O kolorach, wzorach decyduje również w du-
żym stopniu obowiązująca moda.

Projektantki w Dziale Wzornictwa tworzą 
kilka rodzajów dekoracji: klasyczne, o podwyż-
szonym standardzie, unikatowe i ekskluzywne. 
W jaki sposób przebiega realizacja powstałych  
w Dziale Wzornictwa projektów? 

Rodzaje dekoracji sklasyfikowane są w zależności 
od stopnia trudności i okresu czasu, jakiego potrzebu-
je malarka na jego wykonanie. Malarki odwzorowują 
wzory wymyślone przez projektantki. Z malarkami 
pracują mistrzowie. Oni dysponują zdjęciami każde-
go wyrobu w różnych ujęciach. Znają wytyczne, opis 
poszczególnych etapów dekoracji naczynia, dyspo-
nują wiedzą, jakie stemple powinny zostać użyte i ja-
kie należy zastosować farby. Mistrz wydaje, zgodne 
z zamówieniem, naczynie. Następnie na podstawie 

zdjęć malarki mogą odwzorować dekorację. Kiedy 
wchodzi nowa dekoracja, albo kiedy do zespołu do-
łącza malarka, dział wzornictwa zajmuje się wdroże-
niem i przyuczeniem nowego członka zespołu. 

Kiedy powstała dekoracja 166A? Czy jest to 
już „kultowy wzór” Zakładów Ceramicznych  
„Bolesławiec”? 

Ta dekoracja pojawia się w zasadzie w każdym 
zamówieniu, jakie realizujemy. Czasem jest jej mniej, 
czasem więcej, ale wciąż jest bardzo chętnie zama-
wiana. Dekoracja pojawiła się w 1998 r. i stała się 
naszym ponadczasowym klasykiem. Z tym wzorem 
wiąże się pewna historia. Pojawiło się na rynku zapo-
trzebowanie na nowe dekoracje klasyczne. Wszyscy 
w dziale wzornictwa pracowali nad nowymi pomy-
słami. Ja wówczas zatrudniona byłam w modelarni, 
ale również włączyłam się w pracę zespołu. Każdy 
projektował swoją dekorację na kubku, ja także, 
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ale nie miałam wprawy malarki, więc moje kwiatki  
i kółeczka były nie do końca dobrze odbite. Powstało 
wówczas około 50 propozycji dekoracji. Moja ów-
czesna szefowa nie była do mojej dekoracji przeko-
nana. Twierdziła, że nie jest dobrze wykonana. Bro-
niłam się tym, że w tym przypadku, nie wykonanie 
się liczy, ale sam pomysł. Wkrótce okazało się, że to 
właśnie moja dekoracja została wybrana. Dziewięć 
dekoracji, które wykonałam w tym okresie, do dziś 
znajduje się w produkcji, ale to dekoracja 166A zy-
skała największą popularność i jest najbardziej roz-
poznawalna. Nawiązuje do przedwojennych wzorów, 
ale jest twórczo przetworzona. Pochodnych tej deko-
racji jest dużo. Ale to właśnie ona stała się hitem. 

Proszę zdradzić, w jaki sposób pracuje Pani 
nad projektem, jakie są Pani ulubione tonacje 
barwne i  rodzaje dekoracji. 

Pomysły przychodzą nieoczekiwanie. Czasami 
jest tak, że mam pustkę w głowie, pracuję i nic nie 
wychodzi, a bywają dni, że tych pomysłów jest bar-
dzo dużo. Siadam, maluję i jestem pewna, że to jest 
właśnie to, czego szukałam. Projektowanie dekoracji 
jest w znacznej mierze wynikiem obowiązujących 
trendów. Eksperymentuję z różnie poukładanymi 
stemplami. Czasem rozmieszczam stemple i widzę, 
że coś z tego zbuduję. Od razu wiem, czy coś z tego 
będzie. Czasami zostawiam więcej neutralnego tła, 
przestrzeni, bez mocnej „zabudowy” stempelkowej. 
Chociaż funkcjonują i dekoracje bardzo mocno za-
budowane, gęste, które klienci bardzo lubią. Muszę 
przyznać, że nie są to moje ulubione dekoracje, jednak 
cieszą się one niezmiennie powodzeniem. Uwielbiam 
zieleń, we wszystkich jej odcieniach. Tradycyjny dla 
bolesławieckiej ceramiki kobalt, nie należy do moich 
ulubionych, jednak wiele moich projektów zawiera 
ten kolor, ze względu na to, iż jest to kolor charakte-
rystyczny dla tradycyjnej kamionki bolesławieckiej. 
Obok dekoracji 166A, lubię też jej pochodne z tego 
okresu o numerach 174 i 165. Ciekawa jest dekoracja 
DU-126, mimo że jest kobaltowa. Podoba mi się jej 
rozłożenie. Jako kolejną wymienię dekorację z jago-
dami DU-158, inspirowaną ogrodem. Mam senty-
ment również do dekoracji DU-206, która składa się 
z pasma samych listków i kwiatuszków. Powstała też 
druga wersja kolorystyczna tej dekoracji. Jednak nie 
została wdrożona do produkcji, czego żałuję, bo oby-
dwie można było dowolnie łączyć. Jedna jest bardziej 
zielona, druga ma więcej kobaltu. W moim zamyśle 
miały się łączyć, klient miał sam decydować, jakie wy-

bierać elementy. Myślę, że wrócę do tego pomysłu.

Zaaranżowane przez Panią stoisko ZC „Bole-
sławiec” zostało laureatem StandOUT Ambiente 
2016 - decyzją Kapituły Konkursu przyznano fir-
mie Wyróżnienie Honorowe dla jednego z najład-
niejszych polskich stoisk na targach we Frankfur-
cie. Czy była to duża niespodzianka?

Przygotowanie aranżacji było dużym wyzwa-
niem - eksponowaliśmy 21 nowych dekoracji ni-
gdzie wcześniej niepokazywanych. Nie miałam 
też świadomości, że prezentacja została zgłoszona 
do konkursu. Dopiero kiedy doszło do głosowania, 
powiedziano mi, że nasza aranżacja również 
bierze udział w rywalizacji. Byłam zaskoczona  
i zadowolona, kiedy dowiedziałam się, że zdobyli-
śmy nagrodę. Każda obecność na targach jest bardzo 
inspirująca. Staram się oglądać jak najwięcej, chłonę 
aranżacje, oglądam wzory. Rozmawiam, pytam, wy-
mieniam doświadczenia. Jest to bezcenne doświad-
czenie. 

Kolejne wystawy i prezentacje są okazją, by 
zapoznać się z nowymi dekoracjami, zaprojekto-
wanymi przez Panią. Jakie motywy pojawią się  
w kolejnych kolekcjach?

Chcemy iść w nieco innym kierunku niż obecnie. 
Mam takie marzenie, żeby kolejna dekoracja była 
inaczej skomponowana – chcę odejść od tradycyj-
nych rzędów stempelków. Wprowadzić inny sposób 
rozłożenia dekoracji na naczyniu, taki jakiego jeszcze 
nie było. Ta idea przyświecała mi już przy tworzeniu 
wcześniejszych dekoracji, np. tej z czarnymi ptasz-
kami i gałązką, motylami, czy kółeczkami, nawią-
zującymi do stylistyki lat 60-tych. Nasz zespół ma 
świadomość, że trzeba nieustająco szukać nowych 
inspiracji i nowych pomysłów.  Zawsze trzeba wy-
przedzać trendy, starać się być „na czasie”. Łączyć 
bolesławiecką tradycję z nowoczesnym wzornic-
twem. Przykładem tego jest wzór 166A, który jest 
klasyczny, a jednocześnie jest wyjątkowy. Bo prze-
cież każda dobra dekoracja sama się obroni.  

Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiały Anna Bober-Tubaj 

i Monika Czarnota
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„Prawdziwa artystka «od stempli»”. 
Rozmowa z Anną Pasierbiewicz, projektantką dekoracji  

w Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna”

Anna Bober-Tubaj, Anna Puk: Proszę nam 
powiedzieć, co wpłynęło na Pani decyzję, by 
podjąć pracę w zakładzie ceramicznym? 
W szkole podstawowej plastyki uczyła mnie 
Jolanta Czarnecka, a w technikum Krystyna 
Gay-Kutschenreiter, która była również moją 
wychowawczynią w szkole zawodowej. Kie-
dyś  normą było, że po ukończeniu szkoły, roz-
poczynało się pracę zawodową. I ja również, 
po ukończeniu szkoły, chciałam ją podjąć. 
Jednak zanim zaczęłam pracować minął pra-
wie rok. W Spółdzielni Pracy Przemysłu Lu-
dowego i Artystycznego „Ceramika Artystycz-
na” zostałam zatrudniona w marcu 1970 r. Już 

wtedy nie było łatwo dostać się tam do pracy. 
Przyjęto mnie do działu szkliwierni, gdzie pra-
cowałam 4 lata. To była bardzo ciężka praca. W 
tym czasie nauczyłam się od Zofii Gruszczyń-
skiej zdobienia naczyń kolorowymi szkliwami 
nanoszonymi przy użyciu gruszki. Kierownic-
two doceniło mój talent i pozwolono mi zająć 
się zdobieniem. Bardzo się ucieszyłam z tej 
zmiany. Około roku 1974 r. główny technolog 
- Andrzej Skowroński namówił mnie, żebym 
spróbowała robić stemple. A. Skowroński wraz 
z laborantką Urszulą Jałowską wprowadzili do 
zakładu ręczne dekorowanie naczyń, przy uży-
ciu stempelków. Miałam się tym zająć wspólnie  
z Z. Gruszczyńską. Zosia jednak nie wymyślała 
wzorów, powielała tradycyjne dekoracje, opar-
te na motywie kółeczka. Stemple wycinałyśmy  
z korka, później z gumy. Była to trudna  
i żmudna praca, ponieważ materiał był bardzo 
twardy, trudno było w nim modelować. Nawet 
nie przyszło nam do głowy, że stempelki moż-
na robić z gąbki. Zresztą wtedy był to materiał 
nieosiągalny. W zakładzie zauważono, że praca 
bardzo mnie zainteresowała i wciągnęła. By-
łam zawsze bardzo energiczna i nie chciałam, 
byśmy musiały odtwarzać wciąż jeden i ten 
sam wzór. Pomyślałam, że możemy stworzyć 
swoje własne wzory i zaczęłam powoli projek-
tować. Z czasem przeszłam na malarnię. 

A. Skowroński znany był jako mistrz szkliw. 
Był również propagatorem dekoracji stem-
pelkowej? 
Tak było. Początkowo A. Skowroński  
i U. Jałowska wycinali stempelki i przynosi-
li mi, żebym spróbowała stworzyć dekorację. 
Te nasze pierwsze próby zbiegły się w cza-
sie ze wzrostem zainteresowania dekoracją 
stempelkową. Początkowo wykonywałyśmy 
ją tylko na miniaturkach, to były wprawki. 
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Większe formy, głównie wazony, zaczęły-
śmy dekorować z Z. Gruszczyńską później.  
Z czasem wszystkie stemple przygotowywały-
śmy sobie same. Wkrótce pojawili się klienci  
i zapotrzebowanie rynku znacznie wzrosło. Tak 
to wyglądało w dużym skrócie, bo to wszystko 
wymagało czasu, a nowy typ dekoracji wprowa-
dzano powoli, sondując uważnie rynek.    

Zacytuję A. Skowrońskiego: „(…) prawdzi-
wą artystką «od stempli» była później Anna 

Czernigiewicz-Pasierbiewicz, odciskała je 
po mistrzowsku, w sposób niepowtarzalny.”
Ja po prostu kochałam swoją pracę. Wykony-
wałam ją z sercem i ogromnym zaangażowa-
niem. Bez fałszywej skromności powiem, że 
miałam talent do wycinania stempli, do projek-
towania wzorów. Na początku projektowania 
zdobin, ważną rolę odgrywały przesłanki eko-
nomiczne. Teraz produkcja wygląda inaczej, 
również koszty rozkładają się inaczej. 

Na czym polegało to ekonomiczne podejście? 
Stemple miały być łatwiejsze w wykonaniu, 
a wzór miał być prostszy w powielaniu? 
Chodziło głównie o to, aby wykonać wzór pre-
cyzyjny i wypracowany, ale jednocześnie nie-
czasochłonny w produkcji. Ja zawsze zwraca-
łam na to uwagę. Pod tym względem, miałam 
typowo „księgowe” podejście. Wtedy szcze-
gólnie ważne było, żeby produkcja była opła-
calna, a zakład prężnie się rozwijał. Później 
zaczęliśmy stosować coraz droższe materiały. 

Wszystko musiało być na najwyższym pozio-
mie. Produkcja ceramiki to skomplikowany, 
wieloetapowy proces, każde ogniwo jest waż-
ne. Pamiętam również czasy, kiedy brakowało 
materiałów do wycinania stempli. Wycinaliśmy 
je wtedy z bardzo twardej gumy, używanej do 
produkcji obcasów do butów. Wycinanie no-
życzkami w tym materiale było bardzo trudne. 
Zajmowałam się tym po godzinach. Siadałam 
w moim mieszkaniu na balkonie i wycinałam. 

Naczynia, formy B. Wolanin, dekoracja A. Pasierbiewicz
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Zdarzało się często, że siedziałam od 6 rano do 
18 wieczorem. Kiedy zwiększyła się ilość za-
mówień, dekoracje trzeba było nanosić na dużą 
ilość różnych form. Musiałyśmy nadążyć z wy-
cinaniem stempli. 

Proszę opowiedzieć, jak powstała autorska 
pracownia wzorów unikatowych.
W 1988 r. uzyskałam Dyplom Rękodzielnika-
-Artysty przyznawany przez Komisję Ocen Ar-
tystycznych w Warszawie. Pani komisarz, która 
decydowała o przyznaniu certyfikatu zwróciła 
uwagę na moją pracę - kulę, pokrytą dekoracją 
tworzącą drobną siateczkę. Bardzo się starałam 
wykonując dekorację, wszystkie drobne kre-
seczki malowałam cieniutkim pędzelkiem. Ta 
staranność wykonania chyba zdecydowała o 
tym, że przyznano mi dyplom. 
W latach 80. mieliśmy jeszcze dość skromną 
ofertę rynkową, wiedziałam, że należy ją po-
szerzyć. Miałam wiele pomysłów. Aby je zre-
alizować zainicjowałam w 1992 r. utworzenie 
autorskiej pracowni wzorów unikatowych. 
Nie chodziło tylko o tworzenie nowych wzo-
rów. Pociągała mnie możliwość wzbogacenia 
wzornictwa poprzez połączenie stemplowania 
z malowaniem. Dzięki realizacji tego przedsię-
wzięcia spółdzielnia zyskała wiele nowych de-
koracji unikatowych. Niedługo po powołaniu 
działu unikatów w 1992 r. dołączyły do mnie 
Teresa Liana i Maria Iwicka. Dostałyśmy swo-
je pomieszczenie i we trzy zajmowałyśmy się 
projektowaniem. Praca była moim hobby, da-
wała mi szczęście. Proszę sobie wyobrazić, że 
tak bardzo żyłam pracą, że nocami śniły mi się 
dekoracje. Wyroby ceramiczne, między innymi 
z dekoracjami mojego autorstwa, prezentowa-
ne były na targach i wystawach, otrzymały na-
grody i wyróżnienia takie jak: Dobry Wzór w 
1994 r. Instytutu Wzornictwa Przemysłowego 
w Warszawie oraz Wzór Roku IWP w 1995 r. 
To nas bardzo cieszyło i mobilizowało do dal-
szej pracy.

W pracowni unikatów pracowałyście Panie 
początkowo tylko trzy? Czy każda z Pań 

projektowała własne wzory? 
Około 7 miesięcy pracowałam sama. Po tym 
okresie dołączyły T. Liana i zaraz potem  
M. Iwicka. Na początku każda z nas projekto-
wała „po swojemu”. W latach 90. pojawiło się 
dużo klientów i zainteresowanie naszymi wy-
robami znacznie wzrosło. Zamawiający ciągle 
chcieli nowych dekoracji. Czasami propono-
wali swoje wzory albo modyfikacje istnieją-
cych. Nie zawsze były to udane eksperymen-
ty, ale wykonywaliśmy zamówienie zgodnie  
z życzeniem klienta. Rosnące zapotrzebowa-
nie rynku wpływało też na zwiększenie osób 
zatrudnionych w pracowni unikatów. Już pod 
koniec lat 90. XX w. pracowało tam kilkunastu 
projektantów, a w pierwszej dekadzie XXI wie-
ku ponad 20 osób. 

Czy pracownia unikatów miała kierow-
nika, czy każda z Pań była niezależnym 
projektantem? Jaka atmosfera panowała  
w zespole?
Tworzyłyśmy niezależnie. B. Wolanin nie inge-
rował w naszą pracę. Współpracował za to ściśle 
z Jerzym Stępką, który był wtedy modelarzem. 
Lubiłam współpracować z moimi koleżankami: 
T. Lianą i M. Iwicką. Nie konkurowałyśmy ze 
sobą. Pomagałyśmy sobie. Do zespołu „Cera-
miki Artystycznej” dołączyła również niezwy-
kle uzdolniona Maria Starzyk. Każda z nich ma 
swój niepowtarzalny styl, projektuje wspaniałe 
dekoracje. Obserwuję ich pracę i czasami za-
stanawiam się, co jeszcze nowego mogą wy-
myśleć. Podziwiam jak są kreatywne.

Każda z pań projektowała i wykonywała de-
koracje. A inne malarki powielały stworzone 
przez Panie wzory?
Tak. Musiałyśmy nadzorować powielanie wzo-
rów. Kiedy pojawiły się duże zamówienia za-
graniczne, w tym z USA, musiałyśmy wycinać 
7-10 kompletów stempli, żeby przekazać je na 
produkcję. Musiałyśmy wdrożyć malarki, po-
kazać jak nanosić dekorację. Naszą rolą było 
również dopilnowanie staranności jej wykona-
nia. Do tej pory projektantki nadzorują w tym 
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aspekcie produkcję. 

W jaki sposób można było trafić do pracow-
ni unikatów?
Dekorację mógł zaprojektować w naszym za-
kładzie każdy. Nie tylko malarki. Jeśli ktoś 
dobrze odtwarzał zlecone mu do wykonania 
wzory i miał również własne pomysły na de-
koracje, mógł je robić. Irena Jachowicz – kie-
rownik produkcji wraz z prezes Heleną Smo-
leńską ustaliły takie zasady. Wszystkie wyko-
nane dekoracje przedstawiano klientom i  oni 

dokonywali wyboru. W ten sposób selekcji 
wzorów dokonywał sam zamawiający. Osoby 
najbardziej utalentowane trafiały do pracowni 
unikatów.

Proszę mi wyjaśnić podstawowe zasady pro-
jektowania dekoracji. Na co trzeba zwrócić 
szczególną uwagę. 
Projektując, trzeba uwzględnić wiele czynni-
ków, np. unikać pustych płaszczyzn, pilnować, 
by stempel nie zachodził jeden na drugi, uni-
kać nakładania na siebie różnych kolorów farb. 

Naczynia, formy B. Wolanin, dekoracja A. Pasierbiewicz
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Trzeba zgrać wiele elementów. Warto również 
pamiętać, że malutkie stempelki są nieekono-
miczne, naniesienie dekoracji staje się czaso-
chłonne i pracochłonne. Wzór nanosi się w za-
leżności od formy. Jeśli jest to wielki wazon, 
to trudno trzymać rękę cały czas w górze, żeby 
było wygodniej można go odwrócić i zacząć  
z drugiej strony. Z małymi formami jest pro-
ściej. Stawia się je na toczku i stempelkuje od 

góry do dołu, nanosząc dekorację dookolnymi 
pasmami. 

A skąd Pani czerpie natchnienie, inspirację? 
Jaki jest Pani „przepis” na udaną dekora-
cję?
Zawsze projektowałam instynktownie. Mia-
łam intuicyjne wyczucie dekoracji. Zaczę-
łam konsekwentnie łączyć stemple z ma-

Anna Pasierbiewicz, zdjęcie ze zbiorów prywatnych



159

lowaniem. Kierowałam się własnym wy-
czuciem, wydawało mi się, że dekoracja na 
tym zyska, będzie bardziej dopracowana. 
Nie przesadzałam z elementami malowany-
mi, bo to nie był przecież włocławski fajans.  
W naszych projektach zdecydowanie domino-
wały stempelki. Kiedy pojawiła się naturalna 
gąbka można z niej było wykonać stemple  
i komponować piękne wzory, niestety trudne 
później do powtórzenia. Chciałam, żeby każ-
da sztuka była inna. Jak człowiek się „rozkrę-
ci”, to potem trudno go zatrzymać. W tamtym 
czasie byłam bardzo szczęśliwa. Realizowałam 
się w pracy. Wspaniale pracowało mi się w ze-
spole z Marią Ciszewską i T. Lianą. Zdobywa-
łyśmy nagrody. Byłam osobiście na wręczeniu 
nagrody Teraz Polska, kiedy nagrodzono wzór 
U80 (U154). Był to również czas prezentacji 
naszych wyrobów na wystawach. Jedna z nich 
odbyła się w latach 90. XX w. w Bolesławiec-
kim Ośrodku Kultury. Przygotowaliśmy 4 stoły  
z zastawą, w tym jeden z moimi dekoracjami. 

Jaką gamę kolorów stosowała Pani najchęt-
niej? 
Bardzo lubię głęboki odcień kobaltu. Jest ele-
gancki. Najbardziej podobały mi się ciemne 
zdobiny, niestety rzadziej je wykonywałam. 
Żałuję, ponieważ one podobały się większości 
osób, którym je pokazywałam. Pamiętam pate-
rę, która została nagrodzona w Niemczech. Nie 
ukrywam, że byłam trochę zdziwiona, że zdo-
była nagrodę i dopiero później ją doceniłam. 
Podczas wystawy w Instytucie Wzornictwa 
Przemysłowego, obecny był kurator ekspozy-
cji, który poprosił o wykonanie kilkunastu pa-
ter w różnych dekoracjach. Odpowiedziałam, 
że mogę zrobić nawet 50 i każda będzie inna. 

Czy sygnowałyście Panie swoje dekoracje?
Autorki dekoracji nie podpisywały swoich 
dekoracji. Dopiero w latach 90. jedna z klien-
tek  zażyczyła sobie, żeby, ten kto wymyślił 
dekorację sygnował ją swoim nazwiskiem. 
Poczułyśmy się docenione. Zakład dawał 
nam swobodę tworzenia, miałyśmy duży kre-

dyt zaufania. Kierownictwo nie ingerowało  
w projektowanie zdobin, mogłyśmy się rozwi-
jać i realizować nasze autorskie pomysły. W 
„Ceramice Artystycznej” jest tak do tej pory, 
że każda z projektantek ma swoje dekoracje, 
indywidualny, rozpoznawalny styl. 

Czy 70 to pierwszy wzór stempelkowy wyko-
nywany w spółdzielni? 
Jeden z pierwszych. W latach 70. XX w. była 
jeszcze używana dekoracja w postaci jajeczek 
z kropeczką oraz pawie oczka. Wzór 70 był 
inspirowany wzorem przedwojennym, ale nie 
chciałam, żeby był identyczny. Ten oryginalny 
miał prostokąciki, które ja zamieniłam na kó-
łeczka. Zmodyfikowałam również szlaczek. 

Oprócz słynnej 70, która stała się sztandaro-
wym wzorem, powstały również: 60, 64, 67. 
Proszę mi też powiedzieć, ile wzorów Pani 
zaprojektowała?

Wzór 60 jest całkowicie mój. Powstał bez su-
gestii z zewnątrz. Jest chyba do tej pory produ-
kowany. Pamiętam również mój pierwszy wzór 
unikatowy. Składał się na niego misterny układ 
wykonywany drobnymi stemplami. Trudny i 
czasochłonny w wykonaniu. Nie byłam z nie-
go do końca zadowolona. W produkcji nie był 
zbyt długo stosowany. Trudno mi dzisiaj zli-
czyć wszystkie zaprojektowane przeze mnie 
wzory. Myślę, że było ich około 200. W czerw-
cu 2007 r., po 37 latach pracy w spółdzielni, 
przeszłam na wcześniejszą emeryturę. Można 
powiedzieć, że projektowałam 31 lat, 2 lata 
spędziłam w laboratorium i 4 w szkliwierni. 

Który wzór jest dla Pani szczególny, który 
podoba się Pani najbardziej?
To trudne pytanie. Za bardzo udaną uważam 
dekorację U80. Podoba mi się również 16,  któ-
rą produkuje się do tej pory. Powstała chyba w 
1992 r., bo w 1993 r. to był już dobrze sprzeda-
jący się wzór.

To już 25 lat sprzedaży! To niezwykłe, za-
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projektować wzór, który cieszy się popular-
nością ponad ćwierć wieku. 
Projektując, trudno przewidzieć co „chwyci”  
i będzie się podobało klientowi. Na pewno kla-
syczne dekoracje „żyją” dłużej. Nie ma spraw-
dzonego przepisu na sukces. Cieszy mnie, że 
moje dekoracje, mimo, że już nie pracuję, na-
dal są produkowane. To dla mnie ogromna sa-
tysfakcja i radość.

Proszę opowiedzieć o pasji, którą rozwija 
Pani teraz.
Na emeryturze odżyłam. Odkryłam internet, 
który umożliwia mi kontakt z bliskimi i służy 

jako źródło informacji. Zaczęłam sama ma-
lować abstrakcje na płótnie, moje prace poja-
wiają się na różnych stronach internetowych. 
Potrzeba tworzenia, tkwi we mnie nadal moc-
no. Poszerzam również swoją wiedzę o malar-
stwie, ciągle oglądam dzieła wielkich malarzy. 
Niezmiennie mnie zachwycają i inspirują. 

Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiały Anna Bober-Tubaj i Anna Puk

Misa, forma B. Wolanin, dekoracja A. Pasierbiewicz
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„Satysfakcję daje tylko idealny mariaż formy z funkcjonalnością”.
Rozmowa z Magdaleną Gazur, projektantką w Fabryce Naczyń  

Kamionkowych „Manufaktura” Sp. J. Smoleński & Zwierz w Bolesławcu

Anna Bober-Tubaj, Barbara Glinkow-
ska: Jak wyglądały początki współpracy  
z bolesławiecką „Manufakturą”? 
W czasie, gdy pełniłam funkcję komisarza 
Międzynarodowych Plenerów Ceramiczno-
-Rzeźbiarskich (2010-2011), odwiedzałam za-
kłady ceramiczne, w których tworzyli artyści 
rzeźbiarze. Byłam również w „Manufakturze”. 
Nieco później, przed moim wyjazdem z Alicją 
Patanowską na rezydencję artystyczną do Fin-
landii zadzwoniła do mnie żona Pawła Zwierza 
- Agnieszka - z pytaniem, czy nie chciałabym z 
nimi współpracować. Zgodziłam się i wkrótce 
zaprojektowałam dla nich zestaw śniadanio-

wy Magda. Trudno mi było przeforsować ten 
projekt, jego nowoczesny, kwadratowy kształt 
budził sceptycyzm. Ale Paweł Zwierz, któ-
ry w swych działaniach duży nacisk kładzie 
na design i podążanie za nowymi trendami, 
od początku był przychylny projektowi. Jemu 
zawdzięczam fakt, że cały zestaw został za-
akceptowany i w latach 2011-2012 wdrożony 
do produkcji. W 2012 r. odbyła się rozmowa 
na temat zatrudnienia mnie na stałe. Niedługo 
minie 6 lat naszej współpracy, w czasie której 
„społeczność zakładowa” coraz bardziej mnie 
przygarniała, a kontakty z modelarzami i tech-
nologami są coraz bliższe. Wspólnie zastana-
wiamy się nad tym, jak przystosować moje 
projekty do produkcji. Często jest to trudne, bo 
projekt od realizacji dzieli długa droga. Zdarza 
się też, że finalny produkt, wygląda zupełnie 
inaczej, niż to, co wymyśliłam. Ale te zmiany 
są czymś, co mnie fascynuje. Bo to sam proces 
od momentu powstania projektu do jego urze-
czywistnienia jest dla mnie najważniejszy. Sam 
proces powstawania naczynia jest fascynujący, 
kiedy projektant jest w ruchu, działa. Dzieje się 
wtedy coś magicznego, projekt żyje. 

Swoje doświadczenia przedstawiła Pani w re-
feracie „Pomiędzy tradycją a nowoczesnością. 
Fabryka Naczyń Kamionkowych „Manufak-
tura” w Bolesławcu jako przykład działań 
łączących tradycyjne techniki wytwarzania  
z nowymi technologiami” na konferencji na-
ukowej pt.: „Technika i sztuka - obszary wspól-
ne” zorganizowanej przez Politechnikę Śląską. 
W związku z tym, że jestem wykładowcą na 
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, po-
jawiła się propozycja współpracy pomiędzy 
Politechniką Śląską w Gliwicach a Akademią 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu i część wy-
kładowców akademii postanowiła poszukać 



162

Kolekcja Lata 60.
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obszarów wspólnych w zagadnieniu technika 
- sztuka. Kiedy zobaczyłam temat – od razu 
pomyślałam – idealny dla mnie. Chciałam 
opowiedzieć o swoich doświadczeniach. „Ma-
nufaktura” jest tu bardzo dobrym przykładem. 
Bo technika w zakładzie jest obecna. Są nowe 
piece, maszyny, które ułatwiają i wspierają 
proces produkcji. Kluczowy dla nas jest jed-
nak element stemplowania, który jest najbar-
dziej rozpoznawalnym symbolem ceramiki 
bolesławieckiej i w zasadzie na nim opiera się 
hand made. Malarka, która stempluje wyroby, 
jest niezastąpiona. Przeprowadziliśmy bardzo 
ostrożnie pewien eksperyment, o którym roze-
szła się wieść w świecie designu i projektan-
tów. Był to projekt przeprowadzony wspólnie 
z Oskarem Ziętą, który projektował dla nas 
linię wzorniczą. Oskar Zięta, wykładowca w 
School of Form w Poznaniu, zaproponował, że 
wraz ze swoimi studentami skonstruuje robota, 
który będzie nanosił dekorację na ceramikę. I 
rzeczywiście projekt udało się zrealizować. Po 
udanej prezentacji robota, która odbyła się na 
Łódź Design Festival, w rozmowie z Zuzanną 
Skalską, trendwatcherką, padło pytanie, czy to 
prawda że w związku z uruchomieniem robo-
ta, rzeczywiście pracownicy boją się zwolnień. 
To oczywiście była tylko plotka a robot pozo-
stał eksperymentem. Zastanawiamy się jednak, 
czy nie wprowadzić pobocznej marki, która 
byłaby bardziej autorska, eksperymentalna. 
Stanowiłaby kompilację tradycyjnej ceramiki 
bolesławieckiej z nowościami. Jesteśmy obec-
nie na etapie „ubierania” tej lokalnej tradycji 
w język współczesnej sztuki. Nie chcemy jed-
nak tej kompilacji mocniej akcentować. Wdro-
żenie nowych technik wiązałoby się ze stwo-
rzeniem osobnej marki, ponieważ tradycyjnej 
ceramice bolesławieckiej należy się szacunek. 
Szerzej zakrojona współpraca z projektantami 
stanowiłaby produkcję poboczną. I wtedy ro-
bot mógłby funkcjonować właśnie jako rodzaj 
eksperymentu

Zachodzi pewna sprzeczność - rękodzieło 
kontra nowoczesna technologia. 

Tak i muszę przyznać, że starłam się z Oska-
rem Ziętą w tej sprawie. Oskar jako zwolennik 
użycia technologii, chciał wdrożenia ekspery-
mentalnego robota do produkcji. Rozumiem  
i cenię prawa projektanta do decydowania o 
produkcji, jednak jest to sprzeczne z tym co jest 
ważne dla nas - hand made - na którym opiera 
się stemplowanie bolesławieckich naczyń.

Napisała Pani o sobie: „niepokorność w nie-
skończoności możliwości”. W czym ten brak 
pokory się przejawia?
Brak pokory ujawnił się w zderzeniu ze świa-
tem „Manufaktury”. Niepokornie podeszłam 
do projektowania, wbrew temu, co fabryka do 
tej pory produkowała. Ta niepokorność przeja-
wiała się w moim spojrzeniu na projektowanie, 
wierze w nieskończoność możliwości. Praca 
ze studentami na uczelni i wyjazdy poszerza-
ją horyzonty, rodzą się nowe pomysły. Jedno-
cześnie projektowanie zaczyna bardzo mocno 
wiązać się z marketingiem, czyli już na etapie 
projektowania myślę o sprzedaży i o przyszłym 
użytkowniku. Być może ta dodatkowa marka, 
którą planujemy z Pawłem Zwierzem, będzie 
miejscem na moje autorskie działania, wolne 
od restrykcyjnych wymogów projektowania 
sztuki dla przemysłu.

Spośród kolekcji, które Pani zaprojektowa-
ła: Pixel, BlueLine, Modern, Lata 60. i  in-
nych, która wywołuje u Pani najwięcej emo-
cji?
Patrząc na wybór klientów ostatnia kolekcja 
Roses i Modern cieszyły się największym po-
wodzeniem. Jednak najbliższa memu sercu jest 
kolekcja Lata 60. Była to pierwsza seria, jaką 
zrealizowałam dla „Manufaktury” i nadal po-
zostawia ona szerokie pole do artystycznego 
działania. Ta kolekcja ma w sobie coś nietu-
zinkowego, sentymentalnego. Będziemy pró-
bowali ją dostosowywać do produkcji w szer-
szym asortymencie. Jeśli chodzi o wzornictwo 
uwielbiam czasy PRL-u i to nie tylko ze wzglę-
du na wspomnienia beztroskiego dzieciństwa, 
ale dlatego, że był to jeden z najlepszych 
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okresów w polskiej sztuce użytkowej. Dobre 
wzornictwo pojawiło się wówczas w wielu ga-
łęziach przemysłu. Obecnie np. słynne krzesło 
Chierowskiego wróciło do produkcji. Podobnie 
dzieje się z wieloma przedmiotami codzienne-
go użytku, które były dobrze zaprojektowane.

Kolekcja Lata 60. to Pani wizytówka, pre-
zentująca oryginalny, rozpoznawalny styl, 
nacechowany silną geometryzacją i wyrazi-
stym mocnym detalem. 
Beata Bochińska - była prezes Instytutu Wzor-
nictwa Przemysłowego w Warszawie, zauwa-
żyła kolekcję Lata 60. i wysoko oceniła jej za-
lety. To jest rzeczywiście kolekcja, przy której 
było najmniej ingerencji z zewnątrz. Projekty 
zostały od razu zatwierdzone i wdrożone do 
realizacji. Nie było dyskusji, ani zastanawiania 
się jak to zrobić. Dla klientów stała się nato-
miast kolekcją łączącą tradycje bolesławieckie 
ze stylistyką charakterystyczną dla lat 60. XX 
w. To był najbardziej udany projekt i mam na-
dzieję, że będzie dalej rozwijany.

Pani, jako projektant ceramiki, uczestniczy-
ła w niezwykłym przedsięwzięciu, jakim był  
„Polski Stół”. Jeden z elementów tego pro-
jektu, zestaw śniadaniowy nr 1, został wy-
różniony w prestiżowym plebiscycie „MUST 
HAVE – selected by Łódź Design Festival 
2016”. Jak narodził się pomysł współpracy 
trzech zakładów, produkujących szkło, por-
celanę i ceramikę?
Powiem szczerze, że impuls wyszedł przy-
padkowo ode mnie. Podczas promocji kolek-
cji Oskara Zięty w Galerii Wnętrza we Wro-
cławiu pojawiła się ówczesna dyrektorka Za-
kładów Porcelany „Krzysztof” w Wałbrzychu  
i była zachwycona prezentowanymi kolekcja-
mi. Była osobą tak otwartą, że od razu zawar-
łyśmy porozumienie i nawiązałyśmy kontakt. 
Chciałyśmy stworzyć coś razem. Spotkałyśmy 
się ponownie we Frankfurcie na Ambiente, 
gdzie pojawiła się również Katarzyna Świę-
tek, ówczesna design manager w Hucie Julia 
w Piechowicach. Kiedy usłyszała o pomyśle na 

wspólny projekt, od razu postanowiła dołączyć 
i nadać „kształt” kolekcji. Ustaliłyśmy, że ona 
poprowadzi przedsięwzięcie medialnie i będzie 
odpowiadała za komunikację. I to Katarzyna 
Świętek została dobrym duchem tej kolekcji. 
Mieliśmy wiele spotkań. Raz jechaliśmy do 
huty szkła, żeby zobaczyć produkcję, innym 
razem spotkaliśmy się w fabryce porcelany,  
a kolejne spotkanie odbywało się w Bolesław-
cu. Początki były świetne i cały projekt został 
w mediach bardzo wysoko oceniony. 

Krąży opinia, że „Polski Stół” pod wzglę-
dem estetycznym, artystycznym, ale też 
marketingowym, pokazuje to, co w Polsce 
najpiękniejsze – nasze rękodzieło, ale ręko-
dzieło zaprojektowane w nurcie nowocze-
snego designu. Szkło, porcelana i kamionka 
tworzą piękne trio. Trudno sobie wyobrazić 
bardziej dobrany zestaw. 
Zgadzam się. „Polski Stół” stał się też inspi-
racją dla mnie do stworzenia wystawy „Kółko 
/ Kropka / Kreska” na Łódź Design Festival 
2018. Na ekspozycji chciałam opowiedzieć 
o procesach produkowania nie tylko kamionki 
bolesławieckiej, ale także kryształu i porcela-
ny, bo to ludzi bardzo interesuje. Przekłada się 
też na świadomość użytkownika i na sprzedaż. 
Myślę, że to jest właściwa droga opowiadania 
o produktach. Po pierwsze ważne jest, żeby 
szerzyć wiedzę o rodzimych produktach, po 
drugie żeby zakorzenić w świadomości mło-
dych ludzi chęć kupowania rzeczy hand made, 
noszących znamię czasów, w których żyją. 

Była Pani kuratorem wystawy również na 
Łódź Design Festival 2017. 
Na Łódź Design Festival 2017 udało mi się 
wspólnie z Instytutem Dizajnu w Kielcach 
stworzyć wystawę „Akord. Praca. Precyzja. 
Produkt”, która spotkała się z bardzo dobrym 
przyjęciem. Dotyczyła ona procesu produkcji 
stosowanego w „Manufakturze”. Można było 
dotknąć gliny, dowiedzieć się w jakich tempe-
raturach wypalane są elementy, ile ich powsta-
je. To były takie krótkie informacje. Emocje 
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wzbudził system pracy na akord. Z jednej stro-
ny jest on opłacalny dla przedsiębiorcy, z dru-
giej strony ma negatywny kontekst, bo rozlicza 
się człowieka, ile pracy wykonał. Traktuje się 
go trochę jak maszynę. Wywiązała się dyskusja 
wokół tego zagadnienia. 

Współpraca z Panią, ale też z Dorotą Kozia-
rą i Oskarem Ziętą wpłynęła na postrzega-
nie „Manufaktury”. Jest widziana jako fir-
ma o nowoczesnym designie, o atrakcyjnej  
i perfekcyjnie zaplanowanej promocji. My-
ślę, że to jest wynik współpracy z projektan-
tami, a przede wszystkim z Panią. 
Będąc komisarzem plenerów nie odczuwałam 
inności w produktach „Manufaktury”. Pierw-
sza kolekcja KolorLove, która była jeszcze 
poza współpracą ze mną, zapoczątkowała te 
zmiany. Potrzebne okazało się wsparcie pro-
jektanta. Teraz jestem też kimś, kogo można 
określić mianem design manager. Na Łódź 
Design Festival zorganizowaliśmy np. śnia-
danie prasowe. Ustawiliśmy piękne namioty z 
całą kolekcją FlowerLine i podaliśmy potrawy 
z kwiatów. Powstały piękne zdjęcia. Szukamy 
innego rodzaju promocji, nie stawiamy tylko na 
zdjęcia zamieszczane w internecie, ale przede 
wszystkim na bezpośredni kontakt z prasą, czy 
z klientem, który może dotknąć, zobaczyć itd. 
Rzeczywiście współpraca z projektantami bar-
dzo mocno wpłynęła na naszą oryginalność  
i odmienny punkt widzenia. Ciągle podkre-
ślam, że Design „makes THE difference” - ta-
kie hasło przyświeca „Manufakturze” na każ-
dym etapie tworzenia unikatowych naczyń ka-
mionkowych.

Na ostatniej prezentacji podczas Bolesła-
wieckiego Święta Ceramiki 2017, zaskaku-
jąc wiele osób, wyeksponowaliście umywal-
kę wraz z zestawem łazienkowym. 
Myślę, że to zaskoczenie pozostało w pamięci 
odbiorców. To jest też ważne. Pod tym wzglę-
dem szefowie firmy świetnie się uzupełniają.  
Z jednej strony dbają o sprzedaż tradycyjnej 
ceramiki, z drugiej strony przywiązują dużą 

wagę do nowoczesnego designu. Niesamowi-
te jest ich podejście, polegające na ciągłym 
poszukiwaniu, bo jeśli produkuje się 100-200 
kubków, to warto zrobić 10 innych - ekspery-
mentalnych. Zatrudnienie projektanta, wysta-
wy, wyjazdy, to oczywiście kosztuje, ale potem 
przekłada się na budowanie marki i tym samym 
na sprzedaż. Problemem okazują się niewystar-
czające moce produkcyjne. Myślę jednak, że 
wszyscy nie jesteśmy zwolennikami dużej roz-
budowy przedsiębiorstwa. Nie chcemy zatracić 
unikatowości. Chcemy również zacząć robić 
ekskluzywne, artystyczne rzeczy. 

Czy mogłaby Pani opowiedzieć o najnowszej 
kolekcji?
Kolekcja nazywa się FlowerLine. Duży wpływ 
na nią miała postać Radka Berenta, współwła-
ściciela kwiaciarni Kwiaty i MIUT w Pozna-
niu, który odpowiada za aranżację i wykonuje 
fotografie naczyń „Manufaktury”. Rewela-
cyjnie wpisał się w nasze trendy. Znam wielu 
fotografów, ale Radek Berent okazał się naj-
lepszym autorem fotografii naszych kolekcji.  
I myślę, że jego ogromna pasja miała wpływ na 
projekt. Początkowo byłam sceptycznie nasta-
wiona do nowej kolekcji kwiatów, dlatego że 
kwiaty są takim „wypranym” tematem. Część 
kolekcji opieramy na tradycyjnych wzorach  
i tym zajmują się malarki, które stają się rów-
nież projektantkami. Z dostępnych stempli, 
kompilują nowe wzory, wnosząc tym samym 
własny wkład w kolekcję. I to jest taki redesign. 
Druga część jest bardziej modern, silnie wspar-
ta na aktualnych trendach. Podjęłam ryzyko, bo 
w serii BlueLine kobalt był mocno odznacza-
jącym się elementem i ukłonem w stronę bole-
sławieckiej tradycji, a tym razem postawiliśmy 
na mocną czerwień. Kolekcja nie opiera się na 
jednym wzorze, jest ich kilka. Zestawiliśmy 
malatury wykonane pędzlem, pokrywające 
duże płaszczyzny i delikatny motyw drobnych 
kwiatów róż. To przypomina kolekcję BlueLi-
ne, gdzie również miksowaliśmy wzory. Efekt 
jest niesamowity. Zastosowanie tak mocnej 
czerwieni było ryzykowne, ale motyw stem-
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pla mocno utrzymuje nas w kontekście trady-
cyjnej bolesławieckiej ceramiki. Jest to nowe 
doświadczenie. Każda kolekcja potrzebuje też 
czasu aby zaistnieć. Dla przedsiębiorstwa mia-
rą popularności kolekcji jest sprzedaż, ale są 
też kolekcje, które nie sprzedają się w wielkich 
ilościach, ale budują markę, naszą inność. To 
też jest bardzo istotne. Probierzem będzie naj-
bliższe Święto Ceramiki. 

Funkcja, forma, dekoracja. Wszystkie ele-
menty są równie ważne?
Dla mnie, jako projektanta największym wy-
zwaniem jest funkcja. I zdarzają mi się na 
tym polu porażki, muszę się do tego przyznać. 
Tu dużym wsparciem jest pomoc modela-
rza i technologa, ich doświadczenie i wiedza. 
Ważna dla mnie jest również forma. Choć 
to zabrzmi dziwnie w kontekście Bolesław-
ca. Zrozumiałam, że forma jest ważna, kiedy 
pojawił się mój dzbanek z kolekcji Modern,  
o linii, z której mogę być dumna. Dobra forma, 
może być czysta, niedekorowana, ale każdo-
razowo się obroni. Boleję nad tym, że formę  
w kontekście Bolesławca, trochę traktuje się po 
macoszemu. Kolekcje można by było wypusz-
czać co roku na tych samych formach talerzy, 
kubków czy miseczek i nikt tego nie zauważy, 
bo najważniejsza jest dekoracja. Mogłabym so-
bie odpuścić, powiedzieć, to bez sensu, po co 
projektować kolejną formę, jeśli nikt na nią nie 
zwraca uwagi. Ale to jest dla mnie wyzwanie. 
Ergonomia, funkcja i forma może dlatego tak 
mnie fascynują, bo tak trudno je ujarzmić. 

Dobra forma nie wychodzi z użycia deka-
dami. Zmieniają się dekoracje ulegając mo-
dom, a forma jeśli jest dobra, wciąż jest na 
topie. 
Tak i serwis śniadaniowy Magda i dzbanek 
Modern to jest coś, co będziemy nadal produ-
kować. Bo to są dobre formy. Stworzenie do-
brego mariażu formy z funkcją daje mi ogrom-
ną satysfakcję.

Jak Pani godzi wszystkie obowiązki?
Niestety z trudem. Na szczęście wykłady od-
bywają się w określonych dniach, dlatego 
mogę zaplanować wyjazdy do Bolesławca czy 
innych miast, w których działam. Dużo czasu 
spędzam w samochodzie. Jestem jednak taką 
osobą, która jeśli ma dużo pracy, to dużo zrobi. 

Czy czuje się Pani osobą spełnioną zawodo-
wo, artystycznie?
Myślę, że tak. Jeszcze kilka lat temu pewnie 
powiedziałabym, że nie. I to w ciągu ostatnich 
lat ta świadomość we mnie wykiełkowała. 
Dużo zmieniło pojawienie się dziecka. Inaczej 
patrzę na siebie. W kontekście tego co udało się 
osiągnąć z „Manufakturą”, nawiązania wielu 
kontaktów, współpracy z interesującymi ludź-
mi, mogę powiedzieć, że jest to coś, co daje mi 
satysfakcję. Jednak mam świadomość, że jest 
jeszcze wiele do zrobienia. 

Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiały Anna Bober-Tubaj 

i Barbara Glinkowska
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Świat w kryptogramie. Rozmowa z Elą Woźniewską

Niezwykła artystka - malarka i grafik, która od 
ponad trzydziestu lat mieszka i tworzy poza grani-
cami kraju, stale powracając do Bolesławca.

Ewa Ołenicz-Bernacka: Bolesławiec to nie tyl-
ko miejsce Twojego urodzenia. Nie tylko miasto, 
w którym dorastałaś. To dla Ciebie coś więcej? 

To początek życia, pierwszych promieni słoń-
ca, zapachu i dotyku czułej matki, rodzinnej i są-
siedzkiej wspólnoty. Mieszkałyśmy w tej samej 
kamienicy. Pamiętasz nasze odkrywanie świata? 
Dyskusje w parku, gdy z lękiem dotykałyśmy pła-
skorzeźb z epitafiów pod murem Muzeum Cerami-
ki, sprawdzając, czy postacie są tylko kamienne, 
czy ożyją, jeśli je dotkniemy? Nasze pierwsze na-
uki dobrych obyczajów, by nie potłuc eksponatów 
ceramicznych, kiedy ślizgałyśmy się na parkiecie 

w muzeum albo te kamienie polodowcowe, na któ-
re wskakiwałyśmy triumfalnie, bo były starsze od 
naszych dziadków. Miałyśmy swój wszechświat,  
w którym wszystko było ważne i warte odkrycia.  
Potem szkoła i Młodzieżowy Dom Kultury, który stał 
się ukoronowaniem tej szczególnej codzienności.  
A było to miejsce odkrywania talentów. Moja Mama 
szybko rozpoznała moje inklinacje artystyczne  
i zapisała mnie na balet, który prowadziła Teresa 
Banaszek, z którą do dziś się przyjaźnię. Cóż się 
wtedy działo? Pamiętam jej słowa: „Jeśli mięśnie 
bolą, to dobrze. Trzeba dalej ćwiczyć, mimo bólu.” 
Aż do momentu całkowitej kontroli nad ciałem, 
zmęczeniem i późniejszym wysiłkiem, który towa-
rzyszył mojemu życiu. Chodziłam też na zajęcia 
teatrzyku, który prowadziła Pani Basia Patora. Gra-
nie kogoś innego niż ja sama rozwijało moją empa-
tię, więc czułam się szczególnie bogata. Jakby tego 
było mało, za przykładem brata znalazłam się rów-
nież w kółku plastycznym, które prowadziła Stasia 
Wojda (pozwalam sobie na poufałość ze wzglę-
du na stale łączącą nas przyjaźń). W Jej pracow-
ni panowała atmosfera porządku i skupienia, któ-
rych moja natura chyba najbardziej potrzebowała.  
W kolorowych albumach odkrywaliśmy mistrzów 
malarstwa. Zaczęłam naśladować impresjonistów, 
co przychodziło mi łatwo. Byłam zachwycona kali-
grafią Stasi Wojdy i muszę przyznać, że Jej i mojej 
Mamy charakter pisma należały do najpiękniej-
szych. Miałam więc dobre wzorce i oparcie. Przy 
tym dużo malowałam, co zostało zauważone i zle-
cono mi wykonanie tablic historycznych. W szkole 
podstawowej brałam też udział w wystawach i ple-
nerach z dyrektorem Pawłem Śliwko. To zabawne, 
ale trwałam w przekonaniu, że wokół mnie dzieje 
się coś nadzwyczajnego. Z czasem jednak przyszły 
wątpliwości i wahania. Dręcząca myśl, co dalej, bo 
nogi za słabe do tańca, a głos nieodpowiedni, by 
śpiewać. Może więc teatr jest tym, czym powinnam 
się zająć?

Pamiętasz nasze namiętności w liceum? Stano-
wiliśmy sporą i dobraną grupę miłośników sztuki 
teatralnej. Jednak do szkoły teatralnej poszli tylko 
Wojtek Olszański i Zbyszek Zieliński, Bogdan No-
wak zakotwiczył u Marcela Marceau. Z Mirkiem 
Jasińskim jeździliśmy na spektakle i spotkania te-
atralne do Jeleniej Góry. Prowadzone tam rozmowy 
z Adamem Hanuszkiewiczem, Zofią Kucówną czy 
Danielem Olbrychskim były nie lada zachętą, by 
spróbować wejść w ten magiczny świat. Był to też 
czas Jerzego Grotowskiego, fascynującej wrocław-
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skiej Pantomimy Henryka Tomaszewskiego i jego 
pięknej aktorki Danuty Kisiel-Drzewińskiej. Ta 
intensywność ducha polskiej kultury dawała nam 
poczucie bycia kimś szczególnym. Odbierałam to 
wszystkimi zmysłami. Ciągle jednak nie opuszcza-
ły mnie wątpliwości.

Na szczęście opatrzność czuwała nade mną. 
Któregoś dnia w liceum chwyciła mnie za rękę 
Pani Profesor Jolanta Ajlikow-Czarnecka, tłu-
macząc, że widziała moje rysunki i jeśli my-
ślę poważnie o tym, by rozwinąć swój talent, 
to pomoże mi przygotować się do egzaminów 
na Akademię Sztuk Pięknych. Coś drgnęło we 
mnie i tak zaczęły się lekcje, wykłady i podróże  
do fascynujących światów z Profesor Czarnec-
ką, chociaż nie uczyła w mojej klasie. Jej silna 
osobowość, jasność słowa i przekazywanych tre-
ści budziły we mnie ciekawość, ale także trwogę  
i respekt, więc z pokorą podporządkowałam się jej 
kierownictwu. 

Profesor Jolanta Ajlikow-Czarnecka miała 
wpływ na Twoje wybory? 

Czułam wewnętrznie, iż jest to moment przeło-
mowy w procesie podejmowania decyzji, co dalej, 
co po maturze. Profesor Ajlikow-Czarnecka roz-
wiała moje wątpliwości. Gościnnie chodziłam na jej 
zajęcia do innych klas. Była świetnym wykładowcą 
zaszczepiającym w uczniach wrażliwość na niuanse 
w sztuce. Po lekcjach robiła mi korekty prac, któ-
re pod pachą przynosiłam z domu. Wymagała ode 
mnie dużo, wyznaczając zadania ponad moje siły. 
Czasami doprowadzało mnie to do łez, ale było to 
konieczne. Wtedy na 20 miejsc w Akademii Sztuk 
Pięknych zgłaszało się około 500 kandydatów. Mu-

siałam opanować warsztat rysunku i kompozycji. 
W malarstwie szczególnie wyczuliła mnie na kolor. 
W tym okresie skupiłyśmy się przede wszystkim na 
warsztacie i unikaniu zbędnych efektów w formie. 
Rozmowy z Panią Profesor uświadomiły mi też po-
wagę zawodu. Zapraszała mnie również do siebie  
i tak z relacji nauczyciel - uczeń rozwinęła się nasza 
przyjaźń, coraz głębsza w następnych dekadach.

Ważnym etapem w Twoim życiu były bez 
wątpienia studia. Dlaczego wybrałaś akurat 
Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, wydział 
grafiki w Katowicach?

Po maturze zdawałam do Wyższej Szkoły 
Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, nie dostałam 
się. Mama jednak wierzyła we mnie bardziej niż 
ja i zdecydowała, bym następny rok poświęciła na 
przygotowania do ponownych egzaminów. Profe-
sor Ajlikow-Czarnecka poznała mnie ze swoją byłą 
uczennicą Krystyną Hyplak, która właśnie skoń-
czyła studia i miała pracownię w Legnicy. Byłam 
zauroczona jej warsztatem malarskim i graficznym. 
Wielka artystka i niezwykły talent. To ona przeko-
nała mnie, bym zdawała na krakowską ASP, filię 
grafiki w Katowicach, gdzie wcześniej studiowała. 
Pojechałam do Krakowa i Katowic na konsultacje 
i tam spotkałam Profesora Jerzego Dudę-Gracza, 
który był już bardzo znanym artystą. Wcześniej wi-
dząc jego malarstwo we wrocławskim BWA, zapra-
gnęłam zobaczyć go przy pracy i to też był dla mnie 
znak, że powinnam zdawać właśnie do katowickiej 
ASP. 

Nikogo tam nie znałam, więc podczas egzami-
nów czułam się obco, nie opuszczało mnie wielkie 
napięcie. Jednak podczas końcowych egzaminów 

Książka artystyczna „Ikony Polskiej Kobiecości” Książka unikatowa „Aforyzmy”
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teoretycznych pozwoliłam sobie powiedzieć parę 
słów o polskiej kulturze i historii z zuchwałością, 
która przyciągnęła uwagę egzaminatorów. Gdy 
skończyłam, do kantyny przyszedł za mną Profe-
sor Tomasz Jura z pytaniem, skąd się wzięłam. Nie 
znali mnie, a ten egzamin zdałam na piątkę. Pro-
fesor Jura był świetnym plakacistą i satyrykiem,  
i chociaż nie byłam jego studentką, obdarowywał 
mnie swoimi grafikami noworocznymi, które mam 
do dzisiaj i które wciąż rozbawiają mnie odważnym 
poczuciem humoru. 

Natomiast u Profesora Dudy-Gracza mogłam 
studiować dopiero na drugim roku. Takie obo-
wiązywały zasady - pierwszy rok był próbny. 
Zapamiętałam go jako wykładowcę bez różnicy 
wymagającego od wszystkich swoich studentów, 
więc i ze mnie wyciskał ostatnie poty. Żądał, aby-
śmy najpierw opanowali warsztat, zanim zacznie-
my tworzyć samodzielnie. Studia w Polsce miały 
więc charakter akademicki, który w tym czasie 
zanikał na Zachodzie Europy, a który wypiera-
ła przede wszystkim koncepcja szkoły Josepha 
Beuysa. W konsekwencji tego, gdy na trzecim 
roku studiów przeniosłam się do Berlina Zachod-
niego, zostałam przyjęta do Hochschule der Kün-

ste bez potrzeby powtarzania poprzednich lat.  
I tam dopiero uświadomiłam sobie, czym jest dobra 
szkoła i solidna edukacja.

Jak wspominasz te początki za granicą?  
W jakich okolicznościach wyjechałaś? 

Moje początki w Berlinie Zachodnim to czas, 
kiedy w Polsce wprowadzono stan wojenny. Pa-
miętam, że po powstaniu NSZZ „Solidarność” Po-
lacy byli tam traktowani jak bohaterowie, niemal 
wyzwoliciele zza żelaznej kurtyny. Kiedy w kraju 
ogłoszono stan wojenny, większość już do nie-
go nie wróciła. W tym czasie mieszkałam jeszcze  
w Katowicach. Dopiero po pół roku, kiedy przestał 
obowiązywać dla cudzoziemców z Zachodu zakaz 
wjazdu do Polski, odwiedził mnie mój chłopak i by 
nikt nie zabraniał nam spotykania się, po prostu mi 
się oświadczył i wzięliśmy ślub. W konsekwencji 
po paru miesiącach byłam już oficjalnie w Berli-
nie Zachodnim nie jako azylant, lecz dzięki prawu 
łączenia małżeństw (rodzin). Ta nowa sytuacja ży-
ciowa była dla mnie pewnego rodzaju wstrząsem, 
bo inne miejsce, inne sytuacje. Jednak ku mojemu 
zaskoczeniu, już jako studentka Hochschule der 
Künste spotkałam się z dużą życzliwością zarówno 
profesorów jak i nowego środowiska studenckiego, 

„Gilgamesz”
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w którym było również wielu cudzoziemców. Moje 
prace studyjne zrobiły na tyle pozytywne wrażenie, 
iż Profesor Jürgen Spohn, który prowadził zaję-
cia z grafiki użytkowej, zaproponował mi nawią-
zanie kontaktów z byłą uczelnią. Napisaliśmy list 
do rektora ASP i w następnym roku nastąpiła wy-
miana studentów z Berlina do Krakowa i Katowic. 
Współpraca okazała się owocna i polscy studenci 
zostali zaproszeni do Berlina Zachodniego. Biorąc 
pod uwagę trudny czas stanu wojennego, stanowiło 
to nie lada wyczyn. Dla nas wszystkich - studen-
tów i profesorów była to platforma bardzo cennej 
konfrontacji dwóch obcych sobie światów. Z niej 
rodziły się wzajemny respekt i radość obcowania.

Na Hochschule der Künste Berlin studiowałam 
na wydziale Visuelle Kommunikation (Komunika-
cja Wizualna). Promotorem mojej pracy dyplomo-
wej był właśnie Profesor Jürgen Spohn. Choć był 
znanym ilustratorem i autorem książek dla dzieci, 
ja wybrałam temat bardziej uniwersalny - „Meta-
morfozy” Owidiusza. Pracę wykonałam w techni-
ce akwaforty. Powstały dwie jej wersje: w formie 
albumu grafiki artystycznej i w wersji książkowej. 
W stylu widoczny był wpływ mojej polskiej szkoły. 
Notabene w 1997 r. dzięki Pani Dyrektor Teresie 
Wolanin wystawiłam te prace w Muzeum Ceramiki 
w Bolesławcu. 

Berlin Zachodni stał się dla mnie miejscem na-
wiązywania trwałych przyjaźni nie tylko na grun-
cie akademickim, ale przede wszystkim z Polonią 
zasiedziałą tam już od lat, a także z jej nową ge-
neracją. Krąg moich znajomych błyskawicznie się 
rozszerzał. Uczestniczyłam w czymś, co określiła-
bym mianem „życia salonowego” - w spotkaniach 
z pisarzami, muzykami, aktorami  i innymi artysta-
mi. Ta intensywność życia kulturalnego sprawiała, 
iż miałam wrażenie, jakbym znalazła się w centrum 
świata. Do Berlina przyjeżdżali twórcy tej właśnie 
miary. Chodziłam na koncerty, na przykład Mile-
sa Davisa; spektakle teatralne Tadeusza Kantora, 
Andrzeja Wajdy, na wystawy. Na Hochschule der 
Künste gościnnie wykładał plakacista Profesor  
Waldemar Świeży, przez którego poznałam innych 
artystów. Miałam też przyjemność poznać Czesława 
Niemena, z którym któregoś razu poszliśmy na film 
„Big Science” awangardowej performerki Laurie 
Anderson. Jej muzyka elektroniczna do tego obrazu 
również na nim zrobiła duże wrażenie. Bardzo cen-
ną przyjaźń nawiązałam z polsko-niemieckim pisa-
rzem Christianem Skrzyposzkiem. Po jego śmier-
ci w 1999 r. Henryk Baranowski zrealizował dla  
Teatru TV sztukę opartą na motywach jego powie-
ści „Wiedźma”. Dzięki tym wydarzeniom kultural-
nym Berlin stawał się dla mnie miastem wyjątko-

wym, swoistym pępkiem świata.
W Berlinie skończyłaś studia, tam rozpoczę-

łaś też pracę. Czy byłaś artystką niezależną, czy 
współpracowałaś z jakimiś instytucjami?

W czasie obrony mojej pracy dyplomowej Pro-
fesor Reinhard Braun zapytał mnie, czy chciałabym 
pracować w wydawnictwie książkowym. W Ullste-
in Verlag pokazałam swoją pracę dyplomową i to 
wystarczyło, by dostać pierwsze zlecenie na okład-
kę do książki o Hemingway’u, a potem następne, aż 
do stałej współpracy. Zlecenia otrzymywałam rów-
nież od innych wydawnictw, instytucji kulturalnych, 
firm i agencji reklamowych i tak zaczęła się moja 
praca w dziedzinie grafiki użytkowej i ilustracji.  
W latach 80-tych i 90-tych graficy użytkowi byli 
tam freelancerami, czyli zarabiali na bazie hono-
rarium. Z jednej strony praca na takich warunkach 
wymagała kreatywności i była ciągłym wyzwa-
niem stawianym przez zleceniodawcę, z drugiej 
strony nie była monotonna. Traktowałam to jako 

„Tryptyk Rzymski” do wystawy „Obecność i Głębia”; 
BWA w Lublinie, 2006
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twórczość na użytek innych. 
Poza tym dalej malowałam obrazy. To było moje 

samookreślenie, wewnętrzne poszukiwanie twór-
czych przestrzeni w sztuce. Zaczął się czas prze-
chodzenia od figuratywności do prostych form. Coś 
w rodzaju obcowania z ładem i transcendentalno-
ścią. I co istotne, moje poszukiwania nie szły w pa-
rze z ówczesnymi trendami w sztuce, w której uwa-
gę przyciągał głównie prąd „Neue Wilde”, anarchia  
i punk. Było mi to obce, nie byłam buntownikiem.

Moja działalność szła zatem w dwóch równo-
ległych kierunkach - w stronę grafiki książkowej  

i malarstwa, które w pewien sposób połączyłam, 
kontynuując swoją pracę już w XXI wieku. Za-
częłam robić własne, unikatowe książki artystycz-
ne, które sprzedawałam bibliotekom narodowym  
w Niemczech i prezentowałam na międzynarodo-
wych festiwalach i wystawach organizowanych 
przez Festiwal Sztuki Książki i Muzeum Book Art 
z Łodzi.

Właśnie - fascynujące  w swojej niepowta- 
rzalności i wyjątkowe w dobie audiobooków 
książki unikatowe.

Era komputerów i audiobooków zmieniła świat. 

„Ich troje”
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Artysta grafik stał się, być może, przeżytkiem 
w dobie zautomatyzowanych narzędzi pracy.  
I właśnie to stało się impulsem do spotkania z dr 
Walterem Andreesem, dyrektorem Staatsbibliothek 
Preussische Kulturbesitz w Berlinie. Zapropono-
wał mi zrobienie książki unikatowej i pokazał kil-
ka egzemplarzy już przez niego zakupionych. Po 
tej rozmowie wymyśliłam pierwszą książkę, któ-
rą nazwałam „Ikony Polskiej Kobiecości”. Każda 
strona miała formę kolejnej litery: K-O-B-I-E-C-
-O-Ś-Ć. Wewnątrz umieściłam teksty historyczne, 
listy, poematy skomponowane z moimi obrazami, 
ale także dziełami pochodzącymi z innych epok,  
a mówiące o charakterach kobiet. Poszczególne 
strony wydrukowałam na sztywnym papierze, by  
w pozycji pionowej sugerowały obracający się wa-
lec, czy wachlarz. Następnym pomysłem był „La-
birynt czasu” zawierający krótkie frazy mojego au-
torstwa. Wychodząc z kwadratu, ten obiekt-książka 
rozkłada się na pionowe lub poziome pasma w ta-
kiej formie, by powstała osobliwa ruchoma rzeźba, 
zmienna w zależności od tego, jak przewraca się 
strony. Każdy egzemplarz jest unikatem. Następnie 
zrealizowałam inny koncept z aforyzmami polskich 
autorów. Trójkątne strony książki nakładają się na 
siebie z przeciwnych kierunków, jedna z prawej na 
lewą i pod nią z lewej na prawą. Ostatnią przygo-
dą był „Gilgamesz” w przekładzie Józefa Wittlina, 
na którego wykorzystanie dała mi prawo jego cór-
ka Elżbieta Wittlin-Lipton, z którą zaprzyjaźniłam 
się w Madrycie. Te książki znajdują się w Staats-
bibliothek Preussischer Kulturbesitz, w bibliote-
kach Niemiec, Polski i Japonii. Pokazywałam je 
na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Książki, 
prezentowane były w różnych miastach w Polsce 
i za granicą. Przy okazji dostawałam wyróżnienia, 
a także nagrodę dyrektora Książnicy Pomorskiej  
w Szczecinie. Moje prace z łódzkiego Book Art 
Museum zakupiło Muzeum Musashino University 
of Art w Tokio. Jest to przykład, iż tego typu obiek-
ty stają się kontrapunktem dla audiobooków.

Miałaś w swoim życiu i twórczości okres hisz-
pański - co wtedy robiłaś?

Do Hiszpanii przeniosłam się na początku lat 
90-tych za sprawą drugiego małżeństwa. Mając 
dobre referencje z Niemiec zdołałam nawiązać tam 
ciekawe kontakty z licznymi madryckimi wydaw-
nictwami i Ministerstwem Kultury, co przyniosło 
mi dużo satysfakcji. 

Był to ciekawy w moim życiu okres obcowania 
z artystami, krytykami sztuki i filozofami, a sama 
Hiszpania odsłoniła przede mną inną jakość życia 
prowadzonego w intensywności światła, w obec-
ności ciekawej historii monarchicznej. Czas tam 
spędzony to także początek i rozkwit epoki Ma-

cintosha. Zaczęłam więc robić projekty na kom-
puterze. Wtedy poznałam również pioniera sztuki 
komputerowej Elenę Asins, z którą zaprzyjaźniłam 
się podczas jej warsztatów sztuki komputerowej  
w Círculo de Bellas Artes. Ciekawe miejsce - pa-
łac wybudowany przez i dla artystów pod koniec  
XIX w., w którym bywał również młody Picasso. 
Obecność Eleny i jej konsekwencja w sztuce były 
dla mnie cennym motorem do rozpoczęcia no-
wych poszukiwań twórczych. Przebywając w kraju 
znacznie różniącym się krajobrazem i klimatem od 
środkowoeuropejskiego, czułam potrzebę odnale-
zienia własnej tożsamości. 

To wtedy powstał cykl obrazów piktogra-
ficznych zatytułowany Kryptogramy. W notat-
ce biograficznej zamieszonej na Twojej stronie  
www.art-ela.com/pl odnajdujemy zdanie, w któ-
ry informujesz, że stworzyłaś go zainspirowana 
znakami piktograficzno-hieroglificznymi róż-
nych proweniencji kulturowych epok prehisto-
rycznych.

Tak. Wertując książki, trafiłam na ciekawe mo-
tywy reliefów hetyckich. Chcąc wczuć się w auto-
ra tych antropomorficznych rysunków i naśladując 
jego ruch linii, niespodziewanie odczułam ogrom-
ną radość, która skłoniła mnie do rozwinięcia tego 
tematu. Skonstatowałam, że to, co uważa się za 
sztukę prymitywną, posiada dużą dozę poczucia 
humoru i dystansu do rzeczywistości. Tak powstał 
cykl obrazów, kod piktograficznych znaków, które 
nazwałam „Kryptogramami”. Każda figura repre-
zentowała stan emocjonalny osobnika, czy pojęcia 
ideograficznego, np. kobietę, mężczyznę, siłę, wy-
zwanie, samotność, przyczynę… 64 figur - obrazów 
pokazałam na wystawie indywidualnej w Madrycie 
i okazało się, że przyjęto je z entuzjazmem. Ktoś  
z satysfakcją powiedział mi, że tytuły idealnie pasu-
ją do formy i nie ma problemu z ich zrozumieniem. 
Moje prace spotkały się również z przychylnością 
krytyki. Zaczął się okres rozwoju i intensywnej pra-
cy nad tym tematem, kolejnych wystaw w Hiszpa-
nii, USA, Meksyku i Niemczech.

Twoje Kryptogramy, a jest ich ponad 800 
sztuk, intrygują i zachęcają do poszukiwań, 
bo jak pisze w recenzji Mirosław Jasiński:  
W niezwykle surowej, a jednocześnie czytel-
nej formie udało się Eli Woźniewskiej zawrzeć  
w nich istotę niepokoju, którym podszyta jest na-
sza doba. Jednocześnie, jak pisze inny krytyk 
Emilio Pascual: „(…) Ela Woźniewska obdarzy-
ła je wewnętrzną logiką, która czyni je pięknymi  
w tym pogmatwanym wszechświecie. Dostrzega  
się w nich pewne zakłopotanie i jakieś zdumienie. 
Nie brakuje również inteligencji i mądrości, jak 
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poświadczają mądrość węża i inteligencja sowy 
Minerwy. Ten sam Emilio Pascual napisał na-
wet do tej recenzji wiersz:

Świat w kryptogramie
Bezsenność w głębi nocy;
bezwładne wczoraj samotności i cienia;
sędzia męskości lub kobiecości;
byk witający księżniczkę;
dni pracy i odpoczynku;
albo czułość strażnika świtu;
niedołęstwo - bliźniaczy brat siły -;
zmartwienie nieodłączne
od strachu przed skokiem w pełną wiosnę;
wyzwanie wątpliwości, rzeka
pamięci i słuszny rozwój
nauk szkolnych o północy;
szczypta głosu na drodze
czasu, który jest zachodem i kolebką;
pretensja szefa na spotkaniu
cudzoziemki z obcokrajowcem;
siła słuchu niepokornego
wobec dwoistości wędrowca;
siostra woda, bumerang, który zalewa
szeregi kozich wojsk;
egoistyczne powody idei
zapełniające powietrze fałszywymi wieśćmi …
sylaby są z obszernego kryptogramu
lub labiryntu, który odkrywa sztuka.

Emilio Pascual - wydawca w Grupie Anaya, do 
którego lubiłam zachodzić, gdyż był wielkim znaw-
cą Cervantesa i cytował nam z pamięci fragmenty 
„Don Kichota”. Do następnej wystawy w galerii 
w Murcji zgodził się napisać tekst do tych krypto-
graficznych obrazów. Fakt,  że do swojej krytyki 
ułożył wiersz, był dla mnie wielkim zaskoczeniem, 
bo właśnie w nim objawiła się jego własna inter-
pretacja przedstawionych znaków. Każdy z nich 
- każda figura stanowi odrębny obraz. To daje mi 
możliwość układania z nich kompozycji w różnych 
wersjach, w pionach, kwadratach, prostokątach. 
Dzięki temu pozycja znaków korespondujących ze 
sobą i ich pojęcia również zmieniają się w swych 
kontekstach. Ja jako ich twórca proponuję ideę, 
lecz obserwator może spojrzeć na te obrazy jeszcze 
inaczej, dociekliwie zbadać ich cechę i zinterpreto-
wać je na nowo. I tak to uczynił Emilio Pascual 
w swoim wierszu. Tak więc w tej wieloznaczności 
pragnęłam uchwycić jakby ludzkie indywiduum, 
bo wszystko co żyje, jest niepowtarzalne, a jednak 
jesteśmy zamkniętą w czasie i przestrzeni całością. 
To, co możemy ogarnąć zmysłami i rozumem, staje 
się uniwersalną jednością. Dlatego daję jakby sy-
gnał, nakaz zachowania życia, gdyż jeśli brakuje 
jednego elementu - postaci, powstaje dziura, wali 

się całość. Tak bym to chciała zobaczyć z dzisiej-
szego punku widzenia.

A Tryptyk Rzymski? Czy jest wyrazem Two-
jej fascynacji mistycyzmem?

Chyba w Hiszpanii doświadczyłam momentu 
przełomowego w moim życiu, gdy zrozumiałam, 
że wszystko co posiadamy, dobra materialne, oso-
by, nie jest nam dane na całe życie. Instynktownie 
wzięłam do ręki Pismo Święte, szukając w nim 
odpowiedzi. Jednak wtedy nic nie pojmowałam, 
każde zdanie wydawało mi się tajemnicą. A jednak 
to była wielka łaska, bo z czasem zrozumiałam, iż 
człowiek w swoich planach i zamiarach jest nie-
doskonały, zawodzi, a oparcie i pomoc przychodzi  
z innego źródła.

Po prywatnych (nie)szczęściach, których do-
świadczyłam w Hiszpanii, wróciłam do Berlina  
z nadzieją odzyskania sił i zorganizowania sobie ży-
cia od nowa. Kochana Profesor Ajlikow-Czarnecka 
nakazała mi skontaktować się z polsko-niemieckim 
artystą Gerardem Blumem Kwiatkowskim, kolek-
cjonerem sztuki redukcyjnej. I faktycznie, włą-
czył moje prace do swojego Museum Modern Art  
w Hunfeld. Na pierwszej wystawie u Bluma Kwiat-
kowskiego poznałam Andrzeja Mroczka, dyrekto-
ra BWA w Lublinie, który widząc moje obrazy, od 
razu zaproponował mi wystawę w Galerii Labirynt. 
Jej ideą była prezentacja współczesnych tendencji 
artystycznych. Po mojej indywidualnej wystawie w 
Lublinie dostałam od Andrzeja propozycję udziału 
w innej, poświęconej dziełu Jana Pawła II - „Tryp-
tyk Rzymski”. Było to poważne wyzwanie, które 
przyjęłam z drżeniem i lękiem, zwłaszcza że mój 
stosunek do wiary chrześcijańskiej nie był wtedy 
wykrystalizowany. Nigdy nie zadałam sobie trudu, 
by wyjść na spotkanie z naszym papieżem, czy mo-
dlić się na różańcu, o co prosiła mnie moja koreań-
ska przyjaciółka z okresu studiów. Jednak w moim 
życiu zaczęły pojawiać się postacie i zdarzenia 
mistyczne. Przypadkiem znalazłam w biblioteczce 
Mamy Dzienniczki św. Faustyny, o których mówił 
mi przyjaciel z Wenezueli, zgorszony, że ich nie 
znam. Od tego momentu nie mogłam już się z nimi 
rozstać. Potem Polska Misja Katolicka w Berlinie 
została przeniesiona do kościoła, który znajdował 
się blisko mojego miejsca zamieszkania. Krótko 
potem moja przyjaciółka z Wenecji dała mi klucze 
do swojego mieszkania w Rzymie. Będąc w Wa-
tykanie przypomniałam sobie sny, które miałam 
przed śmiercią naszego papieża - ostatkiem sił na-
kłaniał mnie do nawrócenia. Po powrocie z Rzymu 
wiedziałam już, jak namalować obraz na wystawę 
w Lublinie. W Bolesławcu, u Pana Nawrota zamó-
wiłam deski-skrzynki, a ponieważ nie wykonał ich 
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tak, jak chciałam, powtórzył zlecenie. W ten spo-
sób powstały dwie podobne kompozycje. Przed 
transportem do Lublina przyszła do mnie grupa 
przyjaciół, by zdecydować, który obraz wysłać na 
wystawę. Jedna z pań, patrząc na nie, miała łzy  
w oczach. Zakupiła jedną z tych dwu wersji i za-
brała ją do Paragwaju. Druga zawisła na ścianie w 
galerii BWA w Lublinie.

Dyrektor Andrzej Mroczek wyznał, iż wie, 
co przedstawia to dzieło, pozornie abstrakcyjne. 
Kompozycja zbudowana była z dwóch kwadratów 
skrzynek skośnie połączonych ze sobą, lecz o róż-
nej grubości, przez które na czarnym tle ciągnęła 
się linia - horyzont przedstawiająca jakby strumień 
wody, o którym mówi poemat. Ta linia to rysunek 
ramion Boga i Adama z fresku Michała Anioła 

Bibliografia:
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przedstawiającego stworzenie człowieka. Jednak 
palec boży nie dotyka dłoni Adama, istnieje pomię-
dzy nimi przepaść, gdyż w moim pojęciu jeszcze 
nie złączyliśmy się całkowicie z Bogiem, a to jest 
właśnie naszym przeznaczeniem i dziedzictwem. 
Ten moment spotkania i ostatecznej wieczności 
podparty jest lazurowym błękitem, podobnym do 
tego, który występuje na Sądzie Ostatecznym znaj-
dującym się w Kaplicy Sykstyńskiej. Ta ciemna 
przestrzeń ma powłokę lakierowaną tak, by każdy, 
patrzący na obraz, mógł się w niej przejrzeć jak  
w lustrze. I od tego obrazu, poematu Jana Pawła II 
powoli zaczęło się również moje osobiste nawróce-
nie, czyli poszukiwanie obecności Boga wśród nas.

Rozmawiała Ewa Ołenicz-Bernacka 

Gilgamesz III
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Moje lata pracy w liceum ogólnokształcącym (1964-1975)
V Wspomnienia

W listopadzie 1964 r. zmarł prof. Wincenty Ty-
rankiewicz i pozostał po nim etat nauczyciela historii  
w Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu. Z gru-
pą pięciu kolegów, absolwentów historii Wydziału 
Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Wrocław-
skiego, mieszkaliśmy ciągle w Domu Studenckim 
„Ul” przy ul. Komuny Paryskiej we Wrocławiu pró-
bując przedłużyć swoje studenckie lata. Dorywczo 
pracowaliśmy w Spółdzielni Studenckiej „Robot”. 
Wtedy otrzymałem informację, że do dziekanatu 

mojego wydziału wpłynęło pismo od dyrektora LO 
w Bolesławcu – Franciszka Kalisza o wolnym eta-
cie nauczyciela historii. Podjąłem decyzję, że pojadę, 
zobaczę szkołę i miasto, i może się zdecyduję przyjąć 
tę pracę. Wtedy nie przypuszczałem, że zostanę tu na 
stałe. 

Bolesławiec wydawał mi się sympatyczny – miał 
ładną, odbudowywaną Starówkę, budowano cen-
trum (stała już konstrukcja wieżowca), były dwa 
kina: „Orzeł” i „Wenus”. Wtedy też odbył się pierw-
szy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski. Liczne zakłady 
przemysłowe dawały poczucie, że miasto będzie się 
rozwijało. Postanowiłem spróbować, zwłaszcza, że 
miałem obiecane mieszkanie i wsparcie kuzynów 
– farmaceutów prowadzących jedną z aptek w Bo-
lesławcu. Zamieszkałem początkowo w pokoiku 
na trzecim piętrze Liceum, obok funkcjonującego  
w szkole gabinetu lekarskiego. W nocy byłem 
(oprócz woźnego) jedynym mieszkańcem całego bu-
dynku szkolnego. Po kilku miesiącach otrzymałem 
kawalerkę w nowym budownictwie przy ul. Polnej. 

Dyrektor F. Kalisz przydzielił mi lekcje historii  
w klasach czwartych oraz naukę o Polsce – przed-
miot, który potem wielokrotnie zmieniał nazwę na: 
naukę o konstytucji, naukę o Polsce i świecie współ-
czesnym, wiedzę o Polsce, propedeutykę nauki 
o społeczeństwie, wiedzę o społeczeństwie. W LO 
pracowało jeszcze dwóch historyków – Jan Kruk  
i Maria Modl. Koledzy przybliżyli mi sylwetkę na-
uczyciela Wincentego Tyrankiewicza i zdałem sobie 
sprawę, że otrzymałem etat po nietuzinkowej po-
staci. Zastanawiałem się, jak zostanę przyjęty przez 
uczniów. Zaproponowano mi też dodatkową pracę  
w Wieczorowym Liceum Ogólnokształcącym, 
którym kierował dyrektor Józef Gałkiewicz oraz  
w Liceum i Studium Medycznym. W Liceum dla Pra-
cujących poznałem wielu ludzi zatrudnionych w ad-
ministracji państwowej, instytucjach społecznych 
i spółdzielczości wiejskiej, którzy uzupełniali wy-
kształcenie średnie, aby awansować, a nawet później 
podjąć zaoczne studia wyższe. 

Liceum było w tamtych latach nie tylko elitarną 
placówką oświatową o dużych ambicjach nauko-
wych, ale i kulturalną. Pierwsza selekcja młodzie-
ży dokonywała się w trakcie egzaminu wstępnego. 
Taki charakter szkoły zmuszał kadrę pedagogiczną 
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do podnoszenia swoich kwalifikacji. Wielu nauczy-
cieli podjęło tu pracę bezpośrednio po ukończeniu 
studiów (przeważały osoby między 23 a 35 rokiem 
życia, co tworzyło przyjazną i koleżeńską atmosferę). 

Bardzo dużo w pierwszych latach pracy pomógł 
mi Jan Kruk, mój starszy kolega, także absolwent 
Uniwersytetu Wrocławskiego, pasjonat historii  
II Rzeczypospolitej, a szczególnie Józefa Piłsudskie-
go, student prof. dra hab. Karola Maleczyńskiego. 
Zamysł doktoryzowania się z historii najnowszej 
przerwała J. Krukowi tragiczna śmierć w wypadku 
samochodowym w lutym 1967 r., co dotknęło mnie 
osobiście, bo straciłem wspaniałego kolegę, a mło-
dzież doskonałego historyka. Dyrektor LO wysłał 
wtedy mnie wraz z nauczycielem fizyki Józefem 
Głąbą do Wrocławia i zobowiązał nas do zabrania 
ciała Jana Kruka z Instytutu Medycyny Sądowej przy  
ul. Bujwida. Ciało zmarłego nauczyciela zostało 
wystawione w Liceum, a w pogrzebie uczestniczyła 
młodzież całej szkoły. 

Pierwsza moja matura jako egzaminatora w maju 
1965 r. była dla mnie wielkim przeżyciem i doświad-
czeniem, stąd długo śledziłem losy absolwentów tego 
rocznika. Myślałem jednak o powrocie do Wrocła-
wia, ale w 1966 r. do naszego LO przyjęto absolwent-
kę polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego – Alicję 
Marię Bielawską, która wkrótce została moją żoną  
i to ostatecznie przypieczętowało nasze pozostanie  

w Bolesławcu. 
W latach 60-tych w szkołach obowiązywały za-

sady regulaminowe, które z dzisiejszej perspektywy 
wydają się być dość egzotyczne, ale wspominam je  
z sentymentem. Obowiązywało noszenie tarczy 
szkolnej (sprawdzał to dyżurny nauczyciel przy wej-
ściu do szkoły), fartuszek granatowy lub czarny, za-
kaz makijażu u dziewcząt, obuwie na płaskim obca-
sie. Uczennice nie chodziły w spodniach, a przeciwko 
długim włosom chłopców pozujących na Beatlesów, 
Niemena czy innych muzyków zespołów rockowych 
prowadzono „wojnę”. Dyrektor wysyłał nauczycieli 
na dyżury po miejskich kawiarniach w celu spraw-
dzania czy o niedozwolonej porze nie przebywa 
w nich młodzież. Studniówka trwała do północy,  
a obowiązywał ubiór szkolny (biała bluzka i granato-
wa spódniczka; garnitur i krawat). 

Nie samą nauką i pracą żyła społeczność LO – 
rozwijał się ruch turystyczny, w który angażowali-
śmy młodzież. Było to możliwe dzięki działaczom 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawcze-
go – Leonowi Piątkowskiemu i Włodzimierzowi Ko-
walskiemu oraz Biuru Obsługi Ruchu Turystyczne-
go (BORT). Ukończyłem roczny kurs dolnośląskich 
przewodników PTTK i wspierałem opracowany 
przez nauczycieli geografii Hieronima Jędrzejew-
skiego i Bronisławę Duduś (po zmianie nazwiska 
– Jaworowska) program wycieczek szkolnych. Mło-
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dzież poznawała najpierw swoje miasto i jego oko-
lice, potem region Dolnego Śląska, a następnie kraj. 
Uczestniczyliśmy (uczniowie i wszyscy nauczyciele) 
w organizowanych przez PTTK wiosennych i jesien-
nych rajdach po Ziemi Bolesławieckiej, które trwały 
dwa dni. Przygodą były noclegi w stodołach (czasem 
myszy wędrowały po śpiących) i nocne „gwiaździ-
ste” (bo z różnych stron) marsze na Zamek Grodziec, 
skąd wracaliśmy pociągiem na Dworzec Wschodni  
w Bolesławcu. Jako przewodnik PTTK woziłem 
naszą młodzież szlakiem zamków piastowskich, za-
bytków śląskiego baroku, chodziliśmy po Karkono-
szach, Rudawach Janowickich i Sudetach. Nocując  
w schronisku na Zamku Grodno o północy ogląda-
liśmy błądzącą po murach zamczyska Białą Damę. 
Wycieczki były uzupełnieniem wiedzy o Dolnym 
Śląsku i jego dziedzictwie kulturowym, która w pro-
gramie historii traktowana była szczątkowo. 

Nauczanie wiedzy o społeczeństwie spowodowa-
ło, że rozpocząłem dwuletnie Studia Podyplomowe 
w Instytucie Nauk Społecznych przy Uniwersytecie 

Wrocławskim. Po skończeniu tych studiów otrzyma-
łem propozycję od dyrektora Instytutu prof. dra hab. 
Mariana Orzechowskiego podjęcia stacjonarnych 
studiów doktoranckich. Nie mogłem się zdecydo-
wać, gdyż wiązało się to z wyjazdem do Wrocławia. 
Myślałem o studiach zaocznych, na które niestety nie 
dostałem pozwolenia od ówczesnych władz oświato-
wych. Później prof. dr hab. M. Orzechowski awanso-
wał na Ministra Spraw Zagranicznych i kontakt nasz 
się urwał, a sprawa doktoratu stała się nieaktualna. 

Przy nauczaniu historii w tamtych latach na-
uczyciel napotykał pytania dotyczące tzw. „białych 
plam”, zadawane zwłaszcza przez uczniów klas ma-
turalnych. Przy omawianiu II wojny światowej jedna  
z uczennic zapytała mnie: „co się wydarzyło w Ka-
tyniu?” Musiałem odpowiedzieć, a moja wiedza była 
już wtedy pełna, gdyż w czasie studiów nasz starszy 
kolega Adolf Juzwenko (dzisiejszy dyrektor Ossoli-
neum) przemycił z wakacyjnego pobytu w Londy-
nie II tom „Najnowszej historii Polski” Władysława 
Poboga Malinowskiego, w którym był rozdział „W 
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kręgu Katynia”. Przeczytaliśmy go na seminarium 
magisterskim u prof. dra hab. Henryka Zielińskiego. 
Po tamtej lekcji jeden z uczniów pochwalił się moimi 
wyjaśnieniami w domu i w efekcie tego poproszono 
mnie na rozmowę do budynku Komitetu Powiatowego 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej mieszczą-
cego się przy ul. Chrobrego. Sekretarz zapytał mnie, 
czy temat „Katyń” jest w programie historii. Wyjaśni-
łem, że nie, ale jest hasło „stosunki polsko-radzieckie  
w czasie II wojny światowej”. Na tym zakończyliśmy 
rozmowę, bez żadnych konsekwencji dla mnie. 

Moje pierwsze wychowawstwo w klasie Ic 
w 1965 r. było dużym wyzwaniem. Obawiałem się czy 
podołam, ale klasa okazała się wspaniała. Uczniowie 
o ciekawych charakterach, uzdolnieni i pracowici, co 
potwierdziła matura w 1969 r. i późniejsze ich losy. 
Wychowawstwo podobnej klasy, też „c” dostałem  
w 1969 r. Maturę uczniowie zdali w 1973 r. (by-
łem już w tym czasie dyrektorem LO). Śledząc losy 
moich wychowanków cieszę się, że spotkałem ich  
w swoim życiu i mam satysfakcję, że w tym, co osią-
gnęli, jest również mój udział. 

W 1972 r. nastąpiły zmiany kadrowe w Liceum. 
Władze oświatowe powołały na stanowisko Inspek-
tora Oświaty dotychczasowego dyrektora LO F. Ka-
lisza, a na jego miejsce powołano mnie, o czym do-
wiedziałem się po powrocie z wakacji. I tak zostałem 
jednym z najmłodszych dyrektorów w Kuratorium 
Dolnośląskim. Moja nominacja była niewątpliwym 
zaskoczeniem dla grona pedagogicznego, jak i dla 
mnie. Na stanowisko zastępcy powołałem Annę Ba-
niecką, która do tej pory pełniła tę funkcję i miała do-
świadczenie w planowaniu pracy szkoły. Moje nowe 
stanowisko wymagało doskonalenia zawodowego, 
dlatego chętnie wziąłem udział w zorganizowanym 
przez Ministerstwo Oświaty w Sulejówku miesięcz-
nym kursie dla nowo powołanych dyrektorów. Kadra 
wykładowców to czołowe nazwiska polskiej dydak-
tyki i pedagogiki, dużo skorzystałem z ich wykła-
dów. Poznałem wówczas wśród szkolących się wielu 
ciekawych ludzi, m.in. Annę Radziwiłł – wówczas 
zastępcę dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. 
Joachima Lelewela w Warszawie, późniejszą wice-
minister edukacji w latach 1989-1992 i 2004-2005. 

Kierowanie szkołą średnią w tamtych latach nie 
było łatwe, na co niewątpliwie wpływała sytuacja 
ekonomiczna kraju. Dyrektor oprócz nadzoru nad 
procesem pedagogicznym, dydaktycznym i wycho-
wawczym dysponował niewielkim budżetem, a to nie 
pozwalało na wystarczające uzupełnianie pomocy na-

ukowych, na poprawę bazy. Szkoła nie miała jeszcze 
sali gimnastycznej, stąd rozpocząłem przebudowę 
auli szkolnej (przy pomocy społecznej wymieniono 
podłogi, sala została podzielona na dwa pomieszcze-
nia – stąd powstała możliwość gry w piłkę siatkową). 
Wspomagał nas technicznie mgr inż. Tadeusz Ba-
ranowski, mąż Heleny, nauczycielki biologii w LO. 
Budynek ogrzewała stara kotłownia, która w sezonie 
grzewczym zadymiała cały obiekt. W rozwiązaniu 
wielu tego typu problemów pomagały Zakłady Che-
miczne „Wizów” – nasz zakład opiekuńczy oraz inne 
zakłady przemysłowe i rzemieślnicze z Bolesławca,  
a także Jednostka Wojskowa (pomagała przy remon-
cie pokoju nauczycielskiego). Pamiętam bardzo do-
bre relacje z Komitetem Rodzicielskim, którym za 
moich czasów kierowali: płk. Jan Czaja oraz mecenas 
Stanisław Mincel. 

Tak się złożyło, że w latach 1970-1975 rozpoczę-
ły się próby reformowania oświaty. Powstał „Raport  
o stanie oświaty” prof. Jana Szczepańskiego. Na-
stąpiły zmiany. W 1973 r. wprowadzono klasy pro-
filowane: matematyczno-fizyczne, humanistyczne 
i biologiczno-chemiczne. Przy ustalaniu oceny ze 
sprawowania należało brać pod uwagę uspołecznie-
nie uczniów. Powstały grupy fakultatywne w klasach 
czwartych. Zmienił się regulamin egzaminu dojrza-
łości – z jedną oceną niedostateczną można było 
mieć poprawkę. Na pisemnym egzaminie dojrzałości 
uczeń mógł korzystać z materiałów pomocniczych 
(np. ze słowników). Zostały zawieszone egzami-
ny wstępne, a zastąpiono je konkursem świadectw.  
W klasach czwartych został wprowadzony przedmiot 
– przygotowanie do życia w rodzinie. Nałożono obo-
wiązek wdrożenia, bardzo kontrowersyjnej wśród pe-
dagogów, koncepcji prof. Heliodora Muszyńskiego 
dotyczącej ceremoniału szkolnego, co spowodowało 
wiele problemów i nowych obowiązków dla kadry 
pedagogicznej. Dużo czasu zajęło nam powołanie 
specjalistycznych zespołów nauczycieli, do realizacji 
zadań wytyczonych przez Ministerstwo Oświaty. 

Gdy w 1972 r. otworzono granicę z NRD, zro-
dziła się możliwość nawiązania kontaktów ze szko-
łami niemieckimi. Nasze miasto podpisało umowę 
o współpracy z Pirną. Kierowane przeze mnie LO 
w Bolesławcu podjęło kontakty ze szkołą w Zittau. 
Przypominam sobie jak pojawił się u mnie dr Hans 
Hampel dyrektor Erweiterte Oberschule w Zittau  
z propozycją nawiązania współpracy naszych szkół. 
W grudniu 1972 r. delegacja naszej szkoły w skła-
dzie: dyrektor Zygmunt Brusiło, zastępca dyrektora 
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Anna Baniecka, nauczyciel języka niemieckiego Hu-
bert Dworsatschek i przewodniczący Komitetu Ro-
dzicielskiego Stanisław Mincel pojechała „syrenką” 
mecenasa Mincla za granicę. Zostaliśmy uroczyście 
przyjęci. Na stole w eleganckiej restauracji stały flagi 
państwowe: Polski i NRD. Tam ustaliliśmy zasady 
współpracy podpisując umowę. Ku naszemu zdzi-
wieniu zjawiło się wielu dziennikarzy niemieckich, 
a ja udzieliłem wywiadu dla gazety „Lehrische Ze-
itung” – odpowiednika naszego „Głosu Nauczyciel-
skiego”. 

Na początek kontaktów ustaliliśmy współpracę 
grup sportowych, chórów szkolnych, a później roz-
wijała się wymiana doświadczeń dydaktycznych, 
lekcji koleżeńskich, uroczystości szkolnych. Zorga-
nizowaliśmy międzynarodowy turniej piłki siatkowej 
o ufundowany przez dyrektora LO Puchar. Rozgryw-
ki odbywały się w sali gimnastycznej szkoły przy ul. 
Komuny Paryskiej. Trzeba przyznać, że wbrew opi-

nii o wysokim usportowieniu młodzieży niemieckiej, 
nasza wcale nie była gorsza. Dyrygent chóru z Zittau 
poprosił o nuty polskiej piosenki, którą chciał zapre-
zentować ze swoim chórem w naszej szkole. Nasz 
znakomity nauczyciel muzyki i dyrygent szkolnego 
chóru „Canon” Bernard Cichorzewski zaproponował 
„Okę”. Podczas występu niemieckiego chóru w auli 
naszej szkoły, polska młodzież wybuchła gromkim 
śmiechem, gdy usłyszała początkowe słowa pieśni 
„Szumi do kota las” zamiast „Szumi dokoła las”. 

Dla zacieśnienia kontaktów i więzi między na-
uczycielami zaprzyjaźnionych szkół zorganizowali-
śmy w Kliczkowie dwudniowy biwak z imprezami 
sportowymi i ogniskiem. Dyrektor Hampel, rozluź-
niony atmosferą miejsca, dopiero wtedy powiedział 
mi, że jego ojciec był w Bolesławcu dyrektorem 
szkoły średniej, w której mieści się obecnie nasze 
liceum, a mieszkali przed wojną przy dzisiejszej  
ul. H. i W. Tyrankiewiczów. Wielu nauczycieli ze 
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szkoły w Zittau pochodziło z różnych miast Dolnego 
Śląska. 

Warto podkreślić, że w początkach lat 70-tych 
szkoły miały możliwość typowania na studia wyż-
sze bez egzaminów wstępnych trzech swoich najlep-
szych absolwentów (na kierunek pedagogiczny, do-
wolny i studia zagraniczne w jednym z państw obozu 
socjalistycznego). Mimo opracowanych kryteriów 
Rada Pedagogiczna miała zawsze burzliwy przebieg, 
ponieważ kandydatów było więcej niż miejsc. Był 
też przypadek, że wytypowana przez nas studentka 
zrezygnowała ze studiów i wstąpiła do klasztoru,  
z tej przyczyny miałem dyscyplinującą rozmowę  
z Kuratorem Oświaty Jakubowskim.

Liceum rozwijało się, zwiększała się ilość mło-
dzieży tzw. drugiego wyżu demograficznego.  
W związku z tym przyjmowałem do pracy nowych 
nauczycieli. Za mojej kadencji ze szkołą związali 
się: Jan Czarnecki – romanista (ulubieniec uczennic), 
Jolanta Deszczka, Barbara Słaboń i Maria Łużniak 
– polonistki, Zofia Diakowska – matematyczka, Ed-
mund Maliński i Stanisław Małkowski – historycy, 
Ludwika Szewczuk – bibliotekarka i Jerzy Sikorski 
– prowadzący wychowanie techniczne. Miałem chy-
ba szczęśliwą rękę, bo z tej grupy wyszli późniejsi 
dyrektorzy bolesławieckich liceów oraz MDK. 

Chciałbym wspomnieć moich zacnych kolegów, 
których nie ma już wśród nas, a były to bardzo cieka-
we osobowości: Anna Baniecka – moja zastępczyni, 
później dyrektor Liceum. Stanisław Baniecki – mate-
matyk; Jędrzejewscy: Janina – polonistka i Hieronim 
– geograf (twórca muzeum ziemi w szkole); Hubert 
Dworsatschek – germanista, wspaniały tłumacz i mi-
łośnik muzyki poważnej; Jolanta Ajlikow-Czarnecka 
– plastyczka, ekolog (miłośniczka drzew i zwierząt), 
która zawsze miała mnóstwo ciekawych pomysłów. 
Jej akcja ratowania dworu w Warcie Bolesławieckiej 
pod hasłem: „Warta Bolesławiecka warta ocalenia” 
zachęciła wielu uczniów do wykonania prac pla-
stycznych, które wysłałem do Ministerstwa Kultury, 
żeby zainteresować Ministerstwo niszczejącym XVI-
-wiecznym zabytkiem. Jolanta Ajlikow-Czarnecka 
miała dar dostrzegania talentu plastycznego u mło-
dzieży. Przykładem takim jest Krzysztof Brzuzan, 
któremu pomogła w przygotowaniu się do studiów 
na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u wybit-
nego rzeźbiarza prof. Mariana Koniecznego. Krzysz-
tof dzisiaj jest znanym rzeźbiarzem. Dla kolegów 
nauczycieli przygotowała w pokoju nauczycielskim 
plakatowy happening z hasłem: „Dzień Chłopaka, 

ale draka”. Wśród ówczesnych nauczycieli byli tak-
że: Bernard Cichorzewski – twórca szkolnego chóru 
„Canon” – wspaniały dyrygent i muzyk (nasz chór 
wielokrotnie wygrywał w Okręgowych Przeglądach 
Szkolnych Zespołów Artystycznych); Waleria Bo-
cian – rusycystka – uśmiechnięta, życzliwa, potrafią-
ca zawsze wprowadzać dobry nastrój (kiedy pytano ją  
o wiek, odpowiadała: „kiedyś miałam lat 40 i ja zda-
nia nie zmieniam”). Mile wspominam współpracę 
z Gałkiewiczami: Wiktorią – polonistką i Józefem 
– geografem, Zdzisławem Lewandowskim – mate-
matykiem, Genowefą Merdas – nauczycielką wycho-
wania fizycznego, a także rusycystkami – Leonardą 
Giszter i Marią Szydlik (najpierw moją uczennicą,  
a później koleżanką z pracy). Nie mogę też zapomnieć 
o legendzie naszego Liceum, jaką była pani Zofia 
Orda, która przez 25 lat (1951-1976) pełniła obowiąz-
ki sekretarki szkoły. Była to swoista skarbnica wiedzy  
o szkole, pracownikach i mieszkańcach Bolesławca, 
których znała od dawna, bo przyjechała pierwszym 
transportem z Drohobycza. Bardzo mi pomogła  
w początkowych miesiącach mojej pracy w LO,  
a także była niezastąpiona, jako sekretarka. Gdy by-
łem dyrektorem, mogłem zawsze na nią liczyć, wie-
działem bowiem, że dokumentacja szkolna prowa-
dzona jest wzorowo (wszystkie kontrole sekretariatu 
szkoły dokonywane przez Kuratorium wypadały bez 
zarzutu). Korzystałem z jej wiedzy i podziwiałem za 
niezwykłą elegancję ubioru i sposobu bycia. Parzy-
ła świetną kawę, a czasem w prywatnej rozmowie 
zwracała się do mnie panie Zygmusiu, ale zawsze za-
raz przepraszała, że traci dystans, tłumacząc to tym, 
że mógłbym być jej synem. Taka była Pani Zosia. 

Moje odejście z Liceum w 1975 r. przebiegło  
w niewyjaśnionych dla mnie do dziś okolicznościach. 
Nie otrzymałem odwołania na piśmie, nie było żad-
nego zarzutu o nieprawidłowościach, wręcz przeciw-
nie, Liceum było spokojną, bezkonfliktową, dobrze 
pracującą i zarządzaną szkołą. Mogłem się tylko do-
myślać, że reforma administracji terytorialnej i inne 
czynniki były tego przyczyną. Pierwszy sekretarz 
Komitetu Powiatowego PZPR odszedł do Jeleniej 
Góry na stanowisko wicewojewody, a jego następca 
zaproponował mi pełnienie funkcji dyrektora w Za-
sadniczej Szkole Budowlanej przy Bolesławieckim 
Przedsiębiorstwie Budowlanym. Tak się skończyła 
moja 11-letnia przygoda z Liceum Ogólnokształcą-
cym w Bolesławcu. 

Zygmunt Brusiło
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Wspomnienie o Pani czarownej. W drugą rocznicę śmierci Ani Banieckiej

Pani Profesor Anna Baniecka wywodziła się  
z rodziny zamieszkującej pogranicze mazowiecko-
-podlaskie. Ta „okolica” nasycona była licznymi 
wioskami polskiej szlachty zagrodowej. Ludźmi 
przeważnie biednymi, o których szlacheckim po-
chodzeniu świadczyły od drugiej połowy XIX wie-
ku miniaturki szabel (karabel) wpinane do ubrania. 
Lecz zarazem były to społeczności – dość skutecz-
nie niszczone przez komunistycznych czynowni-
ków podczas kilku dekad budowania w Polsce ko-
munizmu – wprost niesamowicie patriotyczne. To 
na Podlasiu oddział powstańców styczniowych ks. 
Brzóski walczył z Rosjanami do początków 1865! 
Był to oddział złożony z mazowiecko-podlaskich 
chłopów, którzy „wybijali” się na polskość i za-
wierzyli powstańczym manifestom. Wtedy jeszcze, 
niestety, nieziszczalnym. W takim to środowisku 
upłynęło dzieciństwo Anny Banieckiej. Wśród ludzi 
głodnych wiedzy i jakże patriotycznych. Od kiedy 
Ją poznałem czułem wprost magiczny wpływ, jaki 
wywierała na otoczenie, a jak już kogoś zaakcepto-
wała, to rzucała czar przywiązania nie do zerwania. 
Na mnie też taki rzuciła w początkach lat 80-tych 
XX w. W tę najczarniejszą noc stanu wojennego, 
gdy ludzie myślący nierzadko dobrze o Polsce, a pa-
trzący na siebie z przeciwległego krańca barykady, 
spoglądali na siebie z nienawiścią. Ileż to dyskusji 
odbyliśmy – traktowany byłem wówczas przez Nią 
(świeżo upieczony historyk) jako równorzędny part-
ner, a i tak czułem się podczas nich jako „ciężko” 
jeszcze niedokształcony młodzieniec, którego do-
puszczono do autentycznej krynicy mądrości. 

Wiele lat temu, po wielu godzinach wypełnio-
nych przez nasze „nocne rodaków rozmowy”, co-
fając się w czasie i opisując kolejne – wstecznie 
– generacje naszych przodków ustaliliśmy, iż je-
steśmy najprawdopodobniej dalekimi – ale jednak 
– krewnymi z Podlasia. Bo w tej krainie było jak 
na sienkiewiczowskiej Żmudzi – niemal wszyscy 
byli krewnymi wszystkich. Było coś niesamowitego 
i bardzo czarodziejskiego w chwili, gdy w środku 
nocy, ustaliliśmy naszych wspólnych, sprzed lat stu, 
antenatów.  Do dziś, gdy sobie o tym przypomnę, 
ciarki mnie przechodzą po plecach. Zatem mój naj-
większy Przyjaciel, od niedawna dr nauk historycz-
nych, Adam Baniecki miałby być moim dalekim 
krewnym, a ja jego… Zatem jest wysoce prawdo-

podobne, że jestem wujem Jego i Joli Banieckiej 
wnuczki. Czyli, że pomimo dwudziestowiecznych, 
wymuszonych, szaleńczych wędrówek Polaków 
zdarzało się czasami coś trwałego. Przywodzi mi 
tu na myśl wujostwo Bidzińskich z rodziny Ani 
Banieckiej, przeurocze małżeństwo (on był dyrek-
torem „Wizowa”). Już oboje nie żyją. A ja wspomnę 
tylko, że wspaniale czułem się w ich towarzystwie. 
Jak w rodzinie. Takich relacji niemalże już nie ma. 
Zagonieni w pozyskiwaniu akceptacji przełożonych 
i zdobywaniu pieniędzy dla spłacania wielodeka-
dowych kredytów (a przecież kapitalizm miał być 
taki kapitalnie tani…) nie tylko nie mamy czasu – 
lecz, co gorsza, nie mamy ochoty – pogrążyć się 
w rozmowie, która nie wzbogaca nas materialnie, 
a wynosi nas na szczyty intelektualnego i ducho-
wego spełnienia. Czas przebiega, przelatuje gdzieś 
koło nas, a my sobie tłumaczymy – że „na razie” 
nie mamy czasu, ale potem na pewno zrealizujemy 
te nieodbyte rozmowy. No, możemy je zrealizować, 
ale przeważnie już na łąkach niebieskich…. Czy  
„w oparach” wieczności będą wtedy dla nas tak 
ważne, jak te, które winniśmy odbyć, my żywi z ży-
wymi interlokutorami?

Anię i Stasia Banieckich poznałem w począt-
kach 1982 r., gdy jeszcze mieszkali w malutkim 
mieszkaniu przy ul Sądowej. Anna była cudowną 
kobietą, nie tylko dlatego, że wybaczała nam – to 
jest mnie i Adasiowi Banieckiemu -  niezliczone 
młodzieńcze psoty, ale również dlatego, że zada-
wała nam „przedziwne” pytania. Gdy już zostałem 
profesorem, zapytała mnie o jakiś szczegół tyczący 
się Etrusków. Oczywiście natychmiast „poległem” 
i bardzo się wiłem, a Ona powiedziała: Grzesiu,  
a nie możesz wprost się przyznać, że nic o tym nie 
wiesz?  Pani Anna była konkretna do bólu, a wie-
dzę miała chyba dziesięciu profesorów razem wzię-
tych. Gdy się widzieliśmy po raz ostatni - a Ona  
o tym wiedziała i ja też – znowuż mnie o coś zapytała  
i znowuż nie potrafiłem odpowiedzieć. Obiecałem, 
że udzielę odpowiedniej odpowiedzi następnym  
razem. Nie zdążyłem. Ale jak się „tam” spotkamy 
będę przygotowany...

Grzegorz Strauchold
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Powietrze dla płuc. Jak powstawało bolesławieckie ciepłownictwo

Mogłoby się wydawać, że temat ciepłownic-
twa nie będzie na tyle atrakcyjny, aby zagłębiać się  
w szczegóły. Jednak chciałem przybliżyć jego począt-
ki, a one w 1971 r. nie wyglądały dobrze. W miastach 
wielkości Bolesławca było to raczej ogrzewnictwo 
niż ciepłownictwo. Budynki użyteczności publicz-
nej, bądź kwartały zabudowy mieszkaniowej ogrze-
wane były przez kotłownie, przy których znajdowały 
się składowiska opału oraz kominy. Takich kotłowni 
było w Bolesławcu i okolicy 16. Nieodpowiednia 
obsługa mogła spowodować eksplozję kotłów - tym 
samym katastrofę w ogrzewanych budynkach - choć 
najczęściej powodowała ich wygaśnięcie.

W tej aurze conocnych zmagań z palaczami An-
drzej Robak-Bukowski - nowy dyrektor Miejskiego 
Zarządu Budynków Mieszkalnych (MZBM) - za-
proponował poznanemu w stołówce Stanisławowi 
Broniszewskiemu (czyli mnie) kierowanie bolesła-
wieckim ogrzewnictwem, gdyż dowiedział się, że 
wcześniej pracowałem przy uruchamianiu nowej 
elektrociepłowni w Łodzi. Z chwilą wyrażenia zgody 
musiałem konfrontować się z ludźmi bez kwalifika-

cji, ale z upodobaniem do alkoholu. Uwolnienie się 
od nich nie było łatwe, bo niskie zarobki nie przy-
ciągały fachowców: wyrzucenie jednego wiązało się  
z przyjęciem innego podobnego. Brałem sobie na 
głowę prawdziwe kłopoty.

W swych pierwszych krokach dyrektor MZBM 
pozyskał do pracy na różne stanowiska młodych 
fachowców, którzy tworzyli mobilny, kreatywny 
zespół. Te życiowe decyzje na „tak” ułatwiała oso-
bowość Bukowskiego oraz umiejętność zjednywania 
sobie przyjaciół. Był to czterdziestolatek, wysporto-
wany - znakomity narciarz, inteligentny, błyskotliwie 
elokwentny, przypominający Hugh Granta.

Młody zespół (wiek: po 27 lat) i szczęśliwe oko-
liczności, jakim była budowa przez Bolesławieckie 
Przedsiębiorstwo Budowlane (BPB), w którym dotąd 
pracowałem, nowego Osiedla Piastów wraz z ko-
tłownią, nasunęły mi pomysły, w które słabo wierzyli 
inni. Moja żona, lekarka doceniająca czystość powie-
trza, i ja sam - zwolennik innowacji, postanowiliśmy 
je przedstawić obu dyrekcjom i zarządowi Spółdziel-
ni Mieszkaniowej.
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Dyrekcja MZBM, do której przeniosłem się  
z BPB, a w której niedawno A. Bukowski powie-
rzył stanowisko dyrektora d/s technicznych mojemu  
rówieśnikowi - Rajmundowi Burghardowi, odważnie 
przyjęła za swój cel, zaprezentowaną przeze mnie 
koncepcję, o wysokich parametrach, ogrzewania zda-
la-czynnego. R. Burghard, człowiek bystry, ceniony 
i refleksyjny, zawsze uważnie wysłuchujący argu-
mentów rozmówcy (z wyglądu przypominał trochę 
Jamesa Deana, ale wyższy o jakieś 15 cm, i w przeci-
wieństwie do aktora zawsze zrównoważony).

We trójkę nie ustawaliśmy w dążeniu do zbudo-
wania systemu ciepłowniczego w Bolesławcu. Orę-
downikami idei stawali się inni bolesławianie - pasjo-
nowały się nią zwłaszcza nasze żony i dzieci. Żony 
moja i Burgharda, obie związane z medycyną, specja-
lizowały się w propagandzie zdrowotnych korzyści 
naszego celu.

Atutem było przyjęcie do eksploatacji kotłowni 
Spółdzielni Mieszkaniowej, w tym nowobudowanej 
dla Osiedla Piastów przez Zakład Gospodarki Ciepl-
nej utworzony przy MZBM.

W tamtych czasach - gospodarki nakazowo-roz-
dzielczej, niewyobrażalne były inicjatywy oddolne. 
Jeśli były, kierownicze gremia traktowały je jako 
przejaw zamachu na pryncypia władzy komunistycz-
nej. Wszystkie inwestycje planowano centralnie,  
w kolejnych planach 5-letnich. Priorytetowe były 
zaś te, które mogły sprzyjać interesom Związku Ra-
dzieckiego. Inwestycje z zakresu komunalnego były 
dobrem rzadkim i jeśli były, musiały być sprzęgnięte 
z interesami jak wyżej. Na tej zasadzie BPB, czy Fa-
bryka Domów pod Lwówkiem Śląskim mogły funk-
cjonować, bo budowały blokowiska na terenie jed-
nostek Armii Radzieckiej rozlokowanych w Borach 
Dolnośląskich.

Element sieci ciepłowniczej w Bolesławcu
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Ewentualna realizacja podjętego celu wiązała się 
z przewróceniem owych 5-letnich planów, a w to 
właśnie trudno było nam uwierzyć. Pracując wcze-
śniej w BPB, bywaliśmy służbowo i mogliśmy zo-
baczyć, w przeciwieństwie do osób nie bywających 
w radzieckich bazach, jak funkcjonuje na co dzień 
mocarstwo… 

Ot takie niespodziewane zdarzenie w bazie  
w Krzywej, czyli na lotnisku - startujące z niego ma-
szyny ogłuszały przez 24 godziny wszystko co żyło, 
a i szyby brzęczały w oknach, lub wylatywały przy 
barierze dźwięku. Wraz z kierowcą telepaliśmy się 
„Żukiem” w tumanach kurzu po betonowych płytach 
prowizorycznej drogi. W kierunku przeciwnym ma-
szerowali rekruci o azjatyckich rysach, w kolumnie 
oznaczonej na początku i końcu czerwonymi cho-
rągiewkami. Z boku kroczył starszyna. Kierowca 
„Żuka” otworzył okno, aby przewietrzyć kabinę.  
W tym momencie wszystkie nagie ślicznoty, powy-
cinane i przyklejone do ściany żuka wyfrunęły przez 
okno w kierunku maszerujących rekrutów. Widzieli-
śmy w lusterkach już nie kolumnę, a kłębowisko ciał, 
które okładał pięściami i kopał starszyna. Najdłużej 
kopał biedaka, który nie zdążył się poderwać jak inni 
i zejść przełożonemu z celownika. Widzieliśmy z od-
dalającego się „Żuka”, że starszyna w końcu odszedł, 
gdy leżący już się nie ruszał… 

Epizod ten umożliwi czytelnikom zrozumienie, że 
wszystko podlegało władzy, która w wymuszaniu po-
żądanych dla siebie zachowań nie zawahała się, aby 
stłamsić bezlitośnie każdy ludzki odruch.

Piszę tu o tym dlatego, aby oddać sprawiedliwość 
wielu dygnitarzom PZPR - tym szczególnie z Bole-
sławca, którzy z wielkim narażeniem się mocarstwu, 
tak układali sprawy ważne dla ludności miasta i oko-
lic, aby żyło się znośniej w szarzyźnie i niedostatkach 
realnego komunizmu. Początkowo nie angażowali 
się oni, ale i nie przeszkadzali w przeprojektowaniu 
kotłowni Osiedla Piastów w ciepłownię ze zdala-
-czynnym systemem sieci cieplnych. Ekonomika 
takiego przedsięwzięcia wymagała zbilansowania 
zapotrzebowanych mocy cieplnych na przestrzeni co 
najmniej dwudziestu przyszłych lat, w skali całego 
miasta. 

Okazało się, że idea w tym kształcie podobała się 
wszystkim w Bolesławcu. Problematycznymi były 
jedynie te kwestie, które w gospodarce socjalistycz-
nej, z jej centralnym planowaniem, leżały poza naszą 
mocą decyzyjną.

Wiedziałem, że muszę zajmować się bieżącą eks-

ploatacją i remontami starych kotłowni, uporać się  
z niekompetentną obsługą i programowaniem da-
nych, które mogłyby przekonać władze poza Bole-
sławcem do inwestycji na taką skalę. Trzeba było 
przyjąć pracowników przygotowanych do pracy 
koncepcyjnej - inżynierskiej. Akurat na energetyków 
w Bolesławcu i okolicach panowała „posucha”. Do-
pisało mi szczęście, bo mogłem zaangażować dość 
szybko Mariusza Majkowskiego i Czesława Iwanow-
skiego - techników. Pierwszy po powrocie z Iraku - 
obaj samodzielni, zdolni kierować pracownikami. 
M. Majkowski, to człowiek pomysłowy, skory do 
pionierskich przedsięwzięć.

Od tego momentu podjęliśmy pracę nad bilan-
sowaniem mocy cieplnych tworząc dla Bolesławca 
perspektywiczną mapę potrzeb cieplnych terenu. 
Równolegle kontynuowano negocjacje nad umo-
wami, umożliwiającymi pozyskanie niezbędnych  
w gospodarce planowej środków finansowych i mocy 
inwestycyjnych. Te dwa warunki spełnione jedno-
cześnie mogły doprowadzić do pomyślnej decyzji  
o inwestycji wspólnej dla wielu podmiotów w mie-
ście. I doprowadziły, gdy wraz z żoną i z walizką 
stosownych dokumentów zjawiliśmy się pewnego 
poranka w Wojewódzkiej Komisji Planowania Go-
spodarczego we Wrocławiu.

Prawdopodobnie pomyślna dla Bolesławca decy-
zja zapadła dzięki temu, że była to oddolna inicjatywa, 
umożliwiająca przetestowanie realizacji „uciepłow-
nienia” zdala-czynnego dla miasteczek dolnośląskich 
takich jak Bolesławiec. Z decyzją WKPG można 
było za pośrednictwem inwestora zastępczego Okre-
sowej Dyrekcji Inwestycji Miejskich w Jeleniej Gó-
rze uruchomić przeprojektowanie kotłowni Osiedla 
Piastów o mocy 5 Gcal/h na ciepłownię o mocy 40 
Gcal/h wraz z ogólno-miejską siecią cieplną. Prace 
projektowe podjęło Wrocławskie Biuro Budownic-
twa Przemysłowego. Wykonawcą części budowlanej 
ciepłowni było BPB (kierownik budowy Kazimierz 
Paluch), a części technologicznej - Wrocławskie 
Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych. Inspek-
torem nadzoru była mgr inż. Helena Matysiak.

Równolegle zlecono projektowanie instalacji hy-
drowęzłowej umożliwiającej likwidację starych ko-
tłowni i włączenie ogrzewanych przez nie budynków 
do centralnej ciepłowni. Ze względu na wielkość 
przedsięwzięcia podzielono je na trzy etapy. W 1974 r. 
dokonaliśmy pomyślnego rozruchu dwóch kotłów 
WLM 5 Gcal/h wraz z magistralą ciepłowniczą na 
odcinku Centralna Ciepłownia do Bolesławieckiej 
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Fabryki Fiolek i Ampułek „Polfa”. W następnych la-
tach uruchamiano kolejne kotły, aż do mocy docelo-
wej 40 Gcal/h.

W całym procesie inwestycyjnym nie brakowało 
momentów ogromnie stresujących, wymagających 
wiedzy, rozsądku i odwagi w działaniu. W maju  
w 1974 r., gdy bolesławiecka PZPR wraz z aktywem 
partyjnym zakładów pracy grabiła w czynie pierw-
szomajowym trawę pod tak zwanym wieżowcem 
ówczesnego Urzędu Miasta, moi pracownicy prze-
kopywali ulice: Żwirki i Wigury, Asnyka, Fabryczną  
i Chrobrego układając sieci rozdzielcze celem likwi-
dacji czterech dużych, nierentownych, nieekologicz-
nych i wysłużonych lokalnych kotłowni. Podszedł do 
mnie przedstawiciel PZPR i poirytowanym głosem 
oświadczył, że wywala mnie z roboty za niezgłosze-
nie do czynu partyjnego robót na tak wielką skalę.

Ponieważ nigdy do partii nie należałem, a także  
z innych o wiele ważniejszych przyczyn, do utraty 
pracy nie doszło. W 1975 r., po reformie administra-
cji, powstało województwo jeleniogórskie. Utworzo-
no więc niejako na siłę Wojewódzkie Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej z siedzibą w Jeleniej Górze. 
Jelenia Góra w stosunku do Bolesławca była pod tym 
względem głęboko zacofana. Zaproponowano mi dy-
rekturę, jako że w Jeleniej Górze był taki sam deficyt 
kadr w tej specjalności, jak wcześniej w Bolesławcu. 
Propozycję odrzuciłem, przeszkodą było i to, że nie 
należałem do PZPR. Poleciłem więc znanego sobie 
inspektora OIGPE z Jeleniej Góry.

Było to dla mnie niezbyt dobre posunięcie. Ten, 
zdawałoby się przyjazny człowiek, ceniony po-
wszechnie, przede wszystkim jako fotografik, po 
awansie doznał zawrotu głowy. Zaczął od tego, że za-
mówione dla Bolesławca wahadła z węglem (zestaw 
wagonów po 1200 ton) zaczął przeadresowywać na 
Jelenią Górę. Takie awanturnicze decyzje w środku 
zimy stawiały bolesławieckich ciepłowników przed 
perspektywą zatrzymania ogrzewania miasta. Doszło 
do interwencji Komitetu PZPR w Bolesławcu, a to-
warzysze dzięki swym wpływom odkręcali sprawę 
(wiele osób z obsady stołków wojewódzkich pocho-
dziło z Bolesławca).

Nie mogłem się ucieszyć z okazji uroczystej wo-
jewódzkiej akademii, na której wieńczono odznacze-
niami dokonania dla województwa. Mój wojewódz-
ki, od kilku miesięcy, dyrektor przyznał sobie order 
za zbudowanie ciepłownictwa w Bolesławcu, a ja 
dostałem, dyplom: „Zasłużony dla miasta i zasłużony 
dla Województwa Jeleniogórskiego”. W końcu, gdy 

jeleniogórski dyrektor zabierał mi zamówioną przed 
trzema laty dla Bolesławca suwnicę bocznicową do 
rozładunku węgla, interwencja pierwszego sekretarza 
bolesławieckiego komitetu PZPR, była natychmia-
stowa - dyrektor utracił stanowisko. 

Odszedłem z ciepłownictwa po ośmiu latach, 
które były i pracą, i rodzajem walki. Po trzydziestu 
latach otrzymałem również dyplom (nomen omen 
od prominenta SLD) z okazji jubileuszu 30-lecia Bo-
lesławieckiego Zakładu Energetyki Cieplnej. O tych 
papierach wspominam, aby naszkicować aurę pew-
nych zdarzeń. Tak naprawdę liczy się osobista satys-
fakcja z tego, czego jako bardzo młodzi ludzie po-
stanowiliśmy i mogliśmy dokonać. Mile wspominam 
wiele osób zaangażowanych w to dzieło: z imienia 
wymieniam zawsze Rajmunda Burcharda, Andrzeja 
Bukowskiego, Mariusza Majkowskiego, Czesława 
Iwanowskiego, Eugeniusza Podulko, Helenę Maty-
siak, Janinę Korbiel, Kazimierza Cichonia, Ratajcza-
ka, także współpracowników z 53-osobowego perso-
nelu: m.in. Prysaka, Antoniego Szpilę, Jana Ślusarka, 
Włodzimierza Krężela, Eugeniusza Kwiatkowskiego 
i Zofię Czechowską.

Dodam jeszcze tylko, że zrealizowaliśmy pewien 
etap o standardach technicznych, najnowocześniej-
szych w tamtym czasie w PRL. Perspektywicznie 
zamierzaliśmy, w imię higieny zdrowotnej ludności 
i wyzwań ekologicznych dla obszaru miasta i powia-
tu, objąć ogrzewnictwem zdala-czynnym - możliwie 
największą ilość odbiorców, aby zdjąć z nieba choro-
botwórcze dymy. Zdawaliśmy sobie sprawę, że choć 
wyeliminowaliśmy - tworząc systemem ciepłowni-
czy dla Bolesławca - plagę trucia powietrza spalinami 
węgla brunatnego, i marnotrawstwo, idące w miliony 
mało sprawnych ogrzewań indywidualnych, to pali-
wo (miał węgla kamiennego) spalane w obu wyso-
kosprawnych ciepłowniach: miejskiej (przy ul. Gał-
czyńskiego) i przemysłowej (przy ul. Kościuszki)  
z czasem zostanie zastąpione bardziej ekologicznym 
- choćby mazutem, olejem opałowym, a nawet ga-
zem.  Współcześnie najnowsze technologie stanowią 
wyzwanie, wymagające ogromnych nakładów in-
westycyjnych i aby temu sprostać sprzedaż Zakładu 
Energetyki Cieplnej KGHM-owi, stanowi być może 
dobre rozwiązanie.

System ciepłowniczy w Bolesławcu prawdopo-
dobnie był jedyny, nie tylko na Dolnym Śląsku, ale 
może nawet w skali kraju - uwzględniając miasta po-
dobnej wielkości, a nawet większe. Do Bolesławca 
przyjeżdżali notable z innych miast, aby podpatrywać 
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i szkolić się. Pierwsze podobne systemy ciepłowni-
cze zaczęto budować dużo później w Wałbrzychu 
i Jeleniej Górze.

Dzięki nowoczesnemu ciepłownictwu Bolesławca 
wzrosło zainteresowanie inwestorów z dużych miast 
wojewódzkich budową w Bolesławcu przemysłu  
o technologiach wymagających dużych ilości ciepła  
i o wysokich parametrach. Mogły się rozbudowywać: 
Bolesławiecka Fabryka Fiolek i Ampułek „Polfa”, 
Zakład Doświadczalny Aparatury Próżniowej, Za-
kład Elementów Budowlanych, Zakłady Chemiczne 
„Wizów”. Łódzkie Zjednoczenie Przemysłu Włó-
kienniczego oddelegowało do Bolesławca projek-
tantów BIPROWŁÓK (Biura Projektów Przemysłu 
Włókienniczego), którzy podjęli prace projektowe 
celem uruchomienia w naszym mieście największe-
go w Polsce zakładu tkanin technicznych, mogących 
zatrudnić docelowo ponad 3 tys. kobiet.

Dzięki systemowi ciepłowniczemu w Bolesławcu 
przyśpieszono i wybudowano o wiele więcej miesz-
kań, aby sprostać wyzwaniom tak poszerzającej się 
podaży miejsc pracy. Większość mieszkańców osie-
dli wybudowanych w rejonach ulic Kilińskiego i Ko-
siby pochodzi spod Zgorzelca i Lubania. Miało też 
powstać (niestety nie zrealizowane z powodu stanu 
wojennego) osiedle mieszkaniowe w rejonie ulicy 
Garncarskiej (jego fragment, to jedynie - charaktery-
styczny blok z trójkątnymi balkonami).

Tak więc było się z czego cieszyć, choć nie do 
wszystkich ta świadomość docierała wtedy, a teraz 
wcale.

Problemy z rozruchem

Czytelnika zapewne zaciekawi, jak poradziliśmy 
sobie z rozruchem I etapu instalacji technologicznej 
ciepłowni: tj. 2 kotłów WLM 5 (kotły systemu La 

S. Broniszewski przy aparaturze
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Monta z wymuszonym obiegiem) i sieci przesyłowej.
Nie było łatwo! Jak wcześniej wspomniałem po-

szczęściło się z dość szybkim zatrudnieniem średnie-
go personelu technicznego na stanowiska mistrzów 
zmianowych dla całodobowej pracy ciepłowni za 
wyjątkiem Czesława Iwanowskiego, który posiadał 
uprawnienia do dozoru pracy kotłów - pozostałą trój-
kę musieliśmy szkolić sami i zdawali oni we Wro-
cławskim OIGPE egzaminy kwalifikacyjne na dozór 
i eksploatację urządzeń energetycznych poszcze-
gólnych grup. Ponieważ dotyczyło to całej załogi 
w zakresie eksploatacji, to właśnie oni potem szko-
lili innych: palaczy, pompowych, operatorów sieci, 
elektryków zmianowych, obsługę zmiękczalni wody 
technologicznej, urządzeń nawęglających, etc.

Jak to bywa, terminy rozruchu przesuwały się  
w nieskończoność. Dla przykładu przytoczę pery-
petie z bocznicą kolejową, która miała być wielkim, 
ekonomicznym dobrodziejstwem, bo eliminowała 
kosztowny dowóz samochodowy tysięcy ton miału 
węgla kamiennego ze stacji do ciepłowni.

Kolejarze chadzali na odbiory techniczne bocz-
nicy z toromierzem i ustawicznie mierzyli odchyłki 
na łukach rzędu tysięcznej części milimetra, nie od-
bierając bocznicy - podawali wciąż nowe terminy ich 
usuwania. Kolej i teraz jest państwem w państwie, ale 
wtedy była mocarstwem. Bardzo trudno było ścią-
gnąć wykonawcę bocznicy - Przedsiębiorstwo Robót 
Kolejowych, które gdzieś odpłynęło w dal innych 
priorytetów RWPG (Rada Wzajemnej Pomocy Go-
spodarczej). Wiedza o tym, że tak trudno ich ściągnąć 
sprawiała, że kolejarze stawiali coraz wyższe kryteria 
odbiorowe, tak jakby to były jakieś współczesne pro-
my kosmiczne, a nie bocznica w małym miasteczku. 
Oburzało nas to, tym bardziej im częściej chodzili-
śmy na te odbiory na skróty po ich torowisku, które 
było tak rozkolebane, że w wolno przetaczanych wa-
gonach podskakiwały lżejsze ładunki.

Wreszcie przyszliśmy po rozum do głowy: za-
przestaliśmy podbijania na łukach podkładów pod 
torami i zleciliśmy to stacji Bolesławiec. Nie przyjęli 
zlecenia z uwagi na duże zaangażowanie na obiek-
tach własnych, ale podpowiedzieli, że zrobią to ich 
ludzie po godzinach, za stosownym, niemałym wy-
nagrodzeniem. I tak oto bocznica została odebrana, 
ale był już listopad i mrozy lada dzień.

Gdy to już było z głowy, pośpiesznie przystąpili-
śmy do prac rozruchowych: fosforowania, płukania 
kotłów, płukania instalacji, napełniania instalacji, 
prób ciśnieniowych na zimno i wreszcie najazdy na 

ciśnienia i temperatury na gorąco. Należało osiągnąć 
parametry próbne (przekraczające stosownie nomi-
nały) najpierw na kotłach, potem z wykorzystaniem 
zmieszania dla stopniowego wygrzania sieci na ko-
lektorach wyjściowych pomp sieciowych.

Gdy wgapialiśmy się w skupieniu mnichów bud-
dyjskich na przemian na tabele ciśnień i tempera-
tur oraz przyrządy pomiarowe szaf sterowniczych,  
w drgające czerwone wskazówki ciśnieniomierzy, ry-
siki indykatorów termometrów piszących, przetoczył 
się grom wybuchu, strop zatańczył pod nogami, tafle 
szyb szklanej ściany okien o wysokości hali kotłowej 
runęły kaskadą jazgotu tłuczonego w dziesiątkach ki-
logramów szkła. W ułamku sekundy przestaliśmy co-
kolwiek widzieć ogłuszeni do bólu sykiem duszącej 
gorącem pary. Przemknęła mi przez głowę myśl, czy 
żyję i czy to jest myśl ostatnia?

Nie była ostatnia. Zaraz przypominałem sobie 
algorytm kroków ratowniczych w sytuacji wybuchu 
kotłów: po pierwsze należało wyjeżdżać błyskawicz-
nie z paliwem na maksymalnych prędkościach rusztu 
wędrownego, zamykać zawory na sekcjach ekranów 
kotłowych dla zapobieżenia wypływu wody, a tym sa-
mym ratowania kotłów przed przepaleniem. Działa-
nia nasze utrudniał brak widoczności. Przekrzykując 
syk pary, próbowaliśmy się policzyć i wykonywać to 
wszystko, co do ratunku konieczne, kwitując jeszcze 
głośniej zagrożenia już wyeliminowane. Po minutach 
rozciągniętych w nieskończoność para ustępowała,  
a syk malał. Dopiero wtedy ktoś nawet dziwnie spo-
kojnie powiedział, że „wywaliło dekiel” na kolekto-
rze wyjściowym pomp - puściły spawy.

Miał węglowy - zmrożony monolit

Mimo, że był listopad 1975 r., nic nie zapowiada-
ło zimy. Może tylko to, że co dzień dzwonił pierw-
szy sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR i upewniał 
się, czy wiem, że zasiedlili bloki Osiedla Piastów 
przy ciepłowni: 2 tys. mieszkańców, które to bloki, 
jak również parę innych obiektów w Bolesławcu,  
w tym fabryki, zostały podłączone do nowej ciepłow-
ni. Odpowiadałem, zgodnie ze stanem faktycznym, że 
wszystko w ciepłowni i w całym systemie jest spraw-
dzone, sprawne, gotowe do ogrzania odbiorców,   
a paliwo - miał węgla kamiennego w liczbie 5 tys. 
ton leży na składzie ciepłowni, nad zsypami do gale-
rii zautomatyzowanych przenośników, podających to 
paliwo do bunkrów nad kotłami. Informowałem, że 
czekamy tylko na spełnienie drugiego warunku roz-
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porządzenia Ministra Energetyki, tj. na odpowiednio 
niskie temperatury mierzone przez kolejne 3 dni.

Lejący od ponad tygodnia deszcz też nie zapo-
wiadał zimy. I tak oto minął dzień, wieczór i nastał 
ranek: cały w bieli świeżego śniegu, z dramatyczną 
odmianą temperatury z +6 na -10°C. Od 5.00 rano 
zaalarmowany przez mistrza zmianowego przesze-
dłem, a raczej ślizgałem się, to na nogach, to na kola-
nach, często również „na siedzeniu”, te 2 km dzielące 
moje mieszkanie i ciepłownię. Po drodze widziałem 
bezradnych ludzi usiłujących rozruszać swe niepo-
słuszne samochody. Zima zaskoczyła wszystkich  
i wszystko. Mokre jeszcze do niedawna mechanizmy 
wszelkiego rodzaju zespawał znienacka mróz w nie-
przyjazne monolity.

W ciepłowni zobaczyłem ludzi walących się  
z nóg. Wszyscy pracownicy zmiany, nie wyłączając 
palaczy i pracownic laboratorium umorusani pyłem 
węglowym, wklejonym w pot, rąbali bezskutecznie, 
czym popadło, stojące grudy węgla, na przesuwają-
cych się pod nimi taśmociągach. Nikt nie potrafił wy-
krzesać z pamięci, jakiegoś choćby troszeczkę wiary-
godnego remedium na taką okoliczność.

Dramat zaczynał się tuż po oderwaniu przez spy-
chacz z hałdy koszmarnej bryły zamarzłego mia-
łu, na której kilofy pracowników dźwięczały ostro  
w mroźnym powietrzu, odbijając się sprężyście  
w nieprzewidywalnym kierunku. Spycharkowy jeź-
dził po rozdrobnionych, ciągle za małych ilościach 
tego urobku, aby przekształcić go na powrót w miał, 
ale bez znaczących rezultatów.

Przyszła pierwsza zmiana i już teraz w liczbie ok. 
20 osób, rąbiąc czarne bryły lodowe, przerzucaliśmy 
się pomysłami. Zrozumiałem, że w podobnej sytuacji 
bezradny był i Hitler pod Stalingradem, i kto zwy-
ciężył - Armia Czerwona, ale na prymitywny sposób: 
technika zawodziła, a tylko nowe zastępy ludzi z ka-
rabinami na sznurkach robiły robotę.

Pobiegłem do telefonu. Na szczęście nie zamarzł. 
Numery do dowódców bolesławieckich jednostek 
wojskowych znałem na pamięć, jeszcze z czasów 
konsultacji umów na ciepło dla wojska. Nie mając 
poczucia upływu czasu (stres), martwiłem się, że nie 
złapię gościa, który tym wojskiem, tak naprawdę, 
rządzi. Było już blisko południa, a nie rano jak mi się 
wydawało.

Dodzwoniłem się. Błyskawicznie pojął o co 
chodzi i zadecydował, że przyśle mi dwa plutony 
(60 wojaków) i dwa ciągniki czołgowe. Słuchałem 
pokrzepiony, jak wydawał rozkazy nim zakończyli-

śmy rozmowę. Ten chwilowy błogostan ustąpił, gdy 
z wysokości mego biurowego okna, na piętrze, do-
strzegłem gromadzący się przed parkanem i bramą 
tłum mieszkańców z nowego, „skostniałego” z zimna 
Osiedla Piastów. Wyobraźnia mówiła mi, że jak na 
Piastów, to brakuje im tylko łuków, toporów i ma-
czug.

Dzwoniące jednocześnie we wszystkich pokojach 
telefony sprowadziły mnie na ziemię. Od przybycia 
do ciepłowni byłem po raz pierwszy w moim biurze. 
Podniosłem słuchawkę, w której kipiał pierwszy se-
kretarz. Nim doszedłem do głosu, dowiedziałem się, 
co jemu zrobią i co on mi zrobi. Wyjaśniłem mu sy-
tuację. Wiadomość o pomocy wojska pocieszyła go. 
Powiedział, że rozmawiał z moim dyrektorem, i że 
obiecał mu, że go wyleje z roboty. Zapytałem go: dla-
czego nie mnie? Zapewnił mnie, że mnie też, ale jak 
skończy się ta cała chryja!

Po chwili na telefonie był już mój nowy od nie-
dawna dyrektor (stary A. Robak-Bukowski awan-
sował na wicewojewodę jeleniogórskiego). Powie-
dział to samo co sekretarz, tylko bardzo brutalnie. 
Wiedziałem na co go stać: w BPB był kadrowcem  
i partyjnym uchem - ankietował pracowników zna-
czonymi chytrze ankietami, sondując poglądy poli-
tyczne i nastroje.

Wojsko niestety nie dojechało, pomimo że do-
wódca zaklinał się, że wyjechało z jednostki. Wysła-
ny na zwiady mistrz zmianowy: Genek Kwiatkowski 
zameldował, że mróz dopadł dwa czołgi i dwie cię-
żarówki wojaków i unieruchomił tuż za bramą jed-
nostki. Gdy dzwoniłem ponownie do dowódcy, był  
w kropce: jak ich wyśle na pieszo, to nim dojdą mu-
szą wrócić na posiłki, bo wojska nie wolno mu gło-
dzić, a z tego wychodzi mu, że stale musieliby być 
w drodze, a to nonsens. Wojsko zawiodło. W ruskim 
wojsku pod Stalingradem, myślałem sobie, nie mieli 
takich sentymentów.

Węglowo-lodowa obstrukcja trwała do zmiany 
wiatrów - aż 3 doby. Ze zmianą wiatrów przyszło 
ocieplenie. Za to do roboty nie przyszedł mój nowy 
dyrektor. Sekretarz dotrzymał słowa, ale o mnie za-
pomniał. 

Stanisław Broniszewski
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VI Pasje bolesławian

Aby usłyszeć prawdę. Rozmowa z Przemkiem Kanią

Ewa Ołenicz-Bernacka: Przemku, jesteś 
bolesławianinem, licealistą - humanistą, przy-
szłorocznym maturzystą oraz adeptem sztuki 
filmowej. To Twoja pasja, którą od kilku lat z po-
wodzeniem realizujesz, bo udało Ci się odnieść  
w tej dziedzinie kilkanaście sukcesów, mimo to 
pozwolę sobie na początek na nieco banalne py-
tanie, czy jeszcze marzysz?

Przemek Kania: Czy jeszcze marzę? Oczy-
wiście. Staram się ciągle marzyć, choć cza-
sy, w których żyjemy, nie sprzyjają temu. Tak, 
mam marzenia, może nawet czasem głupie  
i dziecinne, i niemożliwe do spełnienia, ale jednak je 
mam. Jak wielu z nas miewam też chwile zwątpie-
nia. Wracając jednak do marzeń. Marzę, żeby ludzie 
byli lepsi, żebyśmy nauczyli się  ze sobą rozmawiać, 
bo jesteśmy społeczeństwem mocno podzielonym. 
Marzę też, żeby umieć się dogadać z samym sobą. 
Nie ukrywam, że chciałbym też, aby moje filmy 
były oglądane. 

W związku z tym, co robię, marzę, by dostać się 
na reżyserię do Łodzi. Marzę, żeby robić to, co lubię 
-  pracować w branży filmowej, tworzyć dokumen-
ty, oddające prawdziwy obraz świata. 

Nie ma chyba nic ważniejszego niż pokazy-
wanie prawdy – mówienie prawdy. Nie tylko  
w filmie, ale w każdej dziedzinie naszego życia 
jest ona najistotniejsza. Cieszę się, że już na po-

czątku swojej drogi zdajesz sobie z tego sprawę. 
A jak to się zaczęło?

   Ważną rolę odegrała w tym moja rodzina. 
Wiele im zawdzięczam, choć kiedy byłem mały, na 
moją pasję patrzyli z lekkim przymrużeniem oka. 
Potem, kiedy przyszły pierwsze efekty, nagrody, ten 
nieco pobłażliwy stosunek zdecydowanie się zmie-
nił. Kiedy byłem mały, bawiłem się, robiąc na kom-
puterze jakieś filmiki i tato, obserwując to, powie-
dział, żebym poszedł do pracowni filmowej. Przez 
dwa lata odmawiałem, aż wreszcie zdecydowałem 
się, bo przekonał mnie, że skorzystam z warsztatów 
i innych zajęć, a jak nie będzie mi się podobało, to 
po prostu zrezygnuję. No i zaczęło się. Zagrałem  
w filmie. Była to zabawna produkcja - miałem wte-
dy wadę wymowy, byłem dzieciaczkiem przed mu-
tacją, a grałem kogoś, kto jest w liceum. Było więc 
bardzo śmiesznie. Potem w gimnazjum dostaliśmy 
zadanie, żeby zrobić film, po nim przyszły kolej-
ne. W tamtym okresie w ogóle sporo nagrywałem.  
To było zupełnie amatorskie, ale miałem okazję 
działać i pracować z kamerą, którą wtedy pożycza-
łem ze szkoły. Tak, to zawdzięczam Dwójce (Gim-
nazjum nr 2), do której uczęszczałem przez trzy lata.

Przede wszystkim jednak miałem duże wspar-
cie ze strony rodziny. Mama zawsze troszczyła się  
o mnie, tato udostępniał mi swój komputer, dużo 
lepszy od mojego, żebym mógł spokojnie praco-
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wać. Kiedy kończyłem gimnazjum, dostałem wła-
sną kamerę. Oboje rodzice jeździli ze mną do Gdyni 
na wręczenie nagród. Tato był ze mną po nagrodę  
w Lublinie. Teraz, kiedy pracuję w redakcji tele-
wizji, tato podsuwa mi pomysły na wywiady z cie-
kawymi ludźmi. Moje filmy zawsze też oglądają 
dziadkowie. Przeprowadzam również długie roz-
mowy z chrzestnym, analizujemy moje produkcje, 
słucham jego sugestii.

Ważna też była i jest współpraca z Muzeum 
Ceramiki i bolesławiecką telewizją, dla której ro-
bię różne programy. Epizod z Pracownią Edukacji 
Filmowej w CIK Orzeł, w której wyreżyserowałem 
chyba trzy filmy. Zobaczyłem, jak się to robi, sporo 
się nauczyłem, ale potem odszedłem. Pracuję głów-
nie sam. Cały czas bardzo dużo się uczę, analizuję 
inne filmy, podpatruję różne rozwiązania, obser-
wuję stosowane przez innych techniki kadrowania.   
Wspomniałeś o współpracy z Muzeum Ceramiki. 
Na czym ona polega i czy to jedyna instytucja,  
z którą udało Ci się podjąć współpracę?

Współpraca z muzeum jest dla mnie bar-
dzo ważna, tworzę dla tej instytucji  różne filmy,  
a także programy historyczne o ludziach z Bole-
sławca. Zrobiłem również spot promujący wystawę 
o Wikingach. Otrzymuję od muzeum wielkie wspar-
cie w moich działaniach. Dzięki pracownikom mu-
zeum nawiązałem kontakty z osobami badającymi 
losy Stefana Pukantego, otrzymałem od nich odpo-
wiednie materiały. Myślę, że wolno mi powiedzieć, 

że między nami jest przyjaźń. Wiem, że o wszystko 
mogę się do nich zwrócić.

Współpracuję również z Telewizją Bolesławiec. 
Kieruję w niej redakcją Młody Bolesławiec, w któ-
rej pracuję razem z Julią Fulczyńską, Arkiem Fle-
szarem i Tomislavem Pranić. Zapraszamy młodych 
mieszkańców naszego miasta, którzy chcą coś ro-
bić, mają jakieś osiągnięcia. Pokazujemy młodych 
zdolnych. Byli u nas między innymi Kacper Gre-
la - wybitny szachista, Kacper Kukawski - raper, 
autor ciekawych tekstów, Daniel Onyszko - młody 
youtuber, Eliza Sondaj - wokalistka, był Kuba Za-
rzycki - przewodniczący Młodzieżowej Rady Mia-
sta. Zapraszamy też inne osoby: Annę Bober-Tubaj 
- dyrektor Muzeum Ceramiki, Dawida Kosteckiego 
- księdza, przewodnika grupy pielgrzymkowej czy 
pana Jacka Pietraszkiewicza. 

Dla potrzeb telewizji realizowałeś również re-
portaże z pielgrzymki na Jasną Górę. Czy zna-
lazłeś się na niej tylko z powodów zawodowych?

Tak, trafiłem na nią głównie zawodowo, ale 
tak naprawdę chyba tego potrzebowałem, bo 
bardzo się po niej zmieniłem. Początkowo nie 
chciałem brać w niej udziału. W tym roku po-
wiedziałem sobie jednak, że pójdę i będę ro-
bił reportaże do telewizji lokalnej. Zawsze coś  
z tego wyniosę, a jak będę miał dość, to ucieknę. 
Nie zrobiłem tego, za to powstały reportaże z prze-
biegu kolejnych dni pielgrzymki. Potem okazało się 
również, że to, co przygotowałem, wzbudziło duże 

P. Kania, A. Jurek podczas realizacji filmu. Zdjęcie ze zbiorów P. Kani
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zainteresowanie. Moje reportaże codziennie ogląda-
ło po kilkaset osób, miały też bardzo dobry odbiór 
w Internecie.

W czasie pielgrzymki nie spałem w na-
miotach tak jak inni, tylko w szkole razem ze 
służbami. Poza tym jednym faktem byłem 
normalnym pielgrzymem, który uczestniczył  
w tym wydarzeniu, a przy tym obserwował je  
i nagrywał. Na pielgrzymce znalazłem się, jak już 
wcześniej powiedziałem, niechcący, ale tak napraw-
dę w czasie jej trwania chyba trochę się nawróciłem. 
Kiedyś wiedziałem, że Bóg jest, ale widząc, co tu 
na Ziemi się dzieje, wątpiłem, bo zadawałem so-
bie pytanie, dlaczego On nie reaguje i pozwala na 
to straszne zło. Na pielgrzymce  przeżyłem zmianę. 
Otworzyłem się i nauczyłem wyrozumiałości. Uda-
ło mi się nawiązać wiele serdecznych kontaktów. 
Dostrzegłem wokół siebie mnóstwo dobrych ludzi, 
którzy najczęściej nie chcą być zauważani, bo są po 
prostu skromni.

Wróćmy jednak do Twojej współpracy z róż-
nymi instytucjami czy środowiskami. Wiem, że 
współpracowałeś też z Sybirakami. Jakie były 
tego efekty?

Tak, współpracowałem, głównie w okresie 
gimnazjum, choć nie tylko. Rozmawiałem wtedy  
z Heleną Kowal i Marią Niemczuk oraz innymi Sy-
birakami. Nagrywałem lekcje z ich udziałem i reali-
zowałem różne filmy. Już w liceum nakręciłem film  
o przeżyciach Marii Niemczuk zatytułowany Aby być, 
do którego jestem ogromnie przywiązany. To jeden  
z lepszych filmów, jaki zrobiłem. Usłyszałem 

o nim wiele bardzo dobrych opinii. Na przy-
kład w Gdyni, jeden z jurorów, podkreślił, że 
film jest dobry, ponieważ opowiada o autentycz-
nym bohaterze. Wtedy też usłyszałem tę waż-
ną dla mnie myśl: „Podążajcie za bohaterem,  
w którego głosie usłyszycie prawdę”. Pamiętam 
też, jak po pokazie tego filmu dla gimnazjalistów, 
niektóre z dziewczyn płakały. Film wzbudzał emo-
cje i dla wielu był bardzo wzruszający. Ujęła mnie 
niezwykła osobowość Pani Marii. W gimnazjum 
robiłem inne filmy o Sybirakach, ale Pani Maria 
była wyjątkowa, udało mi się też dobrze ją poznać. 
Podczas pracy nad filmem rozmawiałem z nią po-
nad trzy godziny, a w efekcie powstał pełen emo-
cji, zaledwie siedemnastominutowy film. Poczułem 
się bardzo wyróżniony, kiedy od Marii Niemczuk 
razem z Mateuszem Rzepiakiem dostaliśmy Hono-
rowe Odznaki Sybiraka. Był to dla mnie niezwykły 
zaszczyt.

Cieszę się, że to powiedziałeś. Sybiracy zasłu-
gują na pamięć, a dzięki Twojemu filmowi jakaś 
część – ważna część - prawdy o tym, co przeżyli, 
na zawsze pozostanie utrwalona. Drugim Two-
im filmem, do którego warto powrócić, jest ten  
o Stefanie Pukantym.

 Te filmy różnią się od siebie głównie innym ty-
pem narracji. Film o Pukantym robiłem bogatszy  
o doświadczenia wyniesione z Festiwalu Filmo-
wego w Gdyni i o to, czego się tam nauczyłem  
w czasie warsztatów. Zafascynowała mnie tragiczna 
historia Stefana Pukantego, pseudonim Sten, żoł-
nierza września 1939 r., Związku Walki Zbrojnej 

P. Kania podczas IX Festiwalu Filmowego NNW
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– Armii Krajowej, powojennego podziemia niepod-
ległościowego skazanego na śmierć i więzionego  
w okresie PRL. Film opowiada o bohaterze już nie-
żyjącym, ale włączyłem do niego wypowiedzi lu-
dzi, którzy poznali historię jego życia: Zdzisława 
Abramowicza, Krzysztofa Rajczakowskiego i dra 
Edmunda Malińskiego. Na tych trzech rozmowach 
zbudowałem film, co było trudniejsze niż w przy-
padku filmu o Pani Marii Niemczuk, bo rozmówcy 
nie byli głównymi jego bohaterami. Wprowadziłem 
też komentarze historyczne i poetyckie, dzięki któ-
rym film jest o wiele bardziej dynamiczny. To do-
brze, że został wyróżniony na festiwalu w Gdyni, bo 
może dzięki temu historię tego niezwykłego czło-
wieka pozna większa liczba osób.

Skoro powiedziałeś o tym ważnym wyróżnie-
niu, zdradź proszę, jaki jest Twój stosunek do 
nagród, które otrzymujesz? Trzymasz je na ho-
norowym miejscu?

To przede wszystkim wyznacznik tego, że to, co 
robię, ma sens. Pracując nad filmem, spełniam swo-
je marzenia i robię coś, co chciałbym kontynuować 
w przyszłości. Od początku tak było. Zawsze pra-
cowałem z wielką przyjemnością, a to, co robiłem, 
było dla mnie źródłem satysfakcji.

W takim razie tak zupełnie na zakończenie, 
powiedz, jaki jesteś? Potrafisz to określić?

Taki jak wielu młodych ludzi, a jednocześnie zu-
pełnie inny. Staram się być szczery, lojalny wobec 
przyjaciół i … jestem uparty. Za to nie jestem już 
buntownikiem jak dawniej. Upór pomaga mi w dąże-
niu do celu, szczerość jest drogą do wiarygodności. 
Myślę, że ta szczerość to też przekazywanie prawdy 
poprzez moje filmy dokumentalne. Lojalność wo-
bec przyjaciół. Jeżeli się takim nie jest, to się ich 
po prostu nie ma. Staram się być lojalny. To tak jak  
z tolerancją - staram się. Poza tym cieszę się, że 
mogę mieszkać w Bolesławcu. Niczego mi tu nie 
brakuje. Mogę się tutaj rozwijać. Są tu wszystkie 
niezbędne do tego instytucje. Tu mogę pokazywać 
moje filmy. Historia Bolesławca jest bogata, są tu 
ludzie, z którymi mogę się spotykać i rozmawiać. 
W przyszłości chciałbym też zwiedzać świat, za-
mieszkać i założyć firmę w Manchesterze, potem 
pojechać do Tokio, a na starość przenieść się do Ka-
nady, bo to jest taki spokojny kraj, choć zawsze będę 
wracał do Bolesławca. Śmieszne? Ale to takie moje 
młodzieńcze marzenia. Chciałbym też żyć tak, aby 
nikt przez mnie nie płakał. Sądzę, że to dobra myśl 
na początek drogi.

Nagrody:
2015

• VI miejsce w I etapie konkursu „Bierzcie i kręćcie 
– pokaż muzykę” w ramach międzynarodowego fe-
stiwalu OFF Plus Camera za teledysk do utworu Da-
miana Ukeje pt. „To nie ten świat”

• tytuł Talent Roku 2015, przyznawany przez Prezy-
denta Miasta Bolesławiec

• wyróżnienie w Ogólnopolskim Interdyscyplinar-
nym Konkursie „Umarłym pamięć, żyjącym pojed-
nanie. Czterysta lat kontaktów polsko-syberyjskich” 
za film „Otwarty rozdział życia”

2016
• I miejsce w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

„Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” pod 
patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy za film 
„Żołnierze Wyklęci. Antoni Stachura”

• IV miejsce w konkursie „Młodzi dla historii”, w kate-
gorii ,,film niezależny’’, pod honorowym patronatem 
Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w ra-
mach VIII edycji Festiwalu Filmów Dokumentalnych 
„Niepokorni Niezłomni Wyklęci” pod patronatem 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy za obraz „Aby być” 

• wyróżnienie w kategorii szkoły ponadgimnazjalne 
w II edycji konkursu filmowego „Masz jedno życie. 
Drugiej szansy nie będzie” za film „Gara” (autorzy 
filmu: Przemysław Kania, Łukasz Janiec, Patrycja 
Łomnicka, opiekun – Małgorzata Matyjaszczuk)

• II nagroda w kategorii film – gimnazja w finale Ogól-
nopolskiego Międzyszkolnego Przeglądu Filmo-
wego „Wylęgarnia 2016”, Teatr Sztuk w Jaworznie, 
za film „Awakening” (autorzy filmu: Nicole Brands, 
Jakub Czerwiński, Przemysław Kania oraz Marcel 
Sasiela)

• I nagroda w konkursie „Chrzest Polski – fakty i le-
gendy” za film „Chrzest Polski jakiego nie znacie” 
zrealizowany wspólnie z Cezarym Lewkowiczem

• III miejsce w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
„Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” pod 
patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy za film 
„Żołnierze Wyklęci. Paweł Krzyżański”

• I wyróżnienie na gdyńskim Festiwalu Filmowym 
„Niepokorni Niezłomni Wyklęci” w konkursie ,,Mło-
dzi dla Historii’’ za film „Sten. Historia Pukantego”

• Honorowa Odznaka Sybiraka 
• nagroda Prezydenta Miasta za Promocję Bolesławca 

w 2015 roku w dziedzinie: kultura
2017

• nagroda Prezydenta Miasta za Promocję Bolesławca 
w 2016 roku w dziedzinie: kultura 

Rozmawiała Ewa Ołenicz-Bernacka
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Walenty Galbierczyk (1909-1978)
VII In memoriam

Urodził się 20 stycznia 1909 r. 
w Hucie (gmina Odolanów, powiat 
Ostrów Wielkopolski), gdzie jego 
rodzice, Balbina i Marcin, prowa-
dzili gospodarstwo rolne. Dodatko-
wym źródłem dochodów rodziny 
była praca ojca w kopalni w Düs-
seldorfie. Odbiło się to jednak nie-
korzystnie na jego zdrowiu, zmarł 
jeszcze przed I wojną światową. 
Walenty miał dwóch starszych braci 
– Stanisława i Jana. Naukę szkolną 
odbywał w Odolanowie, zakończył 
ją „małą maturą” w tamtejszym 
gimnazjum. Do czasu II wojny światowej pracował 
jako stolarz w Odolanowie i pomagał matce w pro-
wadzeniu gospodarstwa rolnego.

W latach 1931–1932 odbył zasadniczą służbę woj-
skową. W jej trakcie ukończył szkołę podoficerską,  
a do rezerwy został przeniesiony w stopniu kaprala. 
Po ćwiczeniach rezerwy w 1936 r., został awansowa-
ny na stopień plutonowego.     

Po zajęciu Polski przez Niemcy 
otrzymał, wraz z bratem Stanisła-
wem, wezwanie do Wehrmachtu. 
Bracia nie zamierzali wykonać tego 
rozkazu, ale na podstawie tego do-
kumentu przejechali przez Niem-
cy, nielegalnie przekroczyli granicę  
z Holandią, a następnie przedostali 
się do Francji, gdzie Walenty wstą-
pił do organizujących się Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie. Jako 
żołnierz Samodzielnej Brygady 
Strzelców Podhalańskich, dowodzo-
nej przez gen. Zygmunta Szyszko 

-Bohusza, uczestniczył w walkach o Narwik od  
8 maja do 8 czerwca 1940 r., nabawiając się reuma-
tyzmu, z którym zmagał się do końca życia. Po klę-
sce Francji w 1940 r. znalazł się w Anglii. 22 maja 
1942 r. za czyny męstwa dokonane w czasie wojny 
został odznaczony Krzyżem Walecznych. 20 sierpnia 
1942 r. został przeniesiony do Samodzielnej Brygady 
Spadochronowej, dowodzonej przez gen. Stanisława 

Legitymacje W. Galbierczyka,  archiwum rodzinne bohatera biogramu
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Sosabowskiego. Tu, po odbyciu szkolenia przewi-
dzianego dla oddziałów spadochronowych, 7 stycz-
nia 1943 r. otrzymał Zwykły Znak Spadochronowy,  
a 10 października 1943 r. został awansowany na sto-
pień sierżanta. Uczestniczył w bitwie pod Arnhem 
od 22 do 26 września 1944 r. Za udział w tej bojowej 
akcji spadochronowej 16 października 1944 r. został 
mu nadany Bojowy Znak Spadochronowy. 

Po zakończeniu wojny krótko pracował w fa-
bryce, ale ostatecznie zdecydował się powrócić do 
rodzinnych stron w Polsce. Wkrótce jednak za na-
mową swego szkolnego kolegi wyjechał na Dolny 
Śląsk, gdzie spodziewał się łatwiejszego znalezie-
nia pracy i lepszych warunków życia. Zamieszkał  
w Wojcieszowie (gmina Świerzawa, pow. Złoto-
ryja) i podjął pracę w tamtejszych Zakładach Wa-
pienniczych. Tam zawarł związek małżeński z Zofią 
Bęc, a w 1948 r. urodziła się ich córka Jadwiga. Nie 
uniknął represji – jako żołnierz Polskich Sił Zbroj-

nych na Zachodzie był pod obserwacją bezpieki, 
za tzw. szeptaną propagandę został aresztowany,  
a w jego mieszkaniu przeprowadzano rewizje.  
W latach 1954–1957 mieszkał wraz ze swą rodzi-
ną w Tomaszowie Bolesławieckim, a pracował  
w Kopalni Surowców Mineralnych w Okmianach. 
Od 1957 r. do przejścia na emeryturę pracował  
w Kopalni Piasków Szklarskich w Osiecznicy,  
a miejscem jego zamieszkania była Zebrzydowa.

12 października 1976 r. uzyskał członkostwo  
w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 
Zaliczono mu służbę w Wojsku Polskim na Zacho-
dzie od 25 października 1939 r. do 9 maja 1945 r. 
Zmarł 18 marca 1978 r., pochowany został na 
Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu.

Opracował Edmund Maliński na podstawie 
materiałów i informacji uzyskanych od córki  

i wnuka Walentego Galbierczyka

Dokumenty W. Galbierczyka, 
archiwum rodzinne bohatera biogramu
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Bogdan Władysław Czyżewski - Wielkopolanin i Dolnoślązak (1922-2015)

Nie jest łatwo pisać o człowie-
ku, który ma tak bogaty i skom-
plikowany życiorys. Bogdan Czy-
żewski urodzony 19 maja 1922 r. 
w Poznaniu, swoje młode lata spę-
dził w Ostrzeszowie (pow. Kępno), 
kilkanaście kilometrów od granicy 
z Niemcami. Czyżewscy to typowa 
rodzina inteligencka małych miast. 
Ojciec pracownik umysłowy, matka 
opiekowała się trójką dzieci. Pola-
cy i Niemcy po zmianie granic, gdy 
Wielkopolska znalazła się w Dru-
giej Rzeczypospolitej, żyli w po-
koju społecznym. Pracowali razem, 
a młodzież uczyła się w jednej szkole. W rodzinie 
Bogdana Czyżewskiego pielęgnowane były trady-
cje patriotyczne i historyczne. Ojciec był członkiem 
Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, 
należał również do Bractwa Kurkowego. Wspo-
minał swoim dzieciom, jak w 1910 r. z okazji 500 
rocznicy Bitwy pod Grunwaldem wiózł z Bytomia 
na taczce przez trzy granice ziemię na sypany pod 
Krakowem Kopiec Grunwaldzki. Podczas pierw-
szej wojny światowej w l. 1914-1918 natomiast 
został wcielony do Armii Cesarstwa Niemieckie-
go i służył jako sanitariusz pod Verdun. Po wojnie 
zdążył jeszcze wziąć udział w grudniu 1918 r. w 
Powstaniu Wielkopolskim, już jako sierżant. Pozo-
stał w Poznaniu pracując jako pracownik umysło-
wy w Zakładach Cegielskiego. Po rozpoczęciu w 
1929 r. wielkiego kryzysu gospodarczego zaczęły 
się zwolnienia z pracy. Dotknęło to również ojca, 
który powrócił z rodziną do Ostrzeszowa i otwo-
rzył mały sklep konfekcyjny „towarów krótkich”. 
Z tego utrzymywał rodzinę, a większość dochodów 
przeznaczał na opłacenie czesnego w prywatnych 
szkołach dla trójki swoich dzieci. Bogdan uczęsz-
czał do prywatnego Gimnazjum i Liceum Ojców 
Salezjanów w Ostrzeszowie i aktywnie udzielał się 
w drużynie harcerskiej. Wojna, która rozpoczęła się 
1 września 1939 r., zburzyła stabilizację ich życia. 
Bogdan Czyżewski tak to wspominał: „Skończyłem 
17 lat, byłem po tzw. małej maturze i bardzo niechęt-
nie myślałem o końcu wakacji i rozpoczynającym się 
roku szkolnym”. Ostrzeszów, małe przygraniczne 
miasto, już 1 września stał się miejscem toczących 
się walk obronnych. Batalion Obrony Narodowej 

dowodzony przez podporucznika 
rezerwy Stanisława Sarnowskiego, 
brata matki, bronił granicy. Har-
cerze (B. Czyżewski i jego kolega 
Janusz Wize) nie mając szansy na 
udział w walce postanowili w ra-
mach zemsty na agresorze włamać 
się do siedziby niemieckiej spół-
dzielczości „Kreisgenossenschaft”, 
którą zdemolowali. Później Ge-
stapo poszukiwało sprawców tego 
włamania, ale na szczęście bezsku-
tecznie. Rozpoczęła się okupacja. 
Wielkopolska została włączona do 
Rzeszy Niemieckiej. Powiat Kęp-

no zaliczono do obszaru, w którym zapisywanie na 
tzw. listę narodową (Volkslista) było obowiązkowe. 
Opornym Niemcy grozili represjami i deportacją.  
W takiej atmosferze nacisków, a również za namo-
wą niemieckich przyjaciółek matka B. Czyżew-
skiego podpisała listę narodową zapisując na nią 
jednocześnie trójkę swoich dzieci. Bogdan Czy-
żewski wspominał, że ta decyzja wywołała u niego 
poczucie krzywdy i nie mógł się z tym pogodzić, 
aż do zrehabilitowania ich rodziny po wojnie. Wpis 
ten jednocześnie spowodował, że powołano go do 
Wehrmachtu. Został wcielony do saperów kolejo-
wych. Ze swoim wykształceniem kwalifikował się 
na oficera. Ukończył trzymiesięczny kurs aspirancki 
i co było dla niego niezwykle istotne, ominął go ry-
gorystyczny kurs rekrucki. Ponad rok służył w jed-
nostce pod Smoleńskiem, pracując przy remoncie 
torów kolejowych. Pozostawał w ciągłym kontakcie 
listowym ze swoimi przyjaciółmi rozrzuconymi po 
różnych częściach kraju (Generalnego Gubernator-
stwa). Bogdan Czyżewski szykował się do dezercji  
z Wehrmachtu. Podczas urlopu w 1942 r. zaplanował 
zabranie dokumentów świadczących o jego polskiej 
tożsamości (książeczki harcerskiej i krzyża harcer-
skiego), które pozostały w Ostrzeszowie. Przy po-
mocy ojca uciekł do Warszawy. Zmienił nazwisko 
na Stefan Dryja i zaczął pracować w firmie Bacutil 
na warszawskiej Pradze. Ze względu na kontakty  
z podziemiem Armii Krajowej przeniósł się do Miń-
ska Mazowieckiego i ponownie zmienił nazwisko 
na Bogdan Dryjski. Pracował w Zarządzie Gminy 
i współpracował z zakonspirowaną placówką Armii 
Krajowej. Tak dotrwał do wyzwolenia tego regio-
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nu spod okupacji niemieckiej, ale pod koniec wojny 
znów został powołany tym razem do Wojska Pol-
skiego, z którym dotarł do Stargardu i tam został 
zdemobilizowany. Powrócił do Poznania. Mając 23 
lata zdał sobie sprawę, że tzw. mała matura to zbyt 
mało i w Poznaniu, jako eksternista zdał maturę oraz 
rozpoczął studia ekonomiczno-handlowe w Akade-
mii Handlowej w Poznaniu. 

Po skończeniu studiów pierwszego stopnia zo-
stał skierowany właśnie na Dolny Śląsk do Iwin 
koło Bolesławca, do tworzącej się tam pierwszej 
w Polsce nowej kopalni miedzi „Konrad” na stano-
wisko dyrektora ds. administracyjno-finansowych. 
Dolny Śląsk był już w granicach Polski i stał się 
dla Bogdana Czyżewskiego miejscem nauki, pracy  
i terenem, który zafascynował go swoją historią, po-
znawaniu której poświęcił wiele lat. Był pasjonatem 
dziejów Bolesławca. Mając 27 lat młody dyrektor 
przeszedł prawdziwy chrzest bojowy. Kopalnia się 
organizowała, wszyscy pracownicy i kadra kierow-
nicza zdobywali doświadczenie. Bogdan Czyżewski 
ukończył także studia magisterskie i w 1951 r. otrzy-
mał dyplom. Po trzech latach pracy w Zakładach 
Górniczych „Konrad” (1952 r.) zakończył przygodę 
z miedzią, gdyż zaczął myśleć o ukończeniu drugie-
go kierunku. Interesowało go prawo, więc rozpoczął 
studia zaoczne na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Wrocławskiego i w 1957 r. otrzymał dyplom magi-
stra prawa. Pracował wówczas przy obsłudze praw-
nej wielu przedsiębiorstw na terenie naszego miasta 
i powiatu, a były to m.in.: Bolesławieckie Zakłady 
Materiałów Ogniotrwałych (BZMO), Cementownia 
Podgrodzie w Raciborowicach, Zakłady Ceramicz-
ne „Bolesławiec”. W latach 1970-1971 ponownie 
wrócił do pracy administracyjnej obejmując stano-
wisko zastępcy dyrektora Bolesławieckiego Przed-
siębiorstwa Budowlanego (BPB). Warto zaznaczyć, 
że równocześnie rozpoczął studia doktoranckie  
w zakresie prawa międzynarodowego, niestety 
przerwane z powodu wypadku samochodowego, 
któremu uległ. Bogdan Czyżewski był prawnikiem 
- społecznikiem. Kiedy zaistniała konieczność po-
mocy, to wspierał swoją wiedzą bezinteresownie. 
Tak było w przypadku Liceum Ogólnokształcące-
go w Bolesławcu, gdy 30 września 1969 r. zmarła 
prof. Helena Tyrankiewiczowa, pozostawiając te-
stament „Wszystko co po mnie, pozostawiam Szko-
le”. B. Czyżewski został prawnym wykonawcą tego 
testamentu. Podjął się również próby, aby część 
majątku po Państwu Tyrankiewiczach, w posta-

ci działki na Ursynowie w Warszawie, przywrócić 
szkole. Działania prawne w tamtych latach i obec-
nie podejmowane przez innego radcę prawnego, 
nie przyniosły rezultatu, ponieważ nie było ustawy  
o mieniu warszawskim. Działka ta jest zabudowana 
Osiedlem Ursynowskim. Ze spieniężonego majątku 
po W. i H. Tyrankiewiczach zostało utworzone sty-
pendium Ich Imienia, przyznawane dla najlepszych 
uczniów i absolwentów.  

Ta społecznikowska pasja była widoczna, kiedy 
w latach 1979-1981 jako przewodniczący ówcze-
snej powiatowej Lokalowej Komisji Odwoławczej 
wspierał poradą prawną ludzi znajdujących się  
w trudnej sytuacji mieszkaniowej. W 1970 r. za-
kładał i był pierwszym prezesem miejskiego Koła 
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Aktywnie 
też w latach 1974-1982 pełnił funkcję prezesa bole-
sławieckiego Koła Zrzeszenia Prawników Polskich. 
Była to duża grupa sędziów, prokuratorów, adwo-
katów i radców prawnych, dla której ZPP organi-
zowało życie pozazawodowe. Prezes był pasjona-
tem turystyki, stąd członkowie ZPP uczestniczyli  
w wielu wycieczkach po Dolnym Śląsku, wędrowa-

Dolina Gąsienicowa, lipiec 1961 r., archiwum rodzinne  
bohatera biogramu
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li po górach, a w zimie wyjeżdżali w Karkonosze 
na narty. Organizowane spływy kajakowe cieszyły 
się powodzeniem, podobnie jak poznawanie przy-
granicznych atrakcji w czasie podróży po Czecho-
słowacji i NRD. Znane były w Bolesławcu Bale 
Prawników, na których przy okazji zbierano środki 
na cele społeczne. Zarząd ZPP ufundował 2 miesz-
kania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławian-
ka” dla sierot z Domu Dziecka, które po ukończeniu 
18 lat rozpoczynały samodzielne życie. 

W okresie transformacji ustrojowej lat 80-tych 
Bogdan Czyżewski był członkiem NSZZ „Solidar-
ność” w BZMO, a w 1989 r. przed wyborami czerw-
cowymi pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu 
Obywatelskiego w Bolesławcu i był wiceprzewod-
niczącym Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskie-
go w Jeleniej Górze na rejon Lwówka Śląskiego, 
Mirska, Lubania i Zgorzelca. 

Był pasjonatem historii Dolnego Śląska,  
a w szczególności Bolesławca. Jego przesłaniem 
była teza, którą określił zdaniem: „Nie weszliśmy do 
cudzego domu”. Ten dom to Dolny Śląsk, którego 

piastowski okres dziejów mocno uwypuklał. Znając 
bardzo dobrze język niemiecki, na prośbę Towarzy-
stwa Miłośników Bolesławca, tłumaczył fragmen-
ty dwóch kronik niemieckich: Ewalda Wernickego  
i Bergemanna. Niektóre fragmenty były drukowa-
ne w lokalnej prasie, w wydawanym przez TMB 
Głosie Bolesławca i w Wiadomościach Bolesławca.  
W okresie przygotowań do 750 rocznicy Bolesław-
ca spierał się z historykami o inną datę lokacji,  
o rodowód nazwy naszego grodu, prowadził dysku-
sję na temat herbu i koloru orła w tym herbie. Takie 
pasje historyków małych ojczyzn są bardzo ważne 
i cenne. 

W 1997 r. został opublikowany tekst B. Czyżew-
skiego pt. „O Górze Polaków, czyli o początkach 
Bolesławca na podstawie miejscowych kronik”, 
który ma dużą wartość historyczną, a szczególnie 
cenne i przydatne dla historyków oraz pasjonatów 
zajmujących się Dolnym Śląskiem jest jego tłuma-
czenie opracowanej przez Bergemanna genealogii 
Piastów Śląskich. Bogdan Czyżewski był skrom-
nym człowiekiem. Przez cały pobyt w Bolesławcu 
mieszkał w domu przy ul. Obrońców Westerplatte. 
Razem z żoną Danutą z d. Łapczyńską - magistrem 
filologii polskiej - wychowali dwóch synów, Macie-
ja - inżyniera mechanika i Lecha -anglistę, tłumacza 
literatury światowej. Doczekali się trojga wnuków: 
Rafała, Hanny i Małgorzaty oraz prawnuków: San-
dry i Kamila. 

Bogdan Czyżewski za swoją działalność był 
wielokrotnie odznaczany, ale szczególnie cenił 
sobie Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki  
i Złoty Krzyż Zasługi. Wiele informacji zawartych 
w tym artykule, dotyczących życia Bogdana Czy-
żewskiego przed 1939 r. i w czasie II wojny, po-
chodzi z archiwów rodzinnych synów i wnuka oraz  
z tekstu, który B. Czyżewski złożył osobiście w ma-
szynopisie w Towarzystwie Miłośników Bolesław-
ca i w Dziale Historii Miasta Muzeum Ceramiki. 
Tytuł tekstu brzmi: „Więcej niż wspomnienia wojny. 
Na niemieckim przechowaniu, czyli komedia para-
doksów” i posiada osobistą adnotację autora - nie 
publikowane. Można się więc domyślać, że Bogdan 
Czyżewski przed swoim odejściem chciał, żeby ten 
tekst został wydrukowany. 

Radca prawny Bogdan Władysław Czyżewski 
zmarł 22 maja 2015 roku i został pochowany na 
Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu. 

Zygmunt Brusiło 
Dolina Gąsienicowa, lipiec 1961 r., archiwum rodzinne  
bohatera biogramu
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Dariusz Kwaśniewski (1964-2017)

Dariusz Jerzy Kwaśniewski urodził się 3 maja 
1964 r. w Świdnicy. Jego ojciec Stanisław zatrudnio-
ny był jako technik mechanik w Fabryce Wagonów 
„Świdnica”, matka Władysława - pracowała jako 
ekonomistka w Dolnośląskich Zakładach Magnezy-
towych w Świdnicy. Miał młodszą siostrę Edytę - ab-
solwentkę Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. 
Szkołę podstawową ukończył w Świdnicy, tam też 
kontynuował naukę w Technikum Samochodowym, 
które zakończył egzaminem dojrzałości w 1984 r. 
Studia wyższe na kierunku filologia polska na Uni-
wersytecie Wrocławskim ukończył w 1989 r. W cza-
sie studiów, w roku 1986, zawarł związek małżeń-
ski z wrocławianką Katarzyną Lewandowską, także 
studentką filologii polskiej. Po ukończeniu studiów 
przeprowadził się wraz z żoną i córką Martyną do Bo-
lesławca, gdzie podjął pracę jako nauczyciel języka 
polskiego w Szkole Podstawowej nr 1. W Bolesławcu 
przyszła na świat jego druga córka - Jagoda. Martyna 
ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim (fi-
lologia angielska oraz journalism and social media), 
Jagoda - na Politechnice Wrocławskiej (chemia oraz 
technologia i inżynieria polimerów). Na początku lat 

90-tych założył w Bolesławcu Stowarzyszenie Na-
uczycieli Twórczych. W latach 1995-1999 pracował 
równolegle w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym 
w Jeleniej Górze, jako doradca metodyczny nauczy-
cieli języka polskiego. W 1997 r. ukończył studia 
podyplomowe na kierunku „Pomiar dydaktyczny  
i egzaminowanie” na Uniwersytecie Gdańskim.  
W latach 1998-1999 współpracował z Ośrodkiem 
Diagnoz Edukacyjnych w Jeleniej Górze jako kon-
sultant. W 1999 r. pracował jako ekspert Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. W 1999 r. 
został zatrudniony jako konsultant w Dolnośląskim 
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Pracowni Dia-
gnoz Edukacyjnych. Był współautorem programu na-
uczania języka polskiego „Słowa jak klucze” dla klas 
IV-VIII szkoły podstawowej (MEN nr DKO - 4014 - 
7/96) oraz członkiem Ogólnopolskiego Zespołu Kon-
struktorów Testu Kompetencji Ucznia przy MEN 
(1999-2000) i współpracownikiem Instytutu Badań 
Kompetencji w Wałbrzychu, autorem 4 zbiorów te-
stów humanistycznych (ok. 30.000 sprzedanych eg-
zemplarzy). W 2000 r. ukończył studia podyplomowe 
na kierunku „Zarządzanie Oświatą Samorządową” na 
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Politechnice Krakowskiej.
Od stycznia 1999 r. do grudnia 2006 r. pełnił 

funkcję naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Kul-
tury Fizycznej i Sportu w Starostwie Powiatowym  
w Bolesławcu. Od roku 2003 był inicjatorem i twór-
cą międzynarodowych projektów edukacyjnych 
(polsko-niemieckich) w ramach współpracy powiatu 
bolesławieckiego z powiatem Rhein-Sieg (Niemcy). 
Od grudnia 2006 r. był etatowym członkiem Zarządu 
Powiatu Bolesławiec odpowiedzialnym za pozyski-
wanie funduszy unijnych. Był inicjatorem i współ-
autorem regionalnych programów edukacyjnych 
dotyczących kształcenia zawodowego, członkiem 
„grupy roboczej” Konwentu Powiatów Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, współautorem projektów: „Dia-
gnoza kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”, 
„Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym 
Śląsku” (POKL, Działanie 9.2) - we współpracy  
z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej  
i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu oraz 
„SOS - Szkoła Otwartych Szans” i „Odkryj urok Bo-
rów Dolnośląskich”. W latach 2012-2013 studiował 
„Administrację Samorządową i Finanse Publiczne” 
na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Od 13 lutego 2014 r. do 14 listopada 2016 r. był 
starostą Powiatu Bolesławiec. Jego ostatnim projek-
tem było budowanie współpracy z Bośnią, którą od-
wiedzał w roku 2015. Z przedstawicielami Polaków 
w Bośni ustalił działania na dwa kolejne lata. Pomoc 
tym ludziom była dla Dariusza Kwaśniewskiego 
wielkim zobowiązaniem.

Kiedy odchodził ze stanowiska starosty bole-
sławieckiego żegnał się serdecznie ze wszystkimi 
osobami, które wspierały go w działaniach na rzecz 
powiatu i o nikim nie zapomniał. Napisał w podsu-
mowaniu swojej pracy, że była ona pełna zaangażo-
wania, świetnych chwil, które wynagradzają trudną 
pracę, pełna starań, decyzji i ich efektów. Ale też 
niepowodzeń i zawiedzionych nadziei, a nawet kry-
zysów. Nigdy jednak nie było w niej kryzysów mo-
tywacji i zwątpienia w cele, które uważał za ważne.

Prywatnie pasjonowały go: góry, sport, poezja 
oraz gra na gitarze. Te pasje były także widoczne  
w jego pracy zawodowej - jako nauczyciela, dorad-
cy metodycznego, naczelnika wydziału edukacji oraz 
starosty. Uczył polskiego, ale i też grał z młodzieżą 
w szachy i koszykówkę. Był starostą, ale podczas 
„Rundki z Powiatem”, której był pomysłodawcą  
i głównym organizatorem, jeździł wiele kilometrów 
na rowerze, a także brał udział w biegu. Pracę zawo-
dową wykonywał również z ogromną pasją.

Jesienią 2015 r. rozpoczął zmagania z nieuleczal-
ną chorobą neurologiczną (SLA). W walce z chorobą 
towarzyszyły mu żona i córki. Pełna sprawność in-
telektualna nie opuszczała go aż do śmierci w dniu  
2 października 2017 r.

Zgodnie ze swoją wolą został pochowany w ro-
dzinnej Świdnicy obok ojca, który zmarł rok przed 
nim.

  
Przyjaciele i współpracownicy  

o Dariuszu Kwaśniewskim:

D. Kwaśniewski i C. Przybylski podczas „Rundki z Powiatem”, zdjęcie ze zbiorów Starostwa Powiatowego w Bolesławcu
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  Cezary Przybylski - marszałek Województwa 
Dolnośląskiego: „Dariusz Kwaśniewski na zawsze 
pozostanie w mojej pamięci jako dobry człowiek, 
wspaniały kolega i niezwykle ambitny samorządo-
wiec. Przez współpracowników bardzo ceniony za 
swoje zaangażowanie i pracowitość. Prawie dwie 
dekady współpracy pozwalają dobrze poznać czło-
wieka. Wspólnie zrealizowaliśmy wiele projektów. 
Zawsze można było na Nim polegać, zawsze z pasją 
oddawał się swoim obowiązkom. Był człowiekiem 
nie tylko bardzo kreatywnym, ale również potrafił 
swoje pomysły skutecznie wdrażać w życie. To mię-
dzy innymi dzięki jego wysiłkom nasz powiat jest 
dziś jednym z najsilniejszych w regionie, a rozpoczę-
ta reforma edukacji zawodowej stała się wzorem do 
naśladowania dla innych. Śmierć zabrała nam Dariu-
sza zdecydowanie za wcześnie. Pokój Jego duszy.”

Karol Stasik - starosta bolesławiecki: „Z wielkim 
żalem żegnamy Naszego Kolegę i Samorządowca, 
który ma na swoim koncie niemałe dokonania, szcze-
gólnie w dziedzinie edukacji. Jego wkład w teraźniej-
szy obraz powiatowych szkół jest nieoceniony. Przed 
laty wykazał się wielką intuicją nobilitując zawodowe 
szkoły - w momencie - gdy w Polsce je likwidowano. 
Swoje pomysły realizował z determinacją i jednocze-
śnie potrafił przekonać do nich wiele twórczych osób. 
W efekcie udało się zrealizować duże edukacyjne 
projekty, a jednym z największych jest niewątpliwie 
Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na 
Dolnym Śląsku. Postawienie na fachowców, na za-
wodowców było świetnym posunięciem. Dopiero 
dziś w całej Polsce wdraża się programy, które mają 
uratować - zaniedbywane przez lata - kształcenie za-
wodowe. Potrafił przekonać do swoich działań wielu 
ludzi z tzw. „edukacyjnej drużyny”, a nie jest to takie 
oczywiste w innych powiatach. Odpowiedni sposób 
zarządzania inspirował dyrektorów szkół do współ-
pracy i  kreatywnego rozwoju. Trudno mu odmówić 
przenikliwości w działaniu i podejmowaniu prekur-
sorskich decyzji dotyczących ciągłej poprawy jakości 
kształcenia. Do dziś nasze szkoły przodują w pozy-
skiwaniu funduszy na edukacyjne przedsięwzięcia  
i projekty. Wytworzenie atmosfery partnerstwa i przy-
mierza w „dobrej sprawie” to też wielka umiejętność, 
jaką Dariusz posiadał. Dziękujemy za Twoje życie, 
dokonania i wspólną pracę.  Niestety przedwcześnie 
zabrała Cię bezlitosna choroba. Pozostaniesz w na-
szej pamięci. Łączę się w bólu z rodziną i bliskimi, 
wyrażając szczere współczucie.”

Piotr Roman - prezydent Bolesławca: „Są ludzie, 
których symbolem staje się maksymalne oddanie pra-
cy, ogromna empatia, a wypełnianie obowiązków dla 
dobra ogółu społecznego - niezwykle istotnym ce-
lem. Równocześnie potrafią oni zachować rozsądne 
spojrzenie na rzeczywistość i właściwy dystans do 
codziennych trudności. Takim właśnie człowiekiem 
był Dariusz Kwaśniewski, którego miałem przyjem-
ność zaprosić do pracy na rzecz samorządu lokalne-
go w 1998 roku. Od tego czasu Jego zaangażowanie  
w wykonywanie codziennych obowiązków budziło 
mój szacunek i uznanie. Darku, pozostaniesz w mojej 
pamięci i wspomnieniach jako człowiek wrażliwy, 
potrafiący zjednywać ludzi, spojrzeć na otaczający 
nas świat z innego punktu widzenia i odważnie bronić 
wyznawanych idei oraz z pasją propagować sport.”

Mariusz Lickiewicz - działacz społeczny i spor-
towy w Bolesławieckim Centrum Inicjatyw Lokal-
nych Via Sudetica i Klubie Kolarskim XTRABIKE 
Bolesławiec: „Prawdziwy Przyjaciel. Wielki Czło-
wiek”. Ponadprzeciętny polityk i działacz samorzą-
dowy o ogromnej wiedzy, inteligencji, skuteczności  
i konsekwencji.  Wrażliwy na problemy innych.  
Dobry kolega, gotowy poświęcić swój czas dla dzie-
lących z nim tę samą pasję.”

W imieniu dyrektorów szkół powiatowych  
Andrzej Leśniewski - dyrektor Zespołu Szkół  
Elektronicznych w Bolesławcu: 

Darku,  nasz  Przyjacielu!
Przybywamy z wielu miejsc, przepełnieni uczuciami, 
by powiedzieć to, co jeszcze niewypowiedziane.
Dziś tak trudno wyrazić w kilku słowach, jak ważny 
Jesteś, mimo że już Cię nie ma…
Dziś wszystko wydaje się nieważne i błahe, tylko 
Twoje słowa i czyny pozostają zwierciadłem, w któ-
rych odbija się przyszłość…

          Nie potrafimy powiedzieć żegnaj,
          Nie potrafimy rozstać się bez łez,
          Tak trudno nam spojrzeć w jutro. 
          Tak - jutro bez Ciebie. Przyszłość dzięki Tobie.

Na podstawie informacji otrzymanych od żony  
i przyjaciół Dariusza Kwaśniewskiego  

opracowali Grażyna Hanaf,  
Andrzej Leśniewski, Edmund Maliński
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  1 stycznia ok. 40 bolesławieckich morsów, po 
wyrąbaniu przerębla, przez kilka minut kąpało 
się w zbiorniku Leśny Potok przy ul. Jeleniogór-
skiej w Bolesławcu.

  3 stycznia zakończony został remont amfiteatru 
w parku miejskim przy ul. H. i W. Tyrankiewi-
czów w Bolesławcu. Na widowni znajduje się 
ok. 400 miejsc siedzących, nawierzchnia sceny 
została pokryta zieloną przeciwślizgową żywicą 
epoksydową. Autorem projektu była Dorota Klu-
czyńska. Remont został zrealizowany w ramach 
Programu Współpracy INTERREG Polska-Sak-
sonia 2014-2020. Wartość całkowita inwestycji 
wyniosła 1 385 085,14 zł, w tym środki z budże-
tu miasta - 207 782,77 zł.

  6 stycznia, w dniu Święta Objawienia Pańskie-
go, w Bolesławcu, Nowogrodźcu, Osieczni-
cy i Kliczkowie zorganizowany został Orszak 
Trzech Króli.

  13 stycznia Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu zamontował i uru-
chomił na terenie posesji Miejskiego Zespołu 
Szkół nr 3 w Bolesławcu przy ul. J. Słowackiego 
mobilną stację całorocznego monitoringu czy-
stości powietrza. Przeprowadzone w następnych 
dniach pomiary wykazały wielokrotne przekro-
czenie dopuszczalnych norm zanieczyszcze-
nia powietrza w wyniku spalania paliw stałych 
w piecach do ogrzewania mieszkań.

  W styczniu rozpoczęła się rotacja żołnierzy US 
Army - 3. Pancernej Brygadowej Grupy Bojo-
wej (ABCT - Armored Brigade Combat Team) 
do Polski. Żołnierze amerykańscy zostali roz-
lokowani w Bolesławcu, Skwierzynie, Świę-
toszowie i Żaganiu. Docelowo brygada bę-
dzie liczyła ok. 3500 żołnierzy. 12 stycznia ok. 
godz. 12.00 kolumna amerykańskich pojazdów  
z ABCT, którą dowodził płk Christopher R. 
Norrie przekroczyła w Olszynie granicę Polski. 
Żołnierzy amerykańskich powitał tam gen dyw. 
Jarosław Mika - dowódca 11. Lubuskiej Dywizji 
Kawalerii Pancernej. Oficjalne powitanie sił so-
juszniczych przez premier Beatę Szydło i mini-
stra obrony narodowej Antoniego Macierewicza 

odbyło się 14 stycznia w Żaganiu. Przy powita-
niu obecny był ambasador USA w Polsce Paul 
Jones. W Bolesławcu będzie stacjonował bata-
lion inżynieryjny (saperzy) - docelowo ok. 300 
żołnierzy amerykańskich.

  14 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury  
i Sportu w Kruszynie odbyła się promocja nowej 
książki mieszkającego w Starej Olesznej pisarza 
Ryszarda Adama Gruchawki pt. „Kuferek baje-
czek”, wydanej przez Gminę Wiejską Bolesławiec.

  15 stycznia w całym kraju odbył się 25 Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Bo-
lesławcu nie został utworzony lokalny sztab 
WOŚP, ale w Teatrze Starym został zorganizo-
wany koncert przez Stowarzyszenie Blues nad 
Bobrem i Młodzieżowy Dom Kultury. Wystąpili 
na nim uczestnicy zajęć tanecznych i wokalnych 
MDK, wokaliści pracowni Aleksandry Sozań-
skiej-Kut oraz zespoły: DBL 59-700, Pogoda 
Ducha, Why, May the Force, Powerebel i Error 
Code. Koncert prowadził Jerzy Pietrzak. W trak-
cie koncertu 9 wolontariuszy ze Sztabu WOŚP  
z Nowogrodźca zebrało 15 434,82 zł, 99,89 euro 
i 19 dolarów. Na parkingu przy Starym Teatrze 
zorganizowano akcję pobierania krwi - zebra-
no 15,3 litra. W Bolesławcu kwestowali także 
wolontariusze WOŚP ze Świętoszowa. Ogółem 
Sztab WOŚP z Nowogrodźca zebrał 31 603,92 
zł, 162,35 euro, 19 dolarów i biżuterię, a Sztab 
WOŚP ze Świętoszowa - 15 586,37 zł. Sztab 
WOŚP z Parowej zebrał łącznie 16 153,28 zł  
i 27 euro (w Ławszowej 14 217,57 zł i 27 euro,  
a w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieczni-
cy - 1935,71 zł).

  W opublikowanym przez Ministerstwo Finan-
sów rankingu najbogatszych i najbiedniejszych 
gmin w Polsce miasto Bolesławiec znalazło się 
na 449 miejscu (wśród 2478 gmin w Polsce). Pod 
uwagę wzięto dochód podatkowy w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca, który w 2015 r. w Bolesławcu 
wyniósł 1597,873 zł.

  Grzegorz Kmiecik i Sebastian Łokaj - trenerzy 
Football Academy Bolesławiec zostali powołani 
na selekcjonerów krajowej reprezentacji mło-
dych piłkarzy z rocznika 2007. 

  19 stycznia w sali kina Forum odbył się Koncert 



205

STYCZEŃ / LUTY

Noworoczny Państwowej Szkoły Muzycznej 
I st. im. Witolda Lutosławskiego i Szkoły Mu-
zycznej II st. w Bolesławcu. Program przygoto-
wali uczniowie i wykładowcy.

  20 stycznia w Teatrze Starym w Bolesławcu od-
była się promocja książki bolesławianki Graży-
ny Hanaf „Zagubieni rodzice”.

  21 stycznia na Balu Przedsiębiorcy wręczono 
tytuł „Przedsiębiorcy 2016 Roku” oraz statuet-
kę „Kazimierza” Przedsiębiorstwu Wodociągów  
i Kanalizacji w Bolesławcu. Konkurs „Przedsię-
biorca Roku” został zorganizowany przez Sta-
rostwo Powiatowe w Bolesławcu, Bolesławiec-
kie Towarzystwo Gospodarcze, Cech Rzemiosł 
Różnych i Małej Przedsiębiorczości, Regionalny 
Związek Pracodawców i Bolesławieckie Cen-
trum Inicjatyw Lokalnych Via Sudetica.

  21 stycznia w Jabloncu (Czechy) na Halowych 
Mistrzostwach Dolnego Śląska juniorów i junio-
rów młodszych Dominika Kwaszcz, lekkoatletka 
MKS Bolesłavia, zdobyła dwa tytuły mistrzow-
skie - w skoku w dal (6,10 m) i w biegu sprinter-
skim na 60 m (7,85 sek.). Trenerem bolesławiec-
kiej mistrzyni jest Małgorzata Markowska.

  25 stycznia w klasztorze Sióstr Adoratorek Krwi 
Chrystusa w Bolesławcu odbyła się promocja 
książki „Zdejmowanie masek. Miłość - siła - 
przewidywanie” autorstwa biskupa Franjo Ko-
maricy (przewodniczącego Konferencji Epi-
skopatu Bośni i Hercegowiny) i niemieckiego 
dziennikarza Winfrieda Gburka. Książkę o woj-
nie domowej i czystkach etnicznych w byłej Ju-
gosławii w 1992 r. prezentowali jej autorzy.

  Tyczyńska Fabryka urządzeń Wentylacyjnych 
Tywent Spółka z o.o. kupiła od syndyka za nie-
całe 5,5 mln zł obiekty „Wizowa” w Łące pod 
Bolesławcem (ok. 101 ha z budynkami oraz ok. 
10 ha hałd fosfogipsów). Upadłość Zakładów 
Chemicznych „Wizów” ogłosił 6 listopada 2016 
r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.

  27 stycznia w galerii „W sam raz” BOK-MCC 
odbył się wernisaż wystawy ceramiki, malar-
stwa, grafiki i rzeźby „Pamiętajcie o ogrodach”. 
Zaprezentowano na niej inspirowane motywem 
ogrodu prace 18 artystów ze Stowarzyszenia 
„Ceramika bez granic”: Barbary Arabskiej, Ma-
rity Benke-Gajdy, Jana Biczysko, Marii Bień-
kowskiej, Magdaleny Cisło, Katarzyny Gajdy, 
Weroniki Gajdy, Zbigniewa Gierczaka, Agaty 
Kardas, Jakuba Niewdany, Natalii Nowackiej, 

Kai Sawickiej, Małgorzaty Stańczyk, Elżbiety 
Śliwińskiej, Zofii Tobaszewskiej, Ewy Wróbel, 
Barbary Zgody i Krystyny Zaboklickiej.

  28 stycznia na Halowych Mistrzostwach Dolne-
go Śląska Młodzików w Wałbrzychu lekkoatleci 
MKS Bolesłavia zdobyli 6 medali - 4 złote oraz 
jeden srebrny i jeden brązowy. Michał Zazu-
la, podopieczny Bartosza Grumana, zwyciężył  
w biegu na 60 m ppł (9,47 sek.) i w skoku w dal 
(5,73 m); Malwina Towenek, trenowana przez 
Małgorzatę Markowską, zwyciężyła w biegu na 
60 m ppł (10,32 sek.) i zdobyła srebro w skoku 
wzwyż z wynikiem (145 cm); Wiktoria Tom-
czyk, przygotowywana przez Tomasza Markow-
skiego, zwyciężyła w pchnięciu kulą (10,47 m), 
natomiast brązowy medal, w tej samej konkuren-
cji, wywalczył Grzegorz Czepiel (11,49 m).

  31 stycznia na placu apelowym 10. Brygady Ka-
walerii Pancernej w Świętoszowie symboliczną 
wymianą naszywek zainaugurowano wspólne 
polsko-amerykańskie szkolenie. Po odegraniu 
hymnów obydwu państw odczytano decyzję  
o nawiązaniu współpracy pomiędzy 4 szwadro-
nem 10. batalionu Kawalerii (zwanym „Black 
Jack”), stanowiącym część 3. Pancernej Bry-
gadowej Grupy Bojowej z 4. Dywizji Piechoty  
z 10. BKP.

  31 stycznia we Wrocławiu, podczas gali Gazele 
Biznesu województwa dolnośląskiego - corocz-
nego rankingu najdynamiczniej rozwijających 
się średnich i małych firm, sporządzanego przez 
dziennik „Puls Biznesu” - gminna spółka Hydro-
-Tech sp. z o.o. z Nowogrodźca uhonorowana 
została dyplomem laureata. Nagrodę odebrali: 
Jacek Ruchała - prezes spółki i Dariusz Jancele-
wicz - zastępca burmistrza Nowogrodźca.

LUTY

  1 lutego, przed rozpoczęciem sesji Rady Gminy 
Bolesławiec, uroczyście uhonorowano jubileusz 
złotych godów Marii i Alojzego Kucharów oraz 
Weroniki i Józefa Szylkiewiczów. Wójt Andrzej 
Dutkowski wręczył jubilatom list gratulacyjny,  
a przewodniczący Rady Bogusław Uziej - Meda-
le za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyzna-
ne przez Prezydenta RP.

  1 lutego został całkowicie rozebrany zegar  
z wieży bolesławieckiego Ratusza. Prace konser-
watorsko-naprawcze wykonała Firma Zegarmi-
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strzowska „Roland” z Zabrza, specjalizująca się 
w renowacji zegarów wieżowych i fasadowych. 
Zegar został uruchomiony ponownie 13 marca.

  3 lutego w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu 
odbył się wernisaż 6. i 7. dorocznej wystawy 
fotografii członków bolesławieckiego Stowarzy-
szenia Fotograficznego „Camera”. Wernisażowi 
towarzyszyła wystawa poplenerowa „Łagów 
2016”.

  4 lutego w sali sportowej I Liceum Ogólno-
kształcącego w Bolesławcu odbył się XVII In-
tegracyjny Opłatek Osób Niepełnosprawnych 
zorganizowany przez Starostwo Powiatowe i bo-
lesławieckie Stowarzyszenie Wspólna Radość.  
W trakcie uroczystego spotkania, w którym 
wzięło udział ponad 500 osób, została odprawio-
na Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa 
Marka Mendyka, odbył się wspólny posiłek, 
składano życzenia oraz zaprezentowano pro-
gram artystyczny - w tym także jasełka w wy-
konaniu osób niepełnosprawnych. Przygrywała 
Bolesławiecka Orkiestra Miejska. Można było 
także obejrzeć wystawę prac plastycznych osób 
niepełnosprawnych. 

  5 lutego w Bolesławcu, w trakcie uroczystego 
apelu na pl. J. Piłsudskiego, oficjalnie powita-
no żołnierzy amerykańskich. W uroczystości ze 
strony amerykańskiej uczestniczyli: gen. major 
Ryan Gonsalves - dowódca 4. Dywizji Piechoty 
(Fort Carson w Kolorado), płk Christopher Nor-
rie - dowódca 3. Pancernej Brygady Grupy Bo-
jowej (Żagań), ppłk George Mitroka - dowódca 
588 Batalionu Inżynieryjnego stacjonującego w 
Bolesławcu. Ze strony Wojska Polskiego udział 
wzięli: gen. dyw. Jan Śliwka - zastępca dowód-
cy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. 
dyw. Jarosław Mika - dowódca 11. Lubuskiej 
Dywizji Kawalerii Pancernej, płk Paweł Śwital-
ski - dowódca 23. Śląskiego Pułku Artylerii. W 
imieniu mieszkańców Bolesławca żołnierzy US 
Army przywitał prezydent miasta Piotr Roman. 
Na Rynku odbył się piknik wojskowy „Bez-
pieczna Polska”. Na scenie występowali żoł-
nierze amerykańscy i bolesławianie, odbyły się 
pokazy sportowe i sprawnościowe. Częstowano 
wojskową grochówką i zupą z chili, przygotowa-
ną przez amerykańskich żołnierzy. Można było 
oglądać polski i amerykański sprzęt wojskowy.

  7 lutego Teresa i Jerzy Listopadzcy z Tomisławia 
obchodzili jubileusz złotych godów. Z tej okazji 

wójt Waldemar Nalazek na uroczystym spotka-
niu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Osiecznicy 
wręczył jubilatom Medale za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP 
oraz listy gratulacyjne.

  8 lutego ponad stu żołnierzy amerykańskich 
obejrzało w Teatrze Starym w Bolesławcu kon-
cert Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Bolesławiec”. 
Młodzi bolesławianie zaprezentowali pieśni  
i tańce z różnych regionów Polski w strojach 
charakterystycznych dla tych regionów. Na za-
kończenie żołnierze wspólnie z tancerzami za-
śpiewali piosenkę „Szła dzieweczka do lasecz-
ka”, której uczyli się w trakcie tego koncertu.

  W dniach 10-14 lutego Zakłady Ceramiczne 
„Bolesławiec” Sp. z o.o., Spółdzielnia Ręko-
dzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna”  
i Fabryka Naczyń Kamionkowych „Manufaktu-
ra” Sp. J. Smoleński & Zwierz zaprezentowały 
nowe projekty form i dekoracji na targach Am-
biente we Frankfurcie nad Menem.

  10 lutego w Teatrze Starym odbył się wernisaż 
wystawy, pochodzącej z Bolesławca Urszuli Bu-
kowskiej, prac wykonanych w trakcie studiów 
na Wydziale Szkła Akademii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu.

  10 lutego przebywający w Bolesławcu żołnierze 
amerykańscy odwiedzili BOK-MCC i ozdabia-
li tam ceramiczne kubeczki - także za pomocą 
stempelków. 

  15 lutego, z udziałem prezesa Zarządu Grupy 
ANTAN Roberta Faktora i zaproszonych gości, 
na II piętrze galerii Bolesławiec City Center zo-
stał otwarty hotel noszący nazwę „Hotel Cen-
trum Bolesławiec”.

  16 lutego w Lubkowie na nadszybiu byłej ko-
palni rudy miedzi „Lubichów”, po zawaleniu się 
płyty przykrywającej pionowe wyrobisko górni-
cze, powstał otwór o średnicy ok. 5 m i głębo-
kości ok. 200 m. Wypełnienie szybu prawdopo-
dobnie wymyła woda. Ewakuowano 3-osobową 
rodzinę z najbliższego budynku przy otworze. 
Po zabezpieczeniu otworu rodzina powróciła do 
domu.

  17 lutego żołnierze amerykańscy gościli w Spół-
dzielni Rękodzieła Artystycznego „Ceramika 
Artystyczna”. Zapoznali się z kolejnymi etapami 
wyrobu ceramiki i mogli dekorować naczynia 
ceramiczne.

  W dniach 14-18 lutego Iwona Janiec, szerego-
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wy z 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Świę-
toszowie, zdobyła 4 złote medale na Mistrzo-
stwach Wojska Polskiego w biegach narciarskich 
rozegranych na Polanie Jakuszyckiej w następu-
jących konkurencjach: sprint, bieg na 4 km, bieg 
główny na 10 km oraz w biegu sztafetowym. 
Wkrótce potem zdobyła złoty medal w narciar-
skim biegu na orientację na Mistrzostwach Pol-
ski w dniach 18-19 lutego w czeskiej miejscowo-
ści Josefův Důl. 

  20 lutego rozpoczęło się wyburzanie nieczynne-
go od 2015 r. Zakładu nr 2, wchodzącego w skład 
Zakładów Ceramicznych „Bolesławiec” przy ul. 
T. Kościuszki w Bolesławcu. Wyburzanie trwało 
rok. Ostatnimi wyburzanymi obiektami były trzy 
kominy.

  22 lutego Rada Miasta Bolesławiec podjęła 
uchwałę o dostosowaniu od 1 września 2017 r. 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowe-
go ustroju szkolnego. Na jej podstawie:
- Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków 
Zesłanych na Sybir zostaje włączone do Szko-
ły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II przy  
ul. Słowackiego,
- Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów im. Sta-
nisława Konarskiego przy ul. Bankowej 10 zo-
staje przekształcone w Publiczne Liceum Ogól-
nokształcące im. Stanisława Konarskiego,
- Publiczne Gimnazjum OXPRESS z siedzibą 
przy ul. Tysiąclecia 48 zostaje przekształcone w 
Publiczne Liceum Ogólnokształcące OXPRESS,
- klasy drugie i trzecie wygaszanych Samorządo-
wych Gimnazjów nr 1 i 4 pozostają przy Szko-
łach Podstawowych nr 1 i 5,
- Miejski Zespół Szkół nr 1 pozostaje jako Szkoła 
Podstawowa nr 5 im. Aleksandra Janowskiego, 
Miejski Zespół Szkół nr 2 pozostaje jako Szko-
ła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego, 
Miejski Zespół Szkół nr 3 pozostaje jako Szkoła 
Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II.

  22 lutego Grzegorz Owczarkowski został wybra-
ny nowym prezesem Bolesławieckiego Towa-
rzystwa Gospodarczego. Dotychczasowy prezes 
Karol Stasik złożył rezygnację po wybraniu go 
na starostę przez Radę Powiatu Bolesławiec.

  26 lutego Bolesławiec po raz drugi uczestniczył 
w projekcie „Tropem Wilczym - Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych”. W Parku Miejskim przy  
ul. Piastów w biegu na dystansie 1963 m wzięło 
udział ok. 100 osób, a w biegu na 5000 m - ok. 50.

MARZEC 

  1 marca przed Kotwicą - symbolem Polski Wal-
czącej - na murach obronnych w Bolesławcu 
przedstawiciele władz samorządowych, stowa-
rzyszeń, instytucji i harcerze w asyście kompanii 
honorowej 23. Śląskiego Pułku Artylerii uczcili 
Pamięć Żołnierzy Wyklętych.

  2 marca w sali kina Forum odbyła się premie-
ra spektaklu tanecznego „Kairos - wykorzystać 
czas” autorstwa Haliny Bałackiej-Kłak, w wy-
konaniu trzech grup Pracowni Tańca Współcze-
snego BOK-MCC: Promyki (dzieci w wieku 7-9 
lat), Nocturn (10-15 lat) i Modus (powyżej 15 
lat). Główną osią przedstawienia były kolejne 
etapy życia człowieka - od dzieciństwa poprzez 
młodość i dorosłość po starość.

  3 marca, w trakcie uroczystej gali pod patrona-
tem Prezydenta RP z okazji 25-lecia Euroregio-
nu Nysa w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej 
Górze, Piotr Roman - prezydent Bolesławca  
i Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu 
Nysa został odznaczony Złotym Krzyżem Zasłu-
gi. Odznaczenie wręczył Andrzej Dera - sekre-
tarz stanu w kancelarii Prezydenta RP.

  3 marca na terenie 23. Śląskiego Pułku Artyle-
rii w Bolesławcu w ramach obchodów Narodo-
wego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbył 
się Bieg i Turniej Strzelecki „Dla Wyklętych”. 
Uczestnikami byli: uczniowie klas munduro-
wych czterech dolnośląskich i lubuskich szkół 
kształcących w klasach mundurowych, funkcjo-
nariusze z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych 
Straży Granicznej w Lubaniu i żołnierze z 3. 
Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej z USA.

  W dniach 3-4 marca Ambasada Przedsiębiorczo-
ści Kobiet Dolny Śląsk zorganizowała w hotelu 
Garden w Bolesławcu konferencję „Siła kobiet”, 
skierowaną głównie do osób, które mają zamiar 
otwierać własną działalność gospodarczą.

  4 marca w sali konferencyjnej BOK-MCC odby-
ła się konferencja poświęcona Żołnierzom Nie-
złomnym. Prelegentami byli: Robert Winnicki 
- poseł na Sejm RP, Karol Wilk - rekonstruktor 
żołnierzy NSZ i Patryk Jurga - z Partii Wolność 
w Legnicy. Konferencję organizował Marian 
Kostecki - prezes Koła Polska Razem w Bole-
sławcu.

  8 marca w Instytucie Polskim w Rzymie odbył 
się wernisaż wystawy „Dall’argilla di Bolesła-
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wiec” („Z bolesławieckiej gliny”) zorganizowa-
ny przez Stowarzyszenie Gmin Ceramicznych 
Rzeczypospolitej Polskiej i Muzeum Ceramiki  
w Bolesławcu. Wystawa była czynna do 15 maja.

  8 marca w Muzeum Ziemi Wschowskiej odbył 
się wernisaż wystawy „Z gliny stworzone. Ka-
mionka ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bole-
sławcu”.

  9 marca Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zor-
ganizowało wystawę w Muzeum Regionalnym 
w Chojnowie „Pasjans z samych serc. Pocztówki 
ze zbiorów prof. dr hab. Pawła Banasia”.

  11 marca w sali konferencyjnej BOK-MCC  
odbyła się promocja najnowszej książki fran-
ciszkanina o. prof. dr hab. Zdzisława Józefa Ki-
jasa „Tam gdzie rodzi się życie”.

  16 marca w sali konferencyjnej BOK-MCC 
odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdaw-
czo-Wyborcze Stowarzyszenia Ziemia Bolesła-
wiecka. Prezesem został wybrany ponownie Jan 
Cołokidzi.

  W dniach 17-18 marca w Teatrze Starym w Bo-
lesławcu odbył się X Festiwal Tańca Orientalne-
go i Flamenco. Występowały grupy taneczne ze 
szkoły tańca Tierra Flamenca prowadzonej przez 
Elżbietę Eisenblätter oraz ze szkoły Companeras 
Flamencas z Legnicy pod kierunkiem Lilii Bo-
chenkiewicz.

  19 marca Muzeum Ceramiki w Bolesławcu go-
ściło niemal 60. przedstawicieli niemieckich mu-
zeów, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Muzeów 
Saksońskich (Sächsischer Museumsbund e.V.). 
Wizyta została zaplanowana w ramach spotkania 
przedstawicieli tej organizacji, które odbyło się 
w Görlitz, pod kierunkiem Przewodniczącego 
Stowarzyszenia Joachima Breuningera i dyrek-
tora Kulturhistorisches Museum Görlitz Jaspera 
von Richthofena. 

  23 marca w sali kina Forum odbyła się uroczysta 
gala wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bole-
sławiec za promocję miasta. W poszczególnych 
dziedzinach nagrodzeni zostali:
- Nagrody honorowe - Krystyna Gay-Kutschen-
reiter, Bolesławiecki Klub Amazonek, Hufiec 
Związku Harcerstwa Polskiego im. Szarych Sze-
regów w Bolesławcu, Miejska Orkiestra Dęta 
„Bolesławiec”, zespół redakcyjny „Rocznika 
Bolesławieckiego” w składzie: Edmund Maliń-
ski, Anna Bober-Tubaj, Grzegorz Matoryn; Pro-
jektowanie i Budowa Terenów Zielonych Dorota 

Kluczyńska oraz Gospodarstwo Ogrodniczo-
-Szkółkarskie Jarosław Oleś.
- Nauka - Mateusz Cygan, Miejskie Przedszkole 
Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi.
- Kultura - Przemysław Kania, Michał Szwed, 
siostra Magdalena (Maria) Karaban, Klaudia 
Elżbieta Kowalik, Bolesławiecka Szkoła Filmo-
wa przy II Prywatnym Gimnazjum im. Krzyszto-
fa Baranowskiego w Bolesławcu.
- Społeczna - Władysława Kotlarek; Stowarzy-
szenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków 
oraz Przyjaciół; Cech Rzemiosł Różnych oraz 
Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu.
- Sport - Sonia Turzyniecka, Mateusz Tofil, Woj-
ciech Karaban, Dominika Kwaszcz, Rafał Bar-
tosz Gruman, Klub Sportowy HUSAR Bolesła-
wiec, Klub Kolarski Xtrabike Team Bolesławiec, 
Międzyszkolny Klub Sportowy Bolesłavia.
- Wyróżnienia - Jolanta Izabela Anasiewicz, 
Waldemar Krzemiński.

  24 marca w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu 
została otwarta wystawa „Czas przez nikogo nie-
złapany”. Zaprezentowano na niej pochodzącą 
ze zbiorów Muzeum Ziemi Wschowskiej kolek-
cję dzieł Eugeniusza Geta-Stankiewicza (1942-
2011) - polskiego artysty grafika i rzeźbiarza.

  24 marca wicestarosta Tomasz Gabrysiak wraz 
z delegacją uczestniczył w obchodach święta, 
współpracującego z Bolesławcem i powiatem 
bolesławieckim, miasta Prnjavor (Republika Bo-
śni i Hercegowiny).

  W dniach 24-26 marca dwie młode zawodnicz-
ki bolesławieckiego Klubu Sportów Walki Gla-
diator zdobyły medale na Mistrzostwach Polski 
Muaythai IFMA w Kaliszu. Martyna Czuchraj 
zdobyła złoty medal i tytuł mistrzyni Polski,  
a jej siostra Marcelina Czuchraj - srebrny medal 
i tytuł wicemistrzyni Polski. Trenerem bolesła-
wieckich medalistek jest Grzegorz Nazar.

  25 marca na boisku sportowym przy ul. Raj-
skiej odbyła się IV edycja turnieju rugby 7  
o Złoty Tron Dolnośląskiego Okręgowego Związ-
ku Rugby. Zwyciężył Klub Husar Bolesławiec,  
a kolejne miejsca zajęli: Rugby Klub Wrocław, 
Miedziowi Lubin, Barbarians Juniors Huseriors.

  27 marca w Komendzie Powiatowej Policji  
w Bolesławcu odbyło się uroczyste powołanie 
podinspektora Dariusza Borskiego (od odwo-
łania Henryka Stefanki 13 grudnia 2016 r. p.o. 
komendanta) na stanowisko komendanta powia-
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towego policji w Bolesławcu.
  30 marca w sali konferencyjnej CIK Orzeł  
w Bolesławcu odbyła się promocja dwóch ksią-
żek: tomu pokonferencyjnego „Bolesławianie 
- nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu osad-
niczego Dolnego Śląska” oraz czwartego tomu 
z serii „Ocalić od zapomnienia” - „Wydzierając 
puszczy ziemię… Wspomnienia bolesławiec-
kich reemigrantów z Jugosławii”, wydanych 
przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

  31 marca w Gimnazjum Samorządowym nr 2 
im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu 
odbył się strajk zorganizowany przez Związek 
Nauczycielstwa Polskiego. Powodem była refor-
ma oświaty (likwidacja gimnazjów), przeciwko 
której występował ZNP. Uczniom, którzy przy-
szli do szkoły zapewniona została opieka przez 
nauczycieli z innych szkół. 

  31 marca w siedzibie Platformy Obywatelskiej 
w Bolesławcu zostało uroczyście otwarte biuro 
poselskie posłanki Zofii Czernow.

  W dniach 31 marca - 1 kwietnia w Teatrze Sta-
rym w Bolesławcu odbyła się XIV edycja festi-
walu teatralnego „Zatargi z Teatrem”, organi-
zowanego od 4 lat przez MDK. Jury przyznało 
grand prix festiwalu spektaklowi „Musisz…?”  
w wykonaniu Teatru Czyli Chilli z Zielonogór-
skiego Ośrodka Kultury. Ten spektakl zdobył 
także nagrodę publiczności. Wyróżnione zosta-
ły spektakle: „Myślisz, że mnie znasz” (grupa 
teatralna Świetliki z GOSiR w Parowej), „Nie, 
dzika mrówka, Adam i Ewa” (zespół teatralny 
Burza z Centrum Kultury w Kamiennej Górze), 
„Królowa” (Teatr Tańca Afera/Kontra ze Słu-
żewskiego Domu Kultury w Warszawie). Nagro-
dy aktorskie otrzymali: Aleksander Buchowiecki 
(Teatr Czyli Chilli) i Berenika Brawer (grupa te-
atralna „Zza winkla” z Zielonej Góry). Nagrodę 
reżyserską przyznano Annie Olechnowicz z Zie-
lonej Góry. Pierwszego dnia festiwalu odbyły się 
warsztaty prowadzone przez Tadeusza Rybickie-
go, pochodzącego z Bolesławca, aktora Teatru 
Cinema z Michałowic.

  Sonia Turzyniecka ze Szczytnicy (gmina War-
ta Bolesławiecka) zdobyła trzy złote medale 
w trzech kategoriach w siłowaniu się na rękę na 
Mistrzostwach Polski, które odbyły się w dniach 
31 marca - 3 kwietnia w Szczyrku.

  Wystawa rzeźb bolesławieckiego artysty, ama-
tora, Jacka Opały, wykonanych we współpra-

cy ze Spółdzielnią Rękodzieła Artystycznego  
„Ceramika Artystyczna” w Bolesławcu prezen-
towana była od 31 marca do 15 maja na wystawie  
w galerii The Society for Arts w Chicago (USA).

KWIECIEŃ

  1 kwietnia w bolesławieckim Pałacu Ślubów od-
była się uroczystość wręczenia Medali za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie obchodzącym złote 
gody parom małżeńskim: Józefie i Mirosławowi 
Długoszom, Alicji i Józefowi Piekarzom, Sabi-
nie i Jerzemu Rycerzom.

  1 kwietnia w sali gimnastycznej Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Bożejowicach odbyła 
się 16 edycja Konkursu na Tradycyjne Potra-
wy Wielkanocne i Najpiękniejsze Kompozycje 
Wielkanocne zorganizowanego przez 33 Koła 
Gospodyń Wiejskich z powiatu bolesławiec-
kiego. Zwyciężyły: KGW z Jurkowa (potrawy)  
i KGW z Kraśnika Dolnego (kompozycje).

  Bolesławianka Jolanta Anasiewicz w dniach 1-2 
kwietnia na Mistrzostwach Polski Polskiej Unii 
Sportów Siłowych w Zalesiu (powiat Biała Pod-
laska) wynikiem 80 kg w wyciskaniu sztangi le-
żąc zdobyła dwa złote medale - w kategorii do 56 
kg i w kategorii masters open. 

  Kamila Baranowska, uczennica Technikum Ho-
telarskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Bolesławcu, została laureatką 
IX Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej (w finale kra-
jowym, który odbył się w dniach 3-6 kwietnia  
w Kołobrzegu zdobyła 13 miejsce). 

  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bolesławcu, 
powołany 13 października 2007 r., uroczyście 
obchodził w sali kina Forum swoje 10-lecie. Gra-
tulacje i życzenia składali przedstawiciele władz 
samorządowych województwa dolnośląskiego, 
powiatu bolesławieckiego i miasta Bolesławiec. 
Gościem specjalnym był profesor Jan Miodek, 
który wygłosił wykład o zmianie nazw miejsco-
wości na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej.

  7 kwietnia w Starej Kopalni - Centrum Ceramiki 
Unikatowej w Wałbrzychu została otwarta wy-
stawa „Przekrój przez Międzynarodowy Plener 
Ceramiczno-Rzeźbiarski w Bolesławcu”. Zapre-
zentowano na niej ponad 150 rzeźb powstałych 
podczas bolesławieckich plenerów ceramiczno-
-rzeźbiarskich.

  7 kwietnia w Teatrze Starym ogłoszono wyniki 
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konkursu „Młody Przedsiębiorca” organizowa-
nego corocznie dla uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych przez Bolesławieckie Towarzystwo Go-
spodarcze, Księgarnię „Agora” i Starostwo Po-
wiatowe w Bolesławcu. Zwyciężyła Galia Kęp-
ka z Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych 
za biznesplan pt. „Gabinet weterynaryjny oraz 
sklep z odzieżą dla zwierząt «Animal Beauty»” 
przygotowany pod opieką Agnieszki Koplin. 

  7 kwietnia w CIK Orzeł w Bolesławcu odbył się 
finał 4. Przeglądu Piosenki Jacka Kaczmarskie-
go „A mury runą...” Pierwszą nagrodę w kate-
gorii gimnazjów otrzymała Zuzanna Hryniewicz 
za wykonanie piosenki „Powrót”, a w kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych - Julia Gołębiowska 
za wykonanie piosenek: „Kantyczka z lotu pta-
ka” i „O krok”.

  Adrian Rymarz, uczeń Technikum Budowla-
nego w Zespole Szkół Budowlanych w Bole-
sławcu, zdobył 9 miejsce w Finale Centralnym 
XXX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budow-
lanych, który odbył się w dniach 7-8 kwietnia  
w Białymstoku. Opiekunem bolesławieckiego 
laureata jest Bronisław Sołek.

  13-letnia Oliwia Witek z pracowni plastycznej 
„Akademia Sztuki” prowadzonej w BOK-MCC 
przez Stanisławę Wojdę-Pytlińską została nagro-
dzona w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 
„Warszawa moja stolica”.

  10 kwietnia pod Tablicą Pamięci na murach 
obronnych przy ul. B. Kubika w Bolesławcu od-
była się uroczystość upamiętniająca 7. rocznicę 
katastrofy smoleńskiej zorganizowana przez Ko-
mitet Społeczny Budowy Tablicy Ofiar Katastro-
fy Smoleńskiej. Żołnierze 23. Śląskiego Pułku 
Artylerii odczytali apel poległych i oddali salwę 
honorową. Przedstawiciele władz samorządo-
wych miasta i powiatu bolesławieckiego, partii 
politycznych i organizacji społecznych złożyli 
wieńce. Po uroczystości w kościele pw. Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy została odprawiona 
Msza św. w intencji ofiar katastrofy.

  12 kwietnia, w ramach Polsko-Gruzińskiego Fe-
stiwalu Kultury na Dolnym Śląsku, w Teatrze 
Starym w Bolesławcu wystąpiły gruzińskie ze-
społy: baletowy Khorumi oraz wokalny Batumi.

  Bolesławiecki Zespół Opieki Zdrowotnej zna-
lazł się na IV miejscu w ogólnopolskim rankingu 
2017 w kategorii 94 szpitali „średnich” - z kon-
traktem od 30 do 69 mln zł rocznie. Oceniane 

były: efektywność aktywów, rentowność sprze-
daży oraz dynamika kontraktu z NFZ. Ranking 
szpitali publicznych opublikował 13 kwietnia 
dziennik „Rzeczpospolita”.

  20 kwietnia Stowarzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych w Bolesławcu uroczyście obchodziło 
w sali kina Forum swoje 20-lecie. 

  21 kwietnia w Teatrze Starym w Bolesławcu od-
był się koncert „Skazany na bluesa” zorganizo-
wany przez Stowarzyszenie Blues nad Bobem  
i MDK w Bolesławcu.

  21 kwietnia CIK Orzeł zorganizowało koncert 
„Wiosna, ach to ty”, w którym wystąpili uczest-
nicy pracowni BOK-MCC: Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Bolesławiec”, Pracowni Gitary i Pracowni 
Wokalnej.

  W dniach 21-22 kwietnia odbyła się VI Szpiko-
lada zorganizowana przez Zespół Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych w Bolesławcu. Za-
rejestrowano ponad 100 potencjalnych dawców 
szpiku.

  W dniach 21-23 kwietnia w Gdańsku na I Grand 
Prix Polski Osób Niepełnosprawnych w Teni-
sie Stołowym zawodnicy z Bolesławca odnie-
śli duże sukcesy: Waldemar Krzemiński zajął  
I miejsce, a Zbigniew Kurasz - III miejsce.

  22 kwietnia na „Bobrowej ścieżce” w Bole-
sławcu, w ramach międzynarodowego projektu 
„Połączeni rzeką” realizowanego przez Gminę 
Miejską Bolesławiec i czeskie miasto Česká Lípa, 
odbył się „Bieg Wiosenny”.

  23 kwietnia bolesławianin Jacek Pietraszkiewicz 
został wybrany skarbnikiem Polskiego Związku 
Żeglarskiego.

  25 kwietnia bolesławiecki Klub Młodych Ku-
kiz’15 zorganizował spotkanie z posłami na 
Sejm RP Adamem Andruszkiewiczem i Mar-
kiem Jakubiakiem w sali konferencyjnej BOK-
-MCC.

  26 kwietnia w sali konferencyjnej BOK-MCC 
odbyło się otwarte spotkanie z posłem na Sejm 
RP Krzysztofem Kubów zorganizowane przez 
bolesławiecką organizację Prawo i Sprawiedli-
wość.

  27 kwietnia, w trakcie sesji Rady Powiatu Bole-
sławiec, wyróżniono uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych za sukcesy w olimpiadach:
- Monikę Marusiak z I LO - finalistkę szczebla 
centralnego Olimpiady Teologii Katolickiej,
- Magdalenę Garulę z II LO - zwyciężczynię 
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ogólnopolskiego konkursu na opowiadanie „Pi-
sać każdy może”,
- Adriana Rymarza z ZSB - laureata 9 miejsca 
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych,
- Lidię Feret z ZSE - zwyciężczynię ogólnopol-
skiej Olimpiady Wiedzy o Mediach,
- Łukasza Burdynę i Piotra Michalskiego z ZSE 
- finalistów szczebla ogólnopolskiego Olimpiady 
Języka Angielskiego,
- Joannę Marcinkowską z ZSHiU - finalistkę ogól-
nopolskiego szczebla Olimpiady logistycznej,
- Krystiana Marszałka z ZSHiU - finalistę ogól-
nopolskiego szczebla Olimpiady Wiedzy i Umie-
jętności Rolniczych,
- Krzysztofa Ozgę i Martynę Dybał z ZSOiZ - 
zwycięzców Ogólnopolskiego Festiwalu Kuli-
narnego Borów Dolnośląskich „Ale Pasztet”.

  Na sesji tej pożegnano przechodzącego na eme-
ryturę szefa Zarządu Dróg Powiatowych - Roma-
na Palczewskiego. Jego miejsce zajął dotychcza-
sowy wiceszef tej jednostki - Paweł Bednarski.

  27 kwietnia w CIK Orzeł odbył się wernisaż wy-
stawy fotografii pt. „Portret”. Zaprezentowane 
zostały zdjęcia 17 uczestników Pracowni Foto-
graficznej BOK-MCC prowadzonej przez Piotra 
Sadowskiego.

  W nocy z 28 na 29 kwietnia nieznani spraw-
cy włamali się do cerkwi grekokatolickiej pw. 
Opieki Matki Bożej w Patoce (gmina Gromad-
ka) i skradli m.in.: dwa kielichy mszalne, dwie 
pateny, wzmacniacz i mikrofon, pozłacany ręcz-
ny krzyż, tablicę pamiątkową z brązu (upamięt-
niającą 1000-lecie chrztu Rusi-Ukrainy) oraz 
drobną sumę pieniędzy. Najświętszy Sakrament 
przechowywany w tabernakulum nie został spro-
fanowany. Sprawcy tej kradzieży - mieszkańcy 
gminy Gromadka: 28-letnia kobieta i jej 32-let-
ni konkubent - zostali zatrzymani przez policję  
31 maja 2017 r. podczas dokonywania kolejnego 
włamania.

  27 kwietnia o godz. 12.30, przy okazji rozstrzy-
gnięcia organizowanego od siedmiu lat konkursu 
„Ocalić od zapomnienia”, na placu przed szko-
łą uczniowie Gimnazjum Samorządowego nr 2 
w Bolesławcu im. Polaków Zesłanych na Sybir 
wraz z zaproszonymi gośćmi odśpiewali cały 
hymn narodowy.

  28 kwietnia w Urzędzie Miasta w Bolesławcu 
została przedstawiona koncepcja rozbudowy sta-
dionu miejskiego przy ul. Spółdzielczej. Według 

niej stadion miałby kategorię IV A i mogłyby 
się na nim odbywać mityngi międzynarodowe, 
mistrzostwa Polski i zawody regionalne w piłce 
nożnej i w lekkiej atletyce, a na żelbetowej widow-
ni byłoby miejsce dla ok. 900 osób. Przewidywany 
koszt rozbudowy stadionu - ok. 20 mln zł.

MAJ

  1 maja w miejskim parku przy ul. Tyrankiewi-
czów w Bolesławcu zorganizowano „Piknik Eu-
ropejski”, podczas którego odbyły się:
- konkurs na najlepszą potrawę z grilla dla ama-
torów i zawodowców (zwyciężyli: w kategorii 
danie mięsne - dziewczyny z US Army, w ka-
tegorii danie wegetariańskie - Crazy Girl Bole-
sławiec, w kategorii zespołowej - dziewczyny  
i chłopaki z Bolesławca),
- pokaz polskiego i amerykańskiego sprzętu woj-
skowego na boisku przy I LO,
- na scenie amfiteatru występy: Gminnego Ze-
społu Pieśni i Tańca „Jutrzenka”, Zespołu Pieśni 
i Tańca „Mały Bolesławiec”, Miejskiej Orkie-
stry Dętej „Bolesławiec” oraz koncerty: zespołu 
disco-dance Hi-Fi i zespołu An Dreo e Karina, 
który wykonał przeboje włoskiej pary Al Bano 
& Romina Power.

  2 maja na Rynku, w asyście żołnierzy 23. Ślą-
skiego Pułku Artylerii i żołnierzy US Army, od-
były się obchody Święta Flagi RP.

  3 maja w kościele Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy została odprawiona Msza św. W intencji 
Ojczyzny, a w sali kina Forum odbyła się pre-
miera musicalu „A ja nie… czyli jak dorasta się 
do polskości w maju” w reżyserii Wojciecha 
Szajwaja.

  3 maja mieszkanka Wrocławia Zofia Teliga-
-Mertens, za sprowadzenie 40 rodzin Polaków 
z Kazachstanu do Polski (ponad 200 osób), 
przygotowanie i przekazanie im mieszkań na 
osiedlu Kresówka Leśna w Szczytnicy (gmina 
Warta Bolesławiecka), została odznaczona naj-
wyższym polskim odznaczeniem Orderem Orła 
Białego przez Prezydenta RP. Pani Zofia na spro-
wadzenie polskich rodzin przeznaczyła m.in. re-
kompensatę za pozostawione przez jej rodziców 
mienie na Wołyniu.

  6 maja, w ramach cyklu „Historyczne Organy 
Dolnego Śląska”, w kościele pw. św. Antoniego 
Padewskiego w Parowej (gmina Osiecznica) od-
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był się koncert muzyki kościelnej w wykonaniu 
studentów Akademii Muzycznej im. Karola Li-
pińskiego we Wrocławiu.

  Na ul. B. Prusa w Bolesławcu zostały zamonto-
wane ceramiczne szyldy z nazwą ulicy, wykona-
ne przez Andrzeja Pachoma. Oprócz nazwy ulicy 
zawierają one krótką informację o pisarzu. 

  8 maja, w Narodowym Dniu Zwycięstwa, pod 
pomnikiem żołnierzy II Armii Wojska Polskie-
go w Bolesławcu Starostwo Powiatowe zorga-
nizowało obchody upamiętniające zakończenie  
II wojny światowej w Europie. Uroczystość 
odbyła się według ceremoniału wojskowego  
z udziałem kompanii honorowej 23. Śląskiego 
Pułku Artylerii. Podczas apelu poległych został 
odczytany także tzw. apel smoleński. Przemó-
wienie okolicznościowe wygłosił starosta Karol 
Stasik.

  9 maja w Sali Rajców bolesławieckiego Ratusza 
marszałek województwa dolnośląskiego Cezary 
Przybylski i prezydent Bolesławca Piotr Roman 
podpisali umowę o dofinansowaniu projektu 
„Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego 
na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesław-
cu”. Umowa przewiduje zakup 13 autobusów, 
a wartość projektu wynosi 12,8 mln zł (w tym 
dofinansowanie z Unii Europejskiej 8,8 mln zł).

  9 maja marszałek dolnośląski Cezary Przybyl-
ski i wójt gminy Gromadka Dariusz Pawlisz-
czy podpisali umowę o dofinansowaniu zada-
nia „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
Krzyżowa, Różyniec, Osła z przesyłem Osła-
-Gromadka wraz z modernizacją oczyszczalni 
ścieków w Gromadce - etap I”. Projekt będzie 
realizowany w latach 2017-2018, a przewidywa-
ny koszt jego realizacji wynosi 12 293 907,71 zł 
(w tym dofinansowanie z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
8 510 094,75 zł).

  10 maja w sali kina Forum odbyła się IV edycja 
widowiska tanecznego „Od Hiszpanii po Orient” 
przygotowanego przez pracownie BOK-MCC: 
Pracownię Tańca Orientalnego prowadzoną 
przez Idalię Kowara-Schmidt oraz Pracownię 
Tańca Flamenco Carmen prowadzoną przez 
Magdalenę Zientarę. Gościnnie wystąpili: Alek-
sandra Prysłowska (Alex), Aleksandra Krzy-
wicka (Farizah), zespół Al-Mara (z Wrocławia), 
Elwira Janitzki (z Berlina) i Szkoła Tańca Orien-
talnego Arabeska (z Bolesławca) prowadzona 

przez Alicję Kowal.
  10 maja Rada Miasta Bolesławiec wyraziła zgo-
dę na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu 
Bolesławiec - nieruchomości przy ul. Bankowej 
8 (dotychczas zajmowanej przez Szkołę Podsta-
wową nr 2) o pow. 0,3653 ha w celu urządze-
nia w niej nowej siedziby Powiatowego Zespołu 
Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu.

  W dniach 10-14 maja w Drzonkowie koło Zie-
lonej Góry Patryk i Jakub Patreuhowie z Bole-
sławieckiego Klubu Brydżowego zdobyli dwa 
srebrne medale na XXIII Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży w Sportach Halowych - Lu-
buskie 2017 (będącej jednocześnie Mistrzostwa-
mi Polski Juniorów - kategoria 16-18 lat) - na 
zapis maksymalny i na IPM-y.

  11 maja Rada Powiatu Bolesławiec wyraziła 
zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Gminy 
Miejskiej Bolesławiec nieruchomości zabudo-
wanej (dawnej siedziby przychodni lekarskiej) 
przy ul. Zwycięstwa.                                                                                                                                   

  11 maja w kościele Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Bolesławcu odbyło się otwarte spo-
tkanie z Szymonem Hołownią - dziennikarzem i 
publicystą, zorganizowane przez Bolesławieckie 
Stowarzyszenie Aktywni.

  13 maja w sali konferencyjnej BOK-MCC bo-
lesławiecki Klub Honorowych Dawców Krwi 
Polskiego Czerwonego Krzyża, noszący imię dr 
Jadwigi Waśko-Kwasza, uroczyście obchodził 
50-lecie swojej działalności. W ciągu półwiecza 
działalności członkowie Klubu i wolontariusze 
oddali ok. 42 tysiące litrów krwi. Szczególnie 
uhonorowany został Ludwik Czajkowski z Czer-
nej (gmina Nowogrodziec), który od 1968 r. od-
dał ogółem 44 litry krwi.

  Wśród 10 medalistów 47. Międzynarodowego 
Konkursu Plastycznego Pentel, organizowane-
go przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Japonii, znalazły się cztery młode uczestniczki 
zajęć z pracowni plastycznej „Akademia Sztuki” 
prowadzonej przez Stanisławę Wojdę-Pytlińską 
w BOK-MCC. Złote medale zdobyły: Kamila 
Raczko i Ida Sałek, a srebrne - Natalia Mysiak 
i Oliwia Witek.

  Dominika Klecha i Filip Lickiewicz za role  
w spektaklu „Pechowiec” zostali laureatami 
nagrody aktorskiej podczas 17. edycji dziecię-
co-młodzieżowych konfrontacji teatralnych 
„TEATRRRAŁKI”, które odbyły się w Jele-
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niej Górze w dniach 17-20 maja. Obydwoje są 
uczestnikami zajęć w pracowni teatralnej BOK-
-MCC prowadzonej przez Urszulę Frąszczak-
-Matyjewicz.

  W dniach 17-21 maja w Nowogrodźcu, pod ha-
słem Muzyczne Tradycje Obszaru Pogranicza 
„Józef Ignacy Schnabel na pograniczu”, odbył 
się IX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny 
„Muzyka u J.I. Schnabla”. W jego ramach odby-
ły się koncerty:
- 17 maja - „Organowa uczta” (Mateusz Rzewu-
ski - organy),
- 18 maja - „Perły muzyki obojowej” (Valentin 
Ghita - obój, Katarzyna Neugebauer - fortepian),
- 19 maja „Tatarska pieśń o wiośnie” (Yazcite - 
Polska),
- 20 maja - „Gwiazda czeskiej muzyki operowej” 
(Ester Pavlů, mezzosopran - Czechy, Ahmad He-
dar, fortepian - Syria),
- 21 maja - „Praska serenada” (Orkiestra Ka-
meralna im. Józefa Suka, Martin Kos - koncert-
mistrz).
- W dniach 20-21 maja Polsko-Czeska Konfe-
rencja Naukowa „Józef Ignacy Schnabel i jego 
epoka” w 250. rocznicę urodzin kompozytora.

  18 maja prezes Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się  
z członkami oraz sympatykami swej partii  
w CIK Orzeł w Bolesławcu.

  18 maja w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Do-
brzyńskiej we Włocławku odbył się wernisaż 
wystawy „Z gliny stworzone. Wystawa ze zbio-
rów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu”.

  19 maja w Kruszynie (Gmina Bolesławiec) zo-
stała otwarta nowa hala sprzedażowa Centrum 
Ogrodniczego Meduza o pow. 500 m2. Uroczy-
stego przecięcia wstęgi dokonali: właściciel - 
Grzegorz Przystarz, marszałek województwa 
dolnośląskiego - Cezary Przybylski, wicestaro-
sta bolesławiecki - Tomasz Gabrysiak, zastępca 
wójta gminy - Roman Jaworski.     

  20 maja z okazji 40-lecia pracy twórczej uhono-
rowano pochodzącego z Bolesławca artystę foto-
grafika Janusza Moniatowicza. W trakcie uroczy-
stej gali w CIK Orzeł wicewojewoda dolnośląski 
Krzysztof Kamil Zieliński wręczył jubilatowi 
Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Ar-
tis”, a w Muzeum Ceramiki odbył się wernisaż 
jubileuszowej wystawy „Janusz Moniatowicz. 
Kilkadziesiąt fotografii”. Następnie wystawę 

można było oglądać w Muzeum Przyrodniczym 
w Jeleniej Górze (od 28 lipca do 31 sierpnia 
2017 r.), w Muzeum Łużyckim w Zgorzelcu 
(od 15 września do 31 października 2017 r.), 
 w Muzeum Miejskim Domu Gerharta Haupt-
manna w Jeleniej Górze (do 4 grudnia 2017 do 
28 lutego 2018 r.).

  20 maja w ramach zorganizowanej przez Mu-
zeum Ceramiki w Bolesławcu „Nocy Muzeów” 
można było obejrzeć wystawę „Wokół polskiego 
stołu”, na której zaprezentowano kilkaset wy-
robów szklanych z Huty Szkła Kryształowego  
„Julia” w Piechowicach i Leśnej Huty w Szklar-
skiej Porębie oraz fragment nagrodzonej na tar-
gach Łódź Design Festival kolekcji „Polski stół”, 
wykonanej w ramach wspólnego projektu przez 
Hutę Szkła Kryształowego „Julia” w Piechowi-
cach, Fabrykę Naczyń Kamionkowych Manu-
faktura Sp. J. Smoleński & Zwierz oraz Porce-
lanę Krzysztof w Wałbrzychu. Dla dzieci zorga-
nizowano warsztaty tworzenia mozaiki szklanej,  
a wieczorem - zwiedzanie auli Sądu Rejonowe-
go w Bolesławcu.

  W dniach 20-27 maja Starostwo Powiatowe zor-
ganizowało „Tydzień z Powiatem Bolesławiec-
kim”, w ramach którego odbyły się:
- 20 maja - VI Rundka z Powiatem Bolesławieckim 
(bieg sztafetowy na dystansie 100 km przez po-
wiat) oraz Sportowy Piknik przed „Okrąglakiem”,
- 21 maja - I Międzynarodowe Kryterium Uliczne 
Powiatu Bolesławieckiego (rowerowa rywalizacja 
przez centrum Bolesławca),
- 23 maja - Symfonia Smaku (konkurs kulinar-
ny zorganizowany z Cechem Rzemiosł Różnych  
i Małej Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych), Dzień Otwarty w 
Starostwie Bolesławieckim oraz koncert młodszej 
grupy warsztatów wokalnych MDK,
- 24 maja - XX Regionalne Igrzyska Lekkoatletycz-
ne, Zdrowy Powiat - profilaktyczne badania słuchu 
oraz II Festiwal Wielu Kultur w Teatrze Starym,
- 26 maja - Naturalny Powiat - prezentacja wiosek 
tematycznych i Kół Gospodyń Wiejskich, kampa-
nia na rzecz Rodzicielstwa Zastępczego oraz Po-
wiatowe Spotkanie z Kulturą - koncert w Baszcie,
- 27 maja - Rowerowy Piknik Rodzinny (udział 
wzięło blisko 100 osób) oraz spektakl „Zemsta” 
Aleksandra Fredy w Teatrze Starym w wyko-
naniu uczniów i nauczycieli II Liceum Ogólno-
kształcącego w Bolesławcu.
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  20 maja na VII Dziecięcym i Młodzieżowym 
Przeglądzie Tanecznym Dolnego Śląska „Lubin 
Dance” grupa Modus z BOK-MCC zdobyła na-
grodę główną - Statuetkę Gracji w kategorii Mini 
Spektakl Taneczny (powyżej 15 lat) za wykona-
ny fragment spektaklu „KAIROS - wykorzystać 
czas”.

  21 maja MOSiR zorganizował w Bolesławcu 17. 
Europejskie Biegi Uliczne. W biegu głównym na 
dystansie 10 km wzięło udział 129 zawodników, 
w tym 21 mieszkańców Bolesławca. W katego-
rii kobiet zwyciężyła Alena Serdiuk (Kharkov - 
Ukraina) z czasem 38 min. 22 sek., a w kategorii 
mężczyzn - Paweł Olijnyk (ICE MAT TEAM 
Ostrów Wielkopolski) z czasem 30 min. 35 sek. 
Wśród uczestniczących w tym biegu bolesławia-
nek najlepszy wynik uzyskała Monika Lachow-
ska (42 min. 2 sek.), która zajęła III miejsce  
w swojej kategorii (K-35) a VIII miejsce pośród 
kobiet. Najlepszym z bolesławian był Kamil 
Makoś (31 min, 35 sek.), który zajął IV miejsce  
w kategorii mężczyzn. 

  24 maja na obiektach sportowych Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Bole-
sławcu odbyły się XX Regionalne Igrzyska 
Lekkoatletyczne - Dzień Sprawności Motorycz-
nych zorganizowane przez Zespół Szkół i Placó-
wek Specjalnych w Bolesławcu. Udział wzięli 
uczniowie szkół i placówek specjalnych z Bo-
lesławca, Głogowa, Legnicy, Lubania, Lubina, 
Lwówka Śl., Szklar Górnych i Zgorzelca.

  Prezydent Bolesławca Piotr Roman zdobył 2 
miejsce w piątej edycji ogólnopolskiego rankin-
gu Perły Samorządu „Dziennika. Gazety Praw-
nej” w kategorii „Włodarz miasta poniżej 100 
tys. mieszkańców”. Kapituła tegorocznej edycji 
rankingu brała pod uwagę sprawowanie przez 
samorządowców funkcji: menedżera, reprezen-
tanta, koordynatora i wizjonera.

  26 maja Miejski Zespół Szkól nr 2 uroczyście 
obchodził 30-lecie działalności. Wchodząca  
w skład tej jednostki organizacyjnej Szkoła Pod-
stawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego została 
otwarta 1 września 1986 r. (wtedy jako Szkoła 
Podstawowa nr 10), a w 2006 r. po przeniesie-
niu do jej budynku Gimnazjum Samorządowego  
nr 1 obydwie szkoły zostały połączone jako 
Miejski Zespół Szkół nr 2.

  27 maja na Mistrzostwach Europy w Aquath-
lonie w Bratysławie (Słowacja) bolesławianka 

Klaudia Petters zdobyła IV miejsce w kategorii 
juniorów (18-19 lat).

  27 maja w bolesławieckim Pałacu Ślubów zło-
te gody uroczyście obchodzili: Anna i Rajmund 
Bączykowie, Anna i Andrzej Chomkowiczowie 
oraz Alina i Janusz Kowalczykowie. Jubilaci zo-
stali uhonorowani dyplomami oraz Medalami za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie.  

  28 maja na boisku sportowym przy ul. Rajskiej  
w Bolesławcu ponad 250 młodych rugbystów 
rozegrało Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików w Rugby 7 o puchar prezydenta Bo-
lesławca Piotra Romana. I miejsce zdobyła dru-
żyna RC Gorce z Raby Niżnej (województwo 
małopolskie), II miejsce KS Husar Bolesławiec, 
który był organizatorem tych zawodów, a III 
miejsce GRYFY z Rudy Śląskiej.

  31 maja w sali konferencyjnej Starostwa Po-
wiatowego w Bolesławcu odbyło się otwarte 
spotkanie z posłami na Sejm RP z klubu Platfor-
my Obywatelskiej: Tomaszem Siemoniakiem,  
Elżbietą Gapińską i Grzegorzem Furgą.

CZERWIEC

  1 czerwca na Mistrzostwach Dolnego Śląska  
w lekkoatletycznym Pucharze Jeana Humberta  
w Zgorzelcu zwyciężyła reprezentacja Gimna-
zjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesła-
nych na Sybir w Bolesławcu w składzie: Kamil 
Herbut, Piotr Komada, Gracjan Kozak, Kamil 
Krawiec, Piotr Posłuszny i Michał Zazula. Opie-
kunem mistrzowskiej drużyny jest Tomasz Mar-
kowski.

  W dniach 2-4 czerwca Waldemar Krzemiński  
z Klubu TOP Bolesławiec zdobył srebrny medal 
na II Grand Prix Polski Osób Niepełnospraw-
nych w Tenisie Stołowym w Gdańsku. 

  3 czerwca w bolesławieckim Pałacu Ślubów od-
była się uroczystość wręczenia Medali za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie. Otrzymali je obcho-
dzący jubileusz złotych godów: Bolesława i Bo-
lesław Buryłowie, Lidia i Szczepan Serkiesowie 
oraz Stanisława i Marek Skoblińscy.

  3 czerwca odbyło się bezpłatne zwiedzanie  
z przewodnikiem ekspozycji ceramiki w Mu-
zeum Ceramiki w Bolesławcu przy ul. Mickiewi-
cza 13 w ramach europejskiej akcji Buongiorno 
Ceramica. Projekt realizowany jest od trzech lat 
przez Włoskie Stowarzyszenie Miast Ceramiki  
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i koordynowany przez Faenzę.
  4 czerwca na boisku sportowym w Bolesławi-
cach odbyła się Bałkańska Festa - warsztaty ro-
bienia pity, następnie jej degustacja oraz pokaz 
pieczenia pečenicy, występy zespołów z reper-
tuarem polskim i bałkańskim, a gwiazdą wie-
czoru był zespół Veselin Masleša z Banja Luki  
w Republice Serbskiej Bośni i Hercegowiny. Ze-
spół ten wystąpił także 2 czerwca w Brzeźniku.  
3 czerwca, jako imprezę towarzyszącą tegorocz-
nej feście, przy zbiorniku wodnym w Krępnicy 
zorganizowany został „Bieg po Wspomnienia”, 
a przy hotelu Europa w Kruszynie - „Wspólne 
przy ogniu muzykowanie” z udziałem członków 
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej  
i zespołu Veselin Masleša. Gośćmi Bałkańskiej 
Festy byli: ambasador Bośni i Hercegowiny Du-
ško Kovačević, konsul honorowy Republiki Ser-
bii Ranko Tomović oraz konsul honorowy Bośni 
i Hercegowiny Jacek Günther-Ślaski.

  4 czerwca w Gierałtowie (gmina Nowogrodziec), 
w 71. rocznicę przesiedleń z Kresów Wschod-
nich do Gierałtowa, zorganizowano VIII Świę-
to Kresowe. Rozpoczęła je Msza św. w kościele 
parafialnym w Gierałtowie, zakończona Apelem 
Pamięci na Skwerze Kresowym, a następnie 
odbył się Festyn Kresowy - występy dzieci ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gie-
rałtowie, rodzinny konkurs kulinarny „Gotowa-
nie z tradycjami”, występ Zespołu Pieśni i Tańca 
Nowogrodziec i grupy Chrośliczanie, gwiazdą 
wieczoru był polsko-ukraiński zespół Słowiany 
z Krakowa.

  4 czerwca bolesławieckie Glinoludy z Papą Gli-
noludem - Bogdanem Nowakiem, prezentowa-
ły się w Kostrzynie nad Odrą podczas imprezy 
„Kostrzyn na fali”.

  5 czerwca na boisku przy ul. Rajskiej w Bole-
sławcu ponad 300 zawodniczek i zawodników 
ze szkół podstawowych walczyło w finale Dol-
nośląskiej Ligi Rugby o awans do finału ogól-
nopolskiego. W kategorii klas szóstych awans 
wywalczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Bolesławcu. Zawody zorganizował Klub 
Husar Bolesławiec.

  5 czerwca powołana została Powiatowa Rada 
Działalności Pożytku Publicznego. Przewodni-
czącym został Adam Bartków.

  6 czerwca uroczyście otwarto Centrum Wspie-
rania Rodziny w Powiecie Bolesławieckim przy 

al. Tysiąclecia 32. Centrum powstało kosztem 
blisko 2 mln zł w ramach projektu współfinanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej.

  6 czerwca w Anconie (Włochy) odbył się werni-
saż wystawy „Dall’argilla di Bolesławiec. Mo-
stra dell’Associazione dei Comuni della Cerami-
ca della Repubblica di Polonia” / Z bolesławiec-
kiej gliny” przygotowanej przez Stowarzyszenie 
Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej  
i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

  Kino Forum w Bolesławcu otrzymało nagrodę 
dla kina niezależnego „Najlepsze otwarcie 2016 
roku” za najlepszy wynik frekwencyjny filmu 
zagranicznego w weekend otwarcia w 2016 r. 
Wyróżnienie odebrała dyrektor BOK-MCC Ewa 
Lijewska-Małachowska 8 czerwca w Sopocie 
podczas 43. Forum Wokół Kina. 

  W dniach 9-11 czerwca I Liceum Ogólnokształ-
cące im. Władysława Broniewskiego w Bole-
sławcu obchodziło jubileusz 70-lecia.
- 9 czerwca w Archiwum Państwowym we Wro-
cławiu Oddział w Bolesławcu otwarto wystawy: 
„Jolanta Ajlikow-Czarnecka - artystka, pedagog 
i metodyk”, „W poszukiwaniu sztuki, nauki, pa-
sji - absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego 
w Bolesławcu 1946-2016”, na której zaprezen-
towano prace 54 absolwentów szkoły. Odrębną 
ekspozycję stanowiły wystawy: „Obraz lokal-
nego szkolnictwa w materiałach archiwalnych” 
oraz „Rzeźba Joanny Bruździńskiej”. W Teatrze 
Starym odbyło się spotkanie z czwórką absol-
wentów prowadzone przez Danutę Maślicką 
„Absolwenci I LO - zgadnijcie kto?”.
- 10 czerwca w południe w auli szkoły odbyła się 
główna uroczystość jubileuszowa, a wieczorem - 
bal absolwentów.
- 11 czerwca w Bolesławieckiej Bazylice Ma-
ryjnej została odprawiona Msza św. oraz złożo-
no kwiaty na grobach zmarłych nauczycieli na 
Cmentarzu Komunalnym.
- Jubileuszowi towarzyszyła wydana przez Mu-
zeum Ceramiki w Bolesławcu publikacja „70 lat. 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława 
Broniewskiego w Bolesławcu 1946-2016”. 

  W dniach 10-11 czerwca w Nowogrodźcu od-
były się uroczystości z okazji 800-lecia sprowa-
dzenia sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty do 
Nowogrodźca zorganizowane przez burmistrza 
Roberta Relicha, proboszcza Parafii pw. św. 
Apostołów Piotra i Pawła ks. dziekana Krzyszto-
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fa Słabickiego oraz przełożoną generalną Zgro-
madzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty 
s. M. Gabrielę Kępę.
W pierwszym dniu w Domu Kultury „Promyk” 
odbyło się sympozjum naukowe, w trakcie któ-
rego wykłady wygłosili:
- dr Piotr Stefaniak, „Święta Jadwiga Śląska  
a sprowadzenie Pokutniczek do Nowogrodźca”,
- ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk, „Św. Ja-
dwiga Księżna Śląska - matka ludu śląskiego”.
W kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła od-
był się koncert zespołu muzyki sakralnej Lumen 
pt. „Moja miłość”.
- W drugim dniu w tymże kościele została odpra-
wiona Msza św. pod przewodnictwem biskupa le-
gnickiego ks. prof. Zbigniewa Kiernikowskiego.
Po Mszy św. na Rynku zorganizowano program 
kulturalny pod nazwą Agapa.
- 13 czerwca delegacja bolesławieckiego Stowa-
rzyszenie Carpe Diem uczestniczyła w Między-
narodowym Spotkaniu Seniorów, które odbyło 
się w Centrum Kultury Łużyckiej w Schleife 
(Saksonia). Głównym celem spotkania było za-
chęcanie seniorów do korzystania z Internetu  
w ramach projektu „Senior w sieci”; uczestni-
kom zaprezentowano także kulturę łużycką, a na 
zakończenie zwiedzano Łużycki Park Głazów 
Narzutowych w Nochten.

  W dniach 16-18 czerwca odbyły się Dni Bole-
sławca.
- 16 czerwca w galeriach BOK-MCC „W sam 
raz” i „mała Biała” została otwarta wystawa 
„5xP i Instruktorzy”, prezentująca działalność 
pracowni: plastycznej „Akademia Sztuki” pro-
wadzonej przez Stanisławę Wojdę-Pytlińską, 
ceramiczno-rzeźbiarskiej Mateusza Grobelnego, 
szkła i witrażu Magdaleny Koniecznej, tkaniny 
artystycznej Teresy Olszewskiej-Bancewicz oraz 
rysunku i rzeźby Czesława Matyjewicza. W hal-
lu BOK-MCC odbył się wernisaż wystawy „Do-
świadczenie”, na której eksponowane były prace 
plastyczne słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, wykonane pod kierunkiem Katarzyny 
Sas.
- 17 czerwca na pl. Piłsudskiego odbył się Fe-
stiwal Kultury Bałkańskiej, otwarty przez wice-
prezydenta Bolesławca Kornela Filipowicza - po 
przejściu korowodu z Rynku na pl. Piłsudskiego, 
wspólnie zatańczono kolo (tradycyjny ludowy 
taniec bałkański), w osadzie reemigrantów de-

gustowano specjały kuchni bałkańskiej (pitę, 
zupę gulaszową i paprykową), zorganizowano 
konkurs na „dobrą pitę” i „kociołek bałkański”. 
Na scenie występowały miejscowe zespoły folk-
lorystyczne oraz zaproszeni goście - Gradsko 
kulturno umetničko društvo „Pronija” z Prnjavora 
w Bośni oraz polsko-ukraiński zespół Słowiany 
z Krakowa.
- 18 czerwca po barwnym korowodzie, który 
przeszedł z Rynku na pl. Piłsudskiego, został 
otwarty Dzień Seniora. Tego dnia prezentowały 
się organizacje pozarządowe zrzeszone w Bo-
lesławieckiej Radzie Seniorów. Na scenie wy-
stępowali bolesławieccy seniorzy oraz zespoły 
taneczno-wokalne BOK-MCC. Na ul. Prusa 
zorganizowano Giełdę Staroci. Na zakończenie 
odbyły się koncerty: polskiego piosenkarza Bart-
ka Wrony i najstarszego zespołu nurtu polskiej 
muzyki tanecznej disco polo Bayer Full. 

  17 czerwca w Pucharze Polski Muaythai Dzie-
ci i Kadetów IFMA w Żarach zawodnicy bole-
sławieckiego Klubu Sportów Walki „Gladiator” 
zdobyli 3 medale: siostry Martyna i Marcelina 
Czuchraj zdobyły złote medale, a Kamil Ku-
czyński - brązowy medal. Marcelina Czuchraj 
została ponadto uznana za najlepszą zawodnicz-
kę turnieju.

  17 czerwca blisko 150 młodych zawodników 
z Football Academy Bolesławiec, Bogatynia, 
Krosno Odrzańskie, Lwówek Śląski, Wrocław, 
Zgorzelec, Żagań oraz Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Pieńsk i Akademii Piłki Nożnej 
Chrobry Głogów rozegrało na 8 boiskach Ośrod-
ka Wodno-Sportowego w Bolesławcu Mini Ligę 
Mistrzów 2017. Wystartowały 32 trzyosobowe 
drużyny, które wcieliły się w kluby występują-
ce podczas Ligii Mistrzów 2017. Rozegrano 78 
spotkań, podczas których strzelono 438 goli. 
Zwycięzcą została drużyna FA Żary. Turniej, 
pod patronatem prezydenta Bolesławca Piotra 
Romana, zorganizowała Football Academy Bo-
lesławiec.

  Od czerwca do połowy września trwała renowa-
cja zabytków z lapidarium Muzeum Ceramiki  
w Bolesławcu: figur św. Jana Nepomucena i św. 
Mikołaja, krzyża pokutnego z Kruszyna, dwóch 
macew przeniesionych z cmentarza żydow-
skiego oraz przeniesionych z bolesławieckiego 
cmentarza ewangelickiego - klasycystycznego 
nagrobka Johanna Gottlieba i Ernsta Benjamina 
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Joppe, jak i pozostałości dwóch starych epita-
fiów. Renowacja była możliwa dzięki projektowi 
„Pokazać zapomniane pomniki historii”, realizo-
wanemu we współpracy z partnerem czeskim - 
Urzędem Miasta Hrádek nad Nisou. Projekt uzy-
skał dofinansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków 
budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu 
Nysa.

  23 czerwca Stowarzyszenie Carpe Diem podej-
mowało w Bolesławcu 45 osób ze Stowarzy-
szenia Schlesischer Heimatkreis z Pirny. Byli 
to dawni mieszkańcy Bolesławca, Lwówka Ślą-
skiego i Złotoryi, wysiedleni po 1945 r. do Sak-
sonii. Goście zwiedzili Bolesławiec.

  24-25 czerwca odbyły się Dni Gminy Osiecz-
nica. Pierwszego dnia na boisku sportowym  
w Osiecznicy zorganizowano gry, zabawy i kon-
kursy dla dzieci, występowały lokalne zespoły 
folklorystyczne, a jako gwiazda wieczoru zespół 
muzyki disco polo Jacaro z Jeleniej Góry. Dru-
giego dnia odbył się 10. Skate-Maraton Borów 
Dolnośląskich.

  29 czerwca, w trakcie XXXVII sesji Rady Po-
wiatu Bolesławiec, uroczyście pożegnano prze-
chodzących z końcem roku szkolnego 2016/2017 
na emeryturę wieloletnich dyrektorów szkół: 
Zdzisławę Woźniak - dyrektora Powiatowego 
Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych od 2007 
r. i Adama Maksymczyka - dyrektora Zespołu 
Szkół Mechanicznych od 1990 r.

  30 czerwca w Teatrze Starym w Bolesławcu wy-
stąpił zespół wokalno-instrumentalny „Zbyraż” 
ze Zbaraża (Ukraina) oraz Zespół Pieśni i Tańca 
Mały Bolesławiec.

LIPIEC

  1 lipca Jacek Subik został prezesem Przedsię-
biorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. 
w Bolesławcu. Wyboru prezesa dokonała Rada 
Nadzorcza PKS Spółka z o.o. Dotychczasowy 
prezes Józef Haluch nie kandydował na kolejną 
kadencję. 

  4 lipca w Bolesławcu przy ul. Rynek 19/21 został 
uroczyście otwarty Punkt Informacji Turystycz-
nej.

  Forum Samorządowe Ziemi Bolesławieckiej ob-
chodziło 15-lecie swojej działalności. 5.07.2012 
r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Forum 

Samorządowym Ziemi Bolesławieckiej a Porozu-
mieniem „Samorządność” Ziemi Bolesławiec-
kiej. Na mocy zgodnych oświadczeń utworzono 
koalicję centroprawicową pod nazwą Forum Sa-
morządowe Ziemi Bolesławieckiej. Od początku 
działalności członkowie „Forum” angażują się 
w szereg akcji społecznych i kulturalnych na 
terenie miasta i powiatu bolesławieckiego. Za-
równo stowarzyszenie, jak i jego indywidualni 
członkowie są inicjatorami lub uczestnikami 
akcji charytatywnych oraz donatorami na rzecz 
potrzebujących. Forum jest organizatorem wielu 
spotkań otwartych, na które zapraszani są pre-
legenci z kręgów polityki, gospodarki, kultury, 
samorządu oraz innych sfer życia społecznego. 
Celem działalności „Forum” jest rozwój gospo-
darczy i kulturalny gmin powiatu bolesławiec-
kiego oraz urzeczywistnienie idei samorządności 
tych gmin. Forum czynnie uczestniczy w życiu 
społecznym, m.in. poprzez udział w wyborach 
samorządowych. Na przestrzeni lat wielu człon-
ków z sukcesem ubiegało się o mandat radnego. 
Piotr Roman w pierwszych bezpośrednich wy-
borach samorządowych został wybrany na pre-
zydenta Bolesławca, następnie uzyskuje reelek-
cję w 2006, 2010, 2014. Od początku powstania 
stowarzyszenia pełni on również funkcję prezesa 
„Forum”. W 2017 roku, podczas walnego zgro-
madzenia członków stowarzyszenia „Forum”, 
wybrany został na kolejną dwuletnią kadencję. 
W skład zarządu „Forum” weszli również: Józef 
Pokładek, Eugeniusz Jabłoński, Beata Sulska, 
Władysław Bakalarz, Grzegorz Matoryn, Ka-
zimierz Łomotowski. Obecnie stowarzyszenie  
liczy ok. 120 członków. Maksymą stowarzysze-
nia jest „Samorząd - Wspólnota - Rodzina”. 

  5 lipca w ramach współpracy Stowarzyszenia 
Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej, 
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Włoskiego 
Stowarzyszenia Miast Ceramiki i Stowarzysze-
nia Włosko-Polskiego w Salerno i Prowincji we 
Włoskim Instytucie Kultury w Krakowie została 
otwarta wystawa „Stoviglierie Vietresi / Magia 
włoskiej ceramiki. Naczynia z Vietri sul Mare”. 
Komisarzem wystawy ze strony polskiej była 
Anna Bober-Tubaj. Podczas 23. Bolesławieckie-
go Święta Ceramiki ekspozycja ta była prezento-
wana w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

  Na terenie byłego lotniska w Krzywej (gmina 
Gromadka) powstał tor wyścigowy i driftowy o 
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powierzchni 10 ha.
  7 lipca w Sali Rajców bolesławieckiego Ratusza 
odbyła się promocja IX tomu „Rocznika Bole-
sławieckiego 2016”. Jednocześnie ogłoszono 
także wyniki X edycji Konkursu o Nagrodę Pre-
zydenta Miasta Bolesławiec na najlepszą pra-
cę magisterską lub doktorską z zakresu historii  
i współczesności miasta Bolesławiec (komunikat 
Kapituły konkursowej zamieszczono w „Roczni-
ku Bolesławieckim 2016”, s. 148-149).

  Mateusz Tofil, zawodnik MKS Bolesłavia, zo-
stał Mistrzem Polski Juniorów w skoku wzwyż. 
Podczas 71. Mistrzostw Polski U20 Polskie-
go Związku Lekkiej Atletyki, które odbyły się  
w dniach 7-9 lipca w Toruniu, skoczył na wyso-
kość 2,17 m. Z takim samym wynikiem zajął 5 
miejsce na Mistrzostwach Europy U20 rozegra-
nych w Grosseto (Włochy) w dniach 20-23 lipca. 
Bolesławiecki mistrz jest podopiecznym trenera 
Bartosza Grumana oraz Pawła Wiśniewskiego.

  8 lipca w CIK Orzeł w Bolesławcu odbył się 
Koncert Finałowy z udziałem 20-osobowej gru-
py polskich i niemieckich wokalistów, którzy 
przez tydzień szkolili się na warsztatach wokal-
nych zorganizowanych w ramach projektu „Kul-
tura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku 
Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym 
powietrzu «Weinau» w Zittau”. Koncert Finało-
wy w Zittau odbył się 9 lipca.

  Adam Pigulski i Maciej Racewicz, młodzi bry-
dżyści z MDK w Bolesławcu trenowani przez 
Rolanda Lippika, zdobyli tytuły Mistrzów Euro-
py na 26. Drużynowych Mistrzostwach Europy 
Juniorów U-16, rozegranych w Samorinie (Sło-
wacja) w dniach 8-15 lipca.

  W lipcu 23 bolesławian z 7 szkół ponadgimna-
zjalnych i gimnazjów pod opieką nauczycielek 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawo-
dowych - Barbary Smoleńskiej i Elżbiety Ho-
łyńskiej-Grzesiak uczestniczyło w akcji „Mo-
giłę pradziada ocal od zapomnienia” odbytej 
na Ukrainie. Porządkowali polskie cmentarze  
w Iwańczanach, Kołodnie i Sieniawie. Zwie-
dzili: Buczacz, Husiatyn, Jazłowiec, Krzemie-
niec, Lwów, Wiśniowiec, Zbaraż i Złoty Potok.  
W ostatnim dniu pobytu spotkali się w Jazłowcu 
z rzymsko-katolickim metropolitą lwowskim ar-
cybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim.

  W opublikowanym w tygodniku „Wspólnota” 
rankingu jednostek samorządu terytorialnego 

pod względem dochodu na 1 mieszkańca w 2016 
r. miasto Bolesławiec z dochodem 3193,49 zł za-
jęło 34 miejsce w kategorii miast powiatowych 
(w 2015 r. było to 21 miejsce). Wśród 267 miast 
w tej kategorii 1 miejsce z dochodem 5647,29 zł 
zajęły Polkowice (woj. dolnośląskie). Powiat bo-
lesławiecki w tym rankingu z dochodem 634,23 
zł zajął 228 miejsce w kategorii powiatów  
(w 2015 r. - 208 miejsce). Wśród 314 powiatów 
1 miejsce z dochodem 1342,24 zł zajął powiat 
przysuski (woj. mazowieckie).

  15 lipca Łukasz Kubot, tenisista urodzony w Bo-
lesławcu, wspólnie z Brazylijczykiem Marcelo 
Melo, zostali zwycięzcami Wimbledonu w grze 
deblowej.

  W lipcu przed budynkiem Sądu Rejonowego 
w Bolesławcu czterokrotnie odbyły się spon-
taniczne - nieorganizowane przez żadną partię 
polityczną czy inną organizację - manifestacje 
w odpowiedzi na zainicjowaną przez Stowarzy-
szenie Sędziów Polskich „Iustitia” ogólnopolską 
akcję „Łańcuch Światła” w proteście przeciw-
ko łamaniu konstytucji i likwidacji trójpodziału 
władzy państwowej, Manifestacje rozpoczynano 
od odśpiewania hymnu państwowego, a kończo-
no złożeniem przed budynkiem sądu zapalonych 
świec i zniczy. Przemówienia okolicznościowe 
wygłaszał Dariusz Sas. 
- 16 lipca o godz. 20.00 manifestowało ok. 30 
bolesławian,
- 20 lipca o godz. 21.00 protestowała grupa ok. 
150 bolesławian, 
- 23 lipca o godz. 21.00 manifestowało ponad 
300 bolesławian. 
- 24 lipca o godz. 20.00, po ogłoszeniu przez Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudę weta wobec uchwa-
lonych przez parlament ustaw o Krajowej Radzie 
Sądownictwa i Sądzie Najwyższym, blisko 100 
bolesławian zebrało się, aby sobie podziękować 
za udział w tych protestach. Zapalone znicze za-
brano na pamiątkę ze sobą.

  18 lipca dokonano demontażu znajdującego się 
przy budynku Komendy Powiatowej Policji  
w Bolesławcu pomnika poświęconego funk-
cjonariuszom Milicji Obywatelskiej poległym  
w latach 1945-1950.

  Od 31 lipca do 24 sierpnia w Bolesławcu odby-
wał się 53. Międzynarodowy Plener Ceramicz-
no-Rzeźbiarski. Uczestnikami byli: Maryta Be-
rezhenko (Ukraina), Anna Chavus (Ukraina), 
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Srinia Chowdhury (Indie), Jane Jermyn (Irlan-
dia), Iga Kalkowska (Polska), Kazimierz Kal-
kowski (Polska), Ihor Kovalevych (Ukraina), 
Donata Lesińska (Polska), Marta Małoszyc-Sil-
bert (Polska), Małgorzata Maternik (Polska), 
Mohamad Soudy (Egipt) oraz Mateusz Grobel-
ny - komisarz pleneru. Artyści tworzyli w Za-
kładach Ceramicznych „Bolesławiec” Sp. z o.o., 
Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego „Cerami-
ka Artystyczna”, Fabryce Naczyń Kamionko-
wych „Manufaktura” Sp. J. Smoleński & Zwierz 
oraz w pracowniach BOK-MCC. 
- 2 sierpnia w CIK Orzeł odbyło się uroczyste 
otwarcie pleneru.
W sali konferencyjnej BOK-MCC trzykrotnie 
odbyły się otwarte spotkania z uczestnikami ple-
neru: 
- 5 sierpnia zaprezentowali się: Anna Chavus 
(Ukraina), Marta Małoszyc-Silbert (Polska), Iga 
Kalkowska (Polska) i Ihor Kovalevych (Ukraina),
- 12 sierpnia - Małgorzata Maternik (Polska), Sri-
nia Chowdhury (Indie), Jane Jermyn (Irlandia)  
i Kazimierz Kalkowski (Polska),
- 13 sierpnia - Donata Lesińska (Polska), Moha-
mad Soudy (Egipt), Marta Berezhnenko (Ukra-
ina) i Mateusz Grobelny (Polska).
- 10 sierpnia na otwartym spotkaniu uczestników 
pleneru w CIK Orzeł wykłady wygłosili: 
- przedstawicielka Stowarzyszenia Via Regia 
Sculptura Ute Hartwig-Schultz - o działalności 
stowarzyszenia,
- pracownicy BOK-MCC Katarzyna Zarówny  
i Mateusz Grobelny - „Historia Międzynaro-
dowych Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich  
w Bolesławcu”.
- 18 sierpnia odbył się wernisaż dwuczęściowej 
wystawy „Przed i po” - poplenerowej wystawy 
52. edycji bolesławieckiego pleneru i rzeźb autor-
stwa uczestników 53. edycji pleneru.
- 23 sierpnia w galerii „W sam raz” BOK-MCC 
odbyło się oficjalne zamknięcie 53. MPC-R połą-
czone z wernisażem wystawy poplenerowej.  

SIERPIEŃ

  1 sierpnia w Bolesławcu, podobnie jak w całym 
kraju, dla upamiętnienia 73. rocznicy wybuchu 
Postania Warszawskiego, o godz. 17.00 zawyły 
syreny alarmowe. W uroczystości pod Kotwicą 
- symbolem Polski Walczącej na murach obron-

nych przy ul. Bolesława Kubika wzięli udział 
samorządowcy, kombatanci, żołnierze, harcerze 
oraz kibice Zagłębia Lubin.

  Martyna Czuchraj, zawodniczka bolesławieckie-
go Klubu Sportów Walki „Gladiator”, zdobyła 
brązowy medal na Młodzieżowych Mistrzo-
stwach Świata Muaythai IFMA (International 
Federation of Muaythai Amateur), które odbyły 
się w Bangkoku (Tajlandia) w dniach 3-13 sierp-
nia.

  Od 3 do 13 sierpnia w Kruszynie odbywała się 
XXVII edycja Festiwalu Blues nad Bobrem. 
- Od 4 do 11 sierpnia w Szkole Podstawowej  
w Kruszynie z udziałem 77 uczestników od-
bywały się warsztaty muzyczne w klasach: bas 
(prowadzący Tomasz Grabowy i Marcin Pen-
dowski), gitara (Jacek Jaguś/Leszek Cichoński, 
Artur Lesicki, Marek Napiórkowski - przez 1 
dzień, Roman Puchowski - klasa dla początku-
jących, Marek Raduli/Jacek Królik), harmonijka 
(Bartosz Łęczycki), Magda Piskorczyk Masterc-
lass (Magda Piskorczyk), klawisze (Paweł Sera-
fiński), perkusja (Cezary Konrad, Zbigniew Le-
wandowski), wokal (Aleksandra Królik, Alek-
sandra Sozańska-Kut). 
- Od 3 do 11 sierpnia w Gospodzie Kruszyna 
odbywały się jam session z udziałem prowadzą-
cych i uczestników warsztatów.
- 5 sierpnia w Gospodzie Kruszyna - odbyła się 
prelekcja mec. Tomasza Mielke „Prawo autor-
skie/Prawo własności intelektualnej w codzien-
nej pracy profesjonalnego muzyka”.
- 11 sierpnia w Teatrze Starym w Bolesławcu 
odbyła się powarsztatowa prezentacja klas oraz 
koncert w wykonaniu Magdy Piskorczyk Ma-
sterclass. Podczas koncertu wręczono Kamilowi 
Soleckiemu nagrodę im. Michała Kobusiaka (gi-
tarę elektryczną) dla najlepiej zapowiadającego 
się uczestnika warsztatów muzycznych. Nagro-
dę tę ufundowali rodzice Michała Kobusiaka dla 
upamiętnienia swego syna - uczestnika drugich 
warsztatów FBnB, zmarłego w kwietniu 1992 r.
- 12 sierpnia w Teatrze Starym w Bolesławcu od-
był się Przegląd Zespołów Bluesowych im. Ta-
deusza Nalepy oraz Koncert Finałowy, w którym 
wystąpili: laureat BnB 2016 - Manfredi & John-
son oraz Gwiazda Festiwalu - „Wes Gałczyński 
& Power Train”. W Przeglądzie Zespołów Blu-
esowych wzięło udział 7 zespołów. Nagrody  
i wyróżnienia zdobyli:
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- nagrodę główną - zespół George Dyer Band 
(Wrocław),
- nagrodę za najciekawsze wykonanie utworu 
Tadeusza Nalepy - duet Pola Chobot & Adam 
Baran (Radomsko),
- nagrodę publiczności - zespół George Dyer 
Band,
- wyróżnienie dla perkusisty - Mart Sanchez 
(George Dyer Band),
- dwa równorzędne wyróżnienia w kategorii in-
strumentów klawiszowych: Michał Szmigielski 
z zespołu Blues Perspective Band (Tyczyn) i Do-
minik Rosłan z zespołu Toten Blues (Będzin),
- wyróżnienie dla harmonijkarza - Andrzej Zając 
(Blues Perspective Band),
- dwa równorzędne wyróżnienia dla basisty: 
Marcin Reszewicz z zespołu Roślina (Głogów) 
Marcin Grzybek z zespołu Toten Blues,
- trzy równorzędne wyróżnienia dla gitarzysty: 
Marcin Iżela (Blues Perspective Band), Adam 
Baran (duet Pola Chobot & Adam Baran) i Woj-
ciech Gruszczyński (Toten Blues),
- wyróżnienie dla wokalisty - Wojciech Grusz-
czyński (Toten Blues).
Obydwa koncerty prowadził Jan Chojnacki  
- dziennikarz Programu III Polskiego Radia.

  4 sierpnia marszałek województwa dolnośląskie-
go Cezary Przybylski i prezydent Bolesławca 
Piotr Roman podpisali umowę o realizacji za-
dania „Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 
szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości 
kształcenia” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. 
Budżet projektu wynosi 2 154 995,84 zł w tym 
wkład własny miasta Bolesławiec - 323 249,37 
zł (15%). Projekt został zrealizowany w 2017 r.

  W dniach 5-6 sierpnia w Nowogrodźcu odbył 
się V Jarmark Garncarski „Wielki Garniec z No-
wogrodźca nad Kwisą”. W pierwszym dniu na 
Stadionie Miejskim zorganizowano Międzyna-
rodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmi-
strza Nowogrodźca, a na Rynku - Otwarty Tur-
niej Szachowy o Puchar Dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu, Regionalny Konkurs 
Talentów „Garshow”, koncerty: Miejskiej Or-
kiestry Dętej z Nowogrodźca, FUG „Motajički 
Vuk” (Republika Serbska Bośni i Hercegowiny) 
oraz polskiego zespołu muzycznego Łąki Łan. 
W drugim dniu, w kościele parafialnym po Mszy 
św. w intencji mieszkańców, korowód przeszedł 

ulicami Nowogrodźca do Rynku, gdzie odbył 
się Międzynarodowy Festiwal Folkloru, promo-
cja kulturalna Powiatu Przemyślany (Ukraina), 
ogłoszono wyniki konkursu „Węgierskie sma-
ki” (prezentacja sołectw Gminy Nowogrodziec), 
wręczono statuetki za promocję miasta. Jarmark 
zakończył koncert wokalistki Kasi Kowalskiej  
i pokaz sztucznych ogni.

  Kacper Grela, uczeń I Liceum Ogólnokształcą-
cego w Bolesławcu, zawodnik Klubu Szachowe-
go Miedź Legnica, zdobył tytuł wicemistrza Pol-
ski juniorów do lat 18 w szachach sportowych 
na mistrzostwach kraju, które odbyły się w Hali 
Stulecia we Wrocławiu w dniach 5-8 sierpnia.  
9 sierpnia Kacper Grela zdobył brązowy medal 
na Mistrzostwach Polski Juniorów w Szachach 
Błyskawicznych we Wrocławiu.

  Od 16 do 20 sierpnia trwało 20. Bolesławieckie 
Święto Ceramiki zorganizowane przez Gminę 
Miejską Bolesławiec.
- Przez wszystkie dni na Rynku, z udziałem po-
nad 100 wystawców, odbywały się targi cerami-
ki „Ceramiczny zawrót głowy” oraz pokaz two-
rzenia szklanych naczyń - „Szklana przygoda”  
z Markiem Jargiło.
- 17 sierpnia w galerii „mała Biała” BOK-MCC 
odbył się wernisaż wystawy „Nowe wzornictwo 
w ceramice bolesławieckiej”, a na skwerze przy 
Rynku zbudowano piec „Smocze jajo” - happe-
ning artystyczny Michała Dziekana. 
- Od 18 do 20 sierpnia wzdłuż ul. B. Prusa od-
bywała się Giełda Staroci. W tych dniach także 
na skwerze za BOK-MCC funkcjonowała Wio-
ska Garncarska - Miasteczko Animacji Cera-
micznych, w którym odbywały się warsztaty: 
Arkuszyńscy Garnki Toczą - warsztaty toczenia 
na kole garncarskim, „Stempelek” - warsztaty 
ceramiczne dla najmłodszych, Ceramics Memo-
ry - konkurencja z nagrodami, „Biskwitowe sza-
leństwo” - malowanie stempelkowe, warsztaty 
garncarskie rodziny Konopczyńskich, warszta-
ty w drewnie z Dariuszem Pawłowskim, pokaz 
garncarstwa historycznego grupy artystycznej 
Loricamos, pokaz toczenia na kole Ceramicz-
nego Koła Naukowego ASP we Wrocławiu oraz 
„Garncarstwo etniczne z pracownią garncarską  
z Kamionka Wielkiego” - pokaz toczenia na kole 
indyjskim i japońskim drążkowym kole szpry-
chowym. W tym miejscu zabawie dla dzieci 
służył też „Park Przygody Kulturinsel” - pirac-
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ki statek, gra wodna, drewniane domino, koło 
szczęścia, szachy.
- 18 sierpnia odbył się wernisaż wystawy „Przed 
i po”. Jedna jej część w Punkcie Informacji Tu-
rystycznej w Rynku - wystawa poplenerowa 52. 
Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeź-
biarskiego, a druga w hallu Ratusza - wystawa 
twórczości artystów zaproszonych na 53. Mię-
dzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski. 
W Muzeum Ceramiki odbyła się konferencja 
„Rozwój regionu bolesławieckiego w aspekcie 
wykorzystania surowców ceramicznych i rud 
miedzi” zorganizowana przez Bolesławieckie 
Towarzystwo Gospodarcze.
W tym dniu został rozpalony piec plenerowy 
„Smocze jajo” - happening artystyczny autor-
stwa Michała Dziekana. O godz. 18.00 rozpo-
częła się „Kobaltowa moda” - parada otwiera-
jąca 23. BŚC. Ok. 2000 osób w blisko 80 gru-
pach przeszło od ul. Kościelnej przez Rynek,  
ul. Sierpnia’80 do sceny głównej na ul. A. Asny-
ka. Barwny korowód otwierali motocykliści,  
a za nimi szczudlarze, tancerki, Miejska Orkie-
stra Bolesławiec, władze samorządowe miasta, 
Bolesławieckie Bractwo Ceramiczne, goście  
z miast partnerskich: Acuto, Česká Lípa, Pirna, 
Zbaraż oraz goście z Vietri sul Mare, 22 prezen-
tacje konkursowe, Starostwo Powiatowe, Zespół 
Pieśni i Tańca „Bolesławiec”, Lwóweckie Brac-
two Walońskie, Gmina Bolesławiec, Jakubowy 
Gród (Zgorzelec), bolesławieckie organizacje 
społeczne, kluby sportowe, delegacje szkół, Ce-
ramika Millena, spółki komunalne: Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego, Zakład Energetyki 
Cieplnej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji, Miejski Zakład Komunikacji i Miejski 
Zakład Gospodarki Komunalnej. Paradę zamy-
kało Auto Centrum Zmaczyńscy i Przyjaciele. 
Uroczyste otwarcie 23. BŚC odbyło się na scenie 
głównej. Symboliczne klucze do bram miasta od 
prezydenta Piotra Romana otrzymał przedsta-
wiciel Bolesławieckiego Bractwa Ceramiczne-
go Paweł Zwierz. W konkursie na najciekaw-
sze przebranie podczas parady jury przyznało  
I miejsce w kategorii indywidualnej prezentacji 
„Rodzina 500+”, a w kategorii grupowej - „Ko-
baltowej Football Academy”.
Na małej scenie na pl. Piłsudskiego występował 
May The Force - zespół młodzieżowy z pracow-
ni muzycznej BOK-MCC.

Wieczorem na scenie głównej odbył się kon-
cert zespołu rockowego Manchester (z Torunia)  
i Anny Wyszkoni. 
Ostatnią imprezą tego dnia była na skwerze zie-
lonym przy Rynku „Lustracja konia trojańskie-
go” - happening artystyczny autorstwa Stanisła-
wa Bracha z udziałem tancerzy Teatru Avatar.
- 19 sierpnia na małej scenie koncertował Marek 
Kuc i przyjaciele, a GaDMuTrio „Wielka 8sem-
ka” wykonało największe przeboje polskiej sce-
ny muzycznej.
W Muzeum Ceramiki odbył się wernisaż wysta-
wy „Magia włoskiej ceramiki. Naczynia z Vietri 
sul Mare”. Pokazano ponad 170 obiektów z 18 
wytwórni działających obecnie na terenie Vietri 
sul Mare. Wernisaż prowadziły: Anna Bober-Tu-
baj - dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu 
oraz Ewa Widak - prezes Stowarzyszenia Wło-
sko-Polskiego w Salerno i Prowincji. Gośćmi 
byli włoscy artyści, projektanci ceramiki z Vietri 
sul Mare - Lucio Liguori i Francesco Raimondi, 
którzy uświetnili otwarcie wystawy pokazem to-
czenia na kole oraz malowania ceramiki.
Na dużej scenie odbył się Ceramiczny Strong 
Man - Puchar Europy (gościem specjalnym był 
Robert Bruneika „Hardkorowy Koksu”), Cera-
mics Splash Of Colors 2017 Festiwal Kolorów, 
koncertowali: Sachiel (zwycięzcy siódmej edycji 
programu „Must Be The Music”) i Fun Factory 
(legenda muzyki pop dance z lat 90.), zaprezen-
towano widowisko laserowe 3D (pokaz efektów 
specjalnych z użyciem lasera), a na zakończenie 
- DJ Maciej Wowk - Muzyczne Party.
- 20 sierpnia na małej scenie Teatr Avatar wy-
stąpił ze spektaklem dla dzieci pt. „Leśne psoty 
i kłopoty”, pracownie taneczne i wokalne BOK-
-MCC oraz Miejska Orkiestra Dęta „Bolesła-
wiec”.
Na dużej scenie odbył się Koncert Finałowy 
polsko-niemieckich warsztatów muzycznych 
(gościem specjalnym była Marta Podulka) oraz 
występ Michała Szpaka.
23. BŚC zakończył pokaz sztucznych ogni.
Imprezy towarzyszące 23. BŚC:
- 16-20 sierpnia Spółdzielnia Rękodzieła Ar-
tystycznego „Ceramika Artystyczna” zorgani-
zowała kiermasz ceramiczny oraz prezentację 
„Ogrodu Ceramicznego” - cztery pory roku w 
Magicznym Ogrodzie.
 



222

SIERPIEŃ

       Bolesławieckie Święto Ceramiki



223

SIERPIEŃ



224

SIERPIEŃ / WRZESIEŃ

- 16-20 sierpnia Zakłady Ceramiczne „Bolesła-
wiec” zorganizowały zwiedzanie zakładu, kier-
masz ceramiczny oraz „Zdobinki” - malowanie 
ciała stempelkami.
- 16-20 sierpnia Bolesławieckie Zakłady Mate-
riałów Ogniotrwałych i Pracownia Technolo-
giczna CEWAP zapraszały do zwiedzania Za-
kładu Wytwarzania Surowców Ceramicznych 
w Czerwonej Wodzie koło Węglińca i Pracowni 
Technologicznej Projektowania i Badania Mas 
Ceramicznych.
- 17 sierpnia w galerii Format MBP w Bolesław-
cu odbył się wernisaż wystawy malarstwa wło-
skiego artysty Antonio Rainone „Kolory snów”.
- 18-20 sierpnia w Muzeum Ceramiki na dzie-
dzińcu muzealnym przy ul. Kutuzowa zorgani-
zowano „Ceramiczny świat zwierząt” - warszta-
ty wykonywania mozaik szklanych i ceramicz-
nych, lepienie z gliny, a w ogrodzie muzealnym 
przy ul. A. Mickiewicza - warsztaty rzemieślni-
cze toczenia na kole, dekorowania naczyń meto-
dą stempelkową oraz lepienia w glinie. 
- 18-20 sierpnia w Centrum Ceramiki TYRCZ 
przy ul. T. Kościuszki 24 zorganizowano „Piknik 
z ceramiką” - pokazy zdobienia, toczenie na kole 
garncarskim oraz lepienie w glinie. 
- 19 sierpnia Fabryka Naczyń Kamionkowych 
„Manfaktura” Sp. J. Smoleński & Zwierz zor-
ganizowała na skwerze zielonym przy Rynku 
„Wielkie gotowanie z Charles Daigneault” oraz 
„Po co komu design?” - konwencję z Magdaleną 
Gazur, a 20 sierpnia - pokaz tenisa stołowego ta-
lerzami z mistrzem Europy Lucjanem Błaszczy-
kiem oraz gotowanie z firmą Fit Life „Manufak-
tura na zdrowo”.
- 19 sierpnia Klub Kolarski Xtrabike Bolesła-
wiec zorganizował Ceramiczny Xtrabike Mara-
thon MTB na Bulwarze nad Bobrem przy wia-
dukcie kolejowym.
- 19 sierpnia MOSiR zorganizował turnieje bo-
ule i siatkówki plażowej oraz otwarte mistrzo-
stwa Bolesławca w siatkówce plażowej i turniej 
łuczniczy, a 20 sierpnia - Bolesławiecki Bieg po 
Schodach - „Bieg po Ceramiczną Filiżankę” (po 
schodach wieżowca Urzędu Miasta) oraz Cera-
mika Tenis Park Cup na Korcie tenisowym „Le-
śny Potok” przy ul. Jeleniogórskiej.

  24 sierpnia marszałek województwa dolnoślą-
skiego Cezary Przybylski i wójt gminy Warta 
Bolesławiecka Mirosław Haniszewski podpisa-

li umowę na realizację projektu „Zakup i dosta-
wa wyposażenia do pracowni matematycznych, 
przyrodniczych i cyfrowych szkół podstawowych 
oraz gimnazjum w gminie Warta Bolesławiecka  
w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla podniesienia 
standardu edukacji dzieci i młodzieży wiejskiej”. 
Wartość projektu wynosi 294 760,28 zł, w tym dofi-
nansowanie ze środków europejskich - 250 546,24 
zł. Projekt został zrealizowany w 2017 r.

WRZESIEŃ

  1 września Starostwo Powiatowe w Bolesławcu 
zorganizowało pod pomnikiem Żołnierzy II Ar-
mii Wojska Polskiego uroczystość upamiętnia-
jącą 78 rocznicę wybuchu II wojny światowej. 
Uroczystość odbyła się według ceremoniału 
wojskowego, z udziałem kompanii honorowej 
23. Śląskiego Pułku Artylerii. Odegrano hymn 
państwowy, były wystąpienia - wicestarosty 
Tomasza Gabrysiaka oraz kombatantów, apel 
poległych - w tym apel smoleński, modlitwa ka-
pelana wojskowego, salwa honorowa, składanie 
wieńców i wiązanek kwiatów.

  1 września stanowiska dyrektorów w szkołach 
bolesławieckich objęli: Piotr Księżyk w Zespole 
Szkół Mechanicznych i Sylwia Marcinko-Ko-
zik w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek 
Specjalnych (dotychczasowi dyrektorzy: Adam 
Maksymczyk i Zdzisława Woźniak przeszli na 
emeryturę).

  1 września nowym dyrektorem Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu został Jacek 
Dudyński - dotychczasowy kierownik CIK Orzeł. 
Nowym szefem CIK Orzeł został Michał Szwed.

  3 września wieniec dożynkowy z Nowej Wsi 
Kraśnickiej zdobył I miejsce na Dożynkach Wo-
jewódzkich, które odbyły się w Urazie w gminie 
Oborniki Śląskie i reprezentował Dolny Śląsk 
na Dożynkach Prezydenckich, które odbyły się 
w dniach 16-17 września w Spale. Tam w kon-
kursie na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy  
o Nagrodę Prezydenta RP w dniu 16 września 
zajął IV miejsce. Grupie wieńcowej towarzyszył 
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej.

  8 września w Bolesławcu, miejscu stacjonowa-
nia 23. Śląskiego Pułku Artylerii wchodzącego 
w skład Czarnej Dywizji, odbyły się obchody 
Święta 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancer-
nej (zwanej też Czarną Dywizją). Rozpoczęła je 
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Msza św. w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej, 
po której na pl. J. Piłsudskiego odbył się uroczy-
sty apel - także z udziałem żołnierzy US Army 
stacjonujących w Bolesławcu. Na pl. ks. J. Po-
piełuszki zorganizowano pokaz sprzętu wojsko-
wego, a w amfiteatrze w parku przy ul. H. i W. 
Tyrankiewiczów - koncert plenerowy Orkiestry 
Wojskowej z Żagania oraz prezentacje artystycz-
ne klubów wojskowych.

  9 września bolesławieckie Glinoludy z Papą Gli-
noludem - Bogdanem Nowakiem, prezentowały 
się na paradzie podczas Winobrania w Zielonej 
Górze.

  9 września uroczyście otwarto nowy Dom Ludo-
wy w Krępnicy (Gmina Wiejska Bolesławiec).

  13 września, w ramach 52. Międzynarodowe-
go Festiwalu Wratislavia Cantans im. Andrzeja 
Markowskiego, w kościele Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy w Bolesławcu odbył się koncert 
Stabat Mater. Wykonawcami byli: Graciela Gi-
belli - sopran, Carlos Mena - kontratenor, Cyril 
Auvity - tenor oraz kwartet „Il Suonar Parlante” 
(Rodney Prada - viola da gamba, Cristiano Con-
tadin - viola da gamba, Vittorio Ghielmi - viola 
da gamba, kierownictwo artystyczne, Luca Pian-
ca - lutnia) i zespół „Cuncordu de Orosei” (Gio-
vanni Rosu - tenor, Paolo Burrai - alt, Martino 
Corimbi - baryton, Franco Sannai - bas). 

  15 września ks. prałat dr hab. Andrzej Jarosie-
wicz został odznaczony Brązowym Medalem 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, nadanym 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Wręczenia medalu dokonał wojewoda 
dolnośląski Paweł Hreniak podczas uroczystości 
w sali konferencyjnej BOK-MCC. 

  16 września, w ramach obchodów Dni Walki  
z Rakiem, Bolesławiecki Klub Amazonek zorga-
nizował marsz od ul. A. Asnyka do Teatru Stare-
go. Tam w trakcie oficjalnego spotkania wykład 
okolicznościowy wygłosił dr Cezary Maciejuk,  
a dr Joanna Pieczyńska przeprowadziła warszta-
ty z dietetyki. 

  16 września odbyło się rozstrzygnięcie konkursu 
fotograficznego zatytułowanego „Bolesławiec. 
Krajobraz dziedzictwa - dziedzictwo krajobra-
zu” zorganizowanego w ramach 25. Europej-
skich Dni Dziedzictwa. Laureatami konkursu 
zostali w kategorii amatorzy: I miejsce: Woj-
ciech Wróblewski, II miejsce: Iwona Champlew-
ska, III miejsce: Kamil Zduńczyk, Wyróżnienie: 

Karolina Świdkiewicz; w kategorii profesjonali-
ści: I miejsce: Grzegorz Sidorowicz.

  17 września ulicami Bolesławca na trasie od 
kościoła Najświętszego Ciała i Krwi Chrystu-
sa przy ul. E. Orzeszkowej do Bolesławieckiej 
Bazyliki Maryjnej przy ul. Kościelnej przeszedł 
„Marsz dla życia i rodziny” zorganizowany po 
raz czwarty przez bolesławieckie parafie i stowa-
rzyszenia katolickie pod hasłem „Czas na rodzi-
nę”.

  18 września Bolesławieckie Koło Związku Sybi-
raków oraz uczniowie i nauczyciele Gimnazjum 
Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na 
Sybir zorganizowali Marsz Pamięci, poświęcony 
Polakom zesłanym na Sybir. Uczestnicy marszu 
przeszli z miejsca zbiórki na Rynku na Cmen-
tarz Komunalny, gdzie przy pomniku upamięt-
niającym Polskich Męczenników Sybiru oraz 
Pomordowanych w Katyniu i Łagrach odbyła się 
oficjalna część uroczystości z udziałem przedsta-
wicieli władz samorządowych i kompanii hono-
rowej 23. Śląskiego Pułku Artylerii. 

  Mieszkaniec Brzeźnika (gmina Bolesławiec) 
Józef Gumięga zdobył I miejsce w tegorocznej 
edycji konkursu Wzorowa Pasieka Dolnego Ślą-
ska.

  21 września bolesławieccy działkowcy uroczy-
ście obchodzili w „Galerii” przy ul. II Armii 
Wojska Polskiego jubileusz 120-lecia istnienia 
ogrodnictwa działkowego w Polsce. W Bole-
sławcu jest 16 Rodzinnych Ogrodów Działko-
wych zajmujących łącznie powierzchnię 118 ha, 
a pierwsze ogrody działkowe „Gwarek” i „Kole-
jarz” powstały w 1953 r.
Od 22 do 24 września trwała Bolesławiecka 
Trzydniówka Brydżowa. Odbyły się:
- Mistrzostwa Polski Teamów systemem Pattona 
Grand Prix Polski (eliminacje, półfinały, finał),
- Turniej Par - Mistrzostwa Dolnego Śląska Mło-
dzieży Szkolnej 2017/2018,
- Turniej Par na maxy - barometr 13 rund o Pu-
char PZU SA,
- Turniej Par na maxy o Puchar Fabryki Naczyń 
Kamionkowych „Manufaktura”,
- Turniej Par na maxy o Puchar Prezydenta Mia-
sta Bolesławiec,
- Budimex Grand Prix Polski - Turniej o Puchar 
Starosty Bolesławieckiego.

  24 września, w wieku 50 lat, zmarł Jacek Pałka 
- bolesławiecki dziennikarz, bloger, nauczyciel, 
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autor cyklu książek o Bazylku.
  24 września pochodzący z Gromadki Krzysztof 
Susidko został mistrzem świata na rozegranych 
w Rydze (Łotwa) Mistrzostwach Świata Street 
Workout. Street workout to aktywność fizyczna, 
w której wykorzystuje się elementy zabudowy 
miejskiej. Zawody polegały na wykonywaniu 
obwodów składających się z 6-7 podstawowych 
ćwiczeń (podciąganie, pompki, przysiady, wzno-
sy nóg, wejścia siłowe) w jak najkrótszym czasie. 

  Delegacja bolesławieckich samorządowców  
z prezydentem Piotrem Romanem i przewodni-
czącym Rady Powiatu Ryszardem Kawką prze-
bywała w zaprzyjaźnionych miejscowościach  
w Bośni. Spotkali się z ministrem gospodarki 
Republiki Serbskiej Bośni i Hercegowiny Zla-
tanem Klokićiem, uczestniczyli w odsłonięciu 
tablicy pamiątkowej na cmentarzu w Devetinie 
oraz wzięli udział we Mszy św. w Prnjavorze.

  26 września dziennikarze z 10 krajów europej-
skich wizytowali Bolesławiec jako jedno z miast 
stacjonowania wojsk amerykańskich. Dzienni-
karze, wraz z grupą żołnierzy amerykańskich, 
zostali podjęci przez wiceprezydenta Kornela 
Filipowicza. 

  W związku ze zbliżającą się wymianą jednostek 
Armored Brigade Combat Team (3. Pancer-
na Brygadowa Grupa Bojowa 43. Dywizji Ar-
mii USA zostanie zastąpiona przez 2. Pancerną 
Brygadową Grupę Bojową 1. Dywizji Piechoty 
Armii USA) w Ratuszu u prezydenta Bolesław-
ca Piotra Romana gościli: ppłk Jesse T. Curry, 
który dowodzi przybywającymi do Bolesławca 
amerykańskimi żołnierzami z bazy w Fort Riley  
w stanie Kansas i ppłk George Mitroka, który do-
wodził 588 batalionem inżynieryjnym, stacjonu-
jącym w Bolesławcu w ostatnich 9 miesiącach. 

  26 września odbyło się oficjalne otwarcie od-
nowionego lapidarium w Muzeum Ceramiki  
w Bolesławcu.

  28 września w Bolesławcu przebywała Patri-
cia Ann V. Paez, ambasador Republiki Filipin 
w Polsce. Odwiedziła Fabrykę Naczyń Ka-
mionkowych „Manufaktura” Sp. J. Smoleński 
& Zwierz, zwiedziła bolesławiecką Starówkę, 
spotkała się z wiceprezydentem miasta Korne-
lem Filipowiczem. Wizyta odbyła się w ramach 
seminarium „Filipiny bramą do krajów Aseanu” 
(ASEAN - Stowarzyszenie Narodów Azji Po-
łudniowo-Wschodniej), zorganizowaną w tym 

dniu we Wrocławiu przez Dolnośląską Agencję 
Współpracy Gospodarczej i Urząd Marszałkow-
ski Województwa Dolnośląskiego.

  30 września -1 października ZHP w Bolesławcu 
obchodził jubileusz 70-lecia. W pierwszym dniu 
zorganizowano uroczystą galę w CIK „Orzeł”, 
promocję jubileuszowej publikacji oraz werni-
saż wystawy „70-lecie działalności harcerskiej 
w Bolesławcu” w Muzeum Ceramiki. W drugim 
dniu zorganizowano uroczysty apel w Rynku  
i złożono kwiaty pod Kotwicą przy murach 
obronnych, następnie przeprowadzono pod opie-
ką  instruktorów hufca grę miejską, a na zakoń-
czenie wystąpił zespół LIMINIS. Obchody od-
były się pod honorowym patronatem Prezydenta 
Miasta Bolesławiec Piotra Romana.

  30 września na zbiorniku wodnym w Krępnicy 
uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą po-
wołanie w 1988 r. Bolesławieckiego Klubu Że-
glarskiego.

PAŹDZIERNIK

  1 października, w wieku 81 lat, zmarł prof. dr 
hab. Krystyn Matwijowski - profesor zwyczajny 
Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Polskiej 
Akademii Umiejętności w Krakowie, redaktor 
naukowy wydanej w 2001 r. monografii „Bole-
sławiec. Zarys monografii miasta”. 

  2 października, w wieku 53 lat, po długiej  
i ciężkiej chorobie zmarł Dariusz Kwaśniewski 
- nauczyciel języka polskiego w Szkole Podsta-
wowej nr 1 (1989-1999), naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu 
(1999-2006), etatowy członek Zarządu Powiatu 
Bolesławiec (2006-2014), radny Rady Powiatu 
Bolesławiec (2010-2017), starosta bolesławiecki 
w latach 2014-2016.

  6 października na uroczystym apelu stanu oso-
bowego 23. Śląskiego Pułku Artylerii oficjal-
nie powitano żołnierzy amerykańskich, którzy 
przez najbliższe 9 miesięcy będą stacjonować  
w Bolesławcu. 

  9 października w Muzeum Regionalnym  
w Chojnowie odbył się wernisaż wystawy  
„Z gliny stworzone. Wystawa ze zbiorów Mu-
zeum Ceramiki w Bolesławcu”. Wystawa trwała 
do 22 grudnia.

  13 października Pracownia na rzecz pamięci  
Jolanty Ajlikow-Czarneckiej zorganizowała  
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w bolesławieckim oddziale Archiwum Państwo-
wego we Wrocławiu wystawę „Czas Jolanty 
Ajlikow-Czarneckiej”. Biogram J. Ajlikow-
-Czarneckiej (1929-2007) zamieszczony został  
w „Roczniku Bolesławieckim 2008”, s. 64-65.

  14 października podczas uroczystej sesji Sej-
miku Województwa Dolnośląskiego w Trzebni-
cy Muzeum Ceramiki w Bolesławcu otrzymało 
Dolnośląską Nagrodę Kulturalną SILESIA, Cech 
Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w 
Bolesławcu odebrał Odznakę Honorową Złotą 
„Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”, 
natomiast artystka Krystyna Gay-Kutschenreiter 
została uhonorowana Nagrodą Marszałka Wo-
jewództwa Dolnośląskiego za szczególne osią-
gnięcia dla regionu.

  15 października bolesławianka Klaudia Petters 
zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Pol-
ski w Duathlonie, które odbyły się w Rumi koło 
Gdyni.

  19 października w Faenzie (Włochy) odbył się 
wernisaż wystawy „Z bolesławieckiej gliny”, 
przygotowanej przez Stowarzyszenie Gmin Ce-
ramicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Muzeum 
Ceramiki w Bolesławcu.

  19 października w Pałacu L.J. Beucher w Kru-
szynie odbyło się spotkanie członków Stowarzy-
szenia Społecznego Klub Nauczycielski Carpe 
Diem z członkami Towarzystwa Polsko-Francu-
skiego. Gościem wieczoru był Władysław Wie-
czorek - prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-
-Francuskiej we Wrocławiu.

  Adam Pigulski i Maciej Racewicz z pracowni 
brydża sportowego MDK w Bolesławcu pro-
wadzonej przez Rolanda Lippika, występujący 
razem z Bartoszem Żbikiem i Przemysławem 
Pasińskim z klubu Olimpia Kraków, zwyciężyli 
w turnieju drużynowym na VII Mistrzostwach 
Polski Młodzików Polskiego Związku Brydża 
Sportowego, które odbyły się w Starachowicach. 
Bolesławianie zwyciężyli także w otwartym tur-
nieju par.

  20 października w Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu w ramach III Biennale Mistrza Ceramiki 
im. Bronisława Wolanina odbył się wernisaż wy-
stawy „Dwie drogi Bronisław Wolanin i Edward 
Roguszczak w 80. i 90 rocznicę urodzin”.

  20 października w Kliczkowie (gmina Osieczni-
ca) uroczyście otwarto miejsce upamiętniające 
reżysera teatralnego i aktora Henryka Baranow-

skiego. Przy drodze do Zamku Kliczków, nie-
opodal domu w którym mieszkał H. Baranow-
ski, postawiono dużą ławkę i tablicę z informa-
cjami o życiu i osiągnięciach twórczych artysty.  
W uroczystości uczestniczyli m.in.: córka arty-
sty Stefania Baranowska z wnukiem oraz aktor 
Jerzy Janeczek. Artykuł o H. Baranowskim zo-
stał zamieszczony w „Roczniku Bolesławieckim 
2012”, s. 76-81.

  21 października w Pałacu Ślubów bolesławiec-
kiego Ratusza odbyło się uroczyste wręczenie 
Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Ju-
bileusz diamentowych godów (60 lat pożycia) 
odchodzili Jadwiga i Edward Koziołowie, a złote 
gody (50 lat pożycia): Tekla i Józef Muszyńscy, 
Bernarda i Ludwik Rzeźwiccy oraz Irena i Euge-
niusz Wójtowiczowie.

  25 października na Placu Garnizonowym  
w Świętoszowie uroczyście pożegnano ponad 70 
żołnierzy 10. Brygady Kawalerii Pancernej, któ-
rzy w najbliższych dniach wyjadą na półroczną 
misję w składzie VII zmiany Polskiego Kontyn-
gentu Wojskowego Resolute Support Organiza-
cji Paktu Północnoatlantyckiego w Islamskiej 
Republice Afganistanu (PKW RSM). Dowódcą 
zmiany został ppłk Grzegorz Potrzuski.

  26 października na sesji Rady Powiatu Jadwiga 
Bobek złożyła ślubowanie jako nowa radna. Ob-
jęła mandat po śp. Dariuszu Kwaśniewskim.

  26 października w Muzeum Lubuskim w Gorzo-
wie Wielkopolskim odbył się wernisaż wystawy 
„Artystyczna ceramika bolesławiecka z lat 1914-
1945” przygotowanej przez Muzeum Ceramiki 
w Bolesławcu. Podczas otwarcia odbyła się 
prelekcja pracowników Muzeum: Barbary Glin-
kowskiej i Tadeusza Orawca.

  27 października, podczas sesji Rady Gminy 
Bolesławiec, uhonorowano jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego Stanisławy i Adolfa Róż-
nickich z Bożejowic. Jubilatom złotych godów 
wręczone zostały Medale za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP.

  27 października w Starej Olesznej (Gmina Bole-
sławiec) został uroczyście otwarty nowo wybu-
dowany dom ludowy.

  31 października w Sali Rajców bolesławieckie-
go Ratusza prezydent Bolesławca Piotr Roman 
i pełnomocnik prezesa Zarządu ds. Kluczowych 
Klientów Solaris Bus & Coach S.A. Wiesław Cie-
śla podpisali umowę o zakupie na potrzeby ko-
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munikacji miejskiej w Bolesławcu 13 fabrycznie 
nowych autobusów niskopodłogowych, spełnia-
jących normy emisji spalin Euro 6. Koszt zakupu 
autobusów wynosi 12 782 000 zł. Na ten cel miasto 
Bolesławiec uzyskało dofinansowanie z Regional-
nego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego w wysokości 8 845 100 zł.

LISTOPAD

  4 listopada Zbigniew Boczar, st. kapral z 23. Ślą-
skiego Pułku Artylerii w Bolesławca, zdobył brą-
zowy medal w zawodach Pucharu Europy Służb 
Mundurowych w Złotoryi. Wycisnął 185 kg.

  W BOK-MCC została otwarta wystawa malar-
stwa Władysława Leszczyńskiego. Jej główny 
temat stanowi pejzaż Ziemi Bolesławieckiej.

  7 listopada został otwarty nowy dworzec PKS  
w Bolesławcu. Dworzec mieści się w części  no-
wego budynku parku handlowego przy ul. We-
sołej, na terenie gdzie znajdował się poprzedni 
dworzec PKS. 

  11 listopada obchody Narodowego Święta Nie-
podległości rozpoczął występ młodzieży i Msza 
św. za Ojczyznę w Bolesławieckiej Bazylice 
Maryjnej. Na Rynku Starostwo Powiatowe zor-
ganizowało uroczystość patriotyczną według ce-
remoniału wojskowego z udziałem żołnierzy 23. 
Śląskiego Pułku Artylerii, żołnierzy US Army 
stacjonujących w Bolesławcu, Orkiestry Miej-
skiej, pocztów sztandarowych szkół i organiza-
cji społecznych oraz mieszkańców Bolesławca. 
Okolicznościowe przemówienie wygłosił staro-
sta bolesławiecki Karol Stasik. W Teatrze Sta-
rym zorganizowano patriotyczny koncert „Pol-
ska oczami Europy”. Wieczorem w bolesławiec-
kiej Bazylice odbył się Koncert Pieśni Patrio-
tycznych w wykonaniu bolesławieckich chórów: 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod dyrekcją 
Doroty Straburzyńskiej, Stowarzyszenia Reemi-
grantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyja-
ciół pod dyrekcją Barbary Lendzian, Kamerton  
z Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia i Can-
tate Deo (obydwa pod dyrekcją Aleksandra Sa-
mostrokowa) oraz Voce d’Argento (pod dyrekcją 
Doroty Pińczuk). Koncert został zorganizowany 
przez BOK-MCC w ramach projektu „Niepodle-
gła to MY”. Przed koncertem na bolesławieckim 
Rynku zaprezentowało się Stowarzyszenie Ka-
waleryjskie im. 6. Pułku Ułanów Kaniowskich.

  Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, na 
zaproszenie Lubuskiego Teatru, bolesławieckie 
Glinoludy z Bogdanem Nowakiem wzięły udział 
w plenerowym widowisku „Sen o Niepodległej” 
w Zielonej Górze.

  Ochotnicza Straż Pożarna w Gromadce otrzy-
mała nowy samochód pożarniczy o funkcjach 
ratowniczo-gaśniczych. Zakup samochodu został 
sfinansowany wspólnie z budżetu gminy Gro-
madka. Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Komendy Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

  14 listopada nastąpiła zmiana dowódcy 23. 
Śląskiego Pułku Artylerii. Płk Paweł Świtalski 
został zastąpiony na tym stanowisku przez płk 
Grzegorza Potrzuskiego. W uroczystości przeka-
zania dowództwa uczestniczył dowódca 11. Lu-
buskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. bryg. 
Stanisław Czosnek.

  14 listopada w Sali Rajców bolesławieckiego 
Ratusza ogłoszono wyniki 25. edycji konkursu 
„Bolesławiec w kwiatach 2017”. W poszczegól-
nych kategoriach I miejsca zdobyli:
- Najpiękniej ukwiecone okno - Katarzyna Irska,
- Najpiękniej ukwiecony balkon - Marianna 
Ostrowska,
- Najpiękniej ukwiecony ogród kwiatowy w za-
budowie wielorodzinnej - Stefania Bąk,
- Najpiękniej ukwiecony ogród kwiatowy przy 
obiektach użyteczności publicznej - Niepublicz-
ne Przedszkole Bajka,
- Najpiękniej ukwiecony rodzinny ogród dział-
kowy - Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks 1”.

  16 listopada w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Bolesławcu odbyło się otwar-
te spotkanie z Jerzym Stępniem - senatorem  
I i II kadencji Senatu RP, byłym sędzią i prezesem 
Trybunału Konstytucyjnego. Spotkanie zorgani-
zowała bolesławiecka Platforma Obywatelska.

  17 listopada w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu 
została otwarta wystawa „Wikingowie. Truso - 
legenda Bałtyku”, przygotowana we współpra-
cy z Muzeum Archeologiczno-Historycznym  
w Elblągu. Wystawa była poświęcona bada-
niom archeologicznym prowadzonym na terenie 
wikińskiego emporium Truso - osady handlo-
wo-rzemieślniczej z VIII-X w. u ujścia Wisły.  
W dniach 5-8 grudnia w Muzeum Ceramiki zor-
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ganizowano warsztaty, na których można było 
tworzyć biżuterię oraz tarcze Wikingów.

  18 listopada na stronie internetowej www.szlachet-
napaczka.pl została otwarta lista rodzin, co ozna-
cza, że każdy kto chce zostać darczyńcą może 
wybrać rodzinę dla której przygotuje paczkę.  
Z tej okazji kierowany przez Agnieszkę Baszczyj 
bolesławiecki sztab Szlachetnej Paczki zorgani-
zował przemarsz wolontariuszy ubranych w cha-
rakterystyczne czerwone koszule wokół Rynku.

  18 listopada w Teatrze Starym w Bolesławcu od-
był się VI Hard Core Festival. Wystąpiły zespo-
ły: Malchus, As Night Falls oraz bolesławiecki 
Error Code.

  Podczas prac przy rewitalizacji Rynku w Nowo-
grodźcu odkryto średniowieczną kamienną dro-
gę (XIV-XV w.) oraz kamienną studnię (pocho-
dzącą prawdopodobnie z XVIII-XIX w.). 

  24 listopada w Sali Rajców bolesławieckiego 
Ratusza prezydent Bolesławca Piotr Roman  
(w imieniu 10 partnerów projektu) i dyrektor 
sprzedaży firmy S&T Service Polska sp. z o.o. 
Katarzyna Pryjma podpisali umowę o realizacji 
projektu „Budowa Systemu Informacji Prze-
strzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elek-
tronicznych usług administracyjnych w północ-
no-zachodniej części województwa dolnoślą-
skiego”. Partnerzy projektu to Bolesławiec - mia-
sto i gmina oraz gminy: Lwówek Śląski - miasto 
i gmina wiejska, Nowogrodziec, Osiecznica, 
Sulików, Warta Bolesławiecka, Zagrodno, Zawi-
dów. Wartość projektu wynosi 15 777 367,97 zł, 
w tym dofinansowanie z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Dolnośląskie-
go - 13 318 340,57 zł. Wkład Gminy Miejskiej 
Bolesławiec - 508 158,77 zł. Realizacja projektu 
została zaplanowana na rok 2018. 

  24 listopada w Trutnovie (Czechy) odbył się 
wernisaż wystawy fotograficznej będącej rezul-
tatem spotkania polskich i czeskich miłośników 
fotografii w ramach realizowanego od września 
2017 r. projektu „Polsko-czeskie impresje fo-
tograficzne. Bolesławiec - Trutnov 2017”. Pro-
jekt był realizowany przez BOK-MCC i Stowa-
rzyszenie Karkonoskich Artystów-Plastyków  
w Trutnovie we współpracy z bolesławieckim 
Stowarzyszeniem Fotograficznym CAMERA. 

  24 listopada o godz. 19.00 ok. 30 osób mani-
festowało przed budynkiem Sądu Rejonowego  
w Bolesławcu w obronie niezależności sądów  

w związku z procedowaniem przez Sejm RP pre-
zydenckich projektów ustaw o Krajowej Radzie 
Sądownictwa i Sądzie Najwyższym.

  Krzysztof Bednarz, szkolący w zawodzie mon-
ter sieci i instalacji sanitarnych, zdobył I miejsce  
w jedenastej edycji konkursu „Najlepszy Nauczy-
ciel Zawodu”, zorganizowanej przez Cech Rze-
miosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości oraz Po-
wiat Bolesławiec. Wyniki konkursu zostały ogło-
szone 25 listopada na dorocznym Balu Mistrza.

  Bartek Klimkowski, nauczyciel matematyki  
w Zespole Szkół Oxpress w Bolesławcu, zwycię-
żył w zorganizowanym przez „Gazetę Wrocław-
ską” plebiscycie o Nagrodę Marszałka Wojewódz-
twa Dolnośląskiego „Nauczyciel na Medal 2017”  
w kategorii nauczyciel klas 4-8 i gimnazjalnych 
(zdobył 4047 głosów).

  Porucznik Dawid Semerjak z 10. Brygady Ka-
walerii Pancernej w Świętoszowie zdobył tytuł 
Wicemistrza Taktyki Wojsk Lądowych w Olim-
piadzie Metodyczno-Taktycznej na poziomie In-
spektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Gene-
ralnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

  30 listopada bolesławiecki komitet partii Prawo  
i Sprawiedliwość wybrał nowy Zarząd. Prze-
wodniczącym na kolejną kadencję został wybra-
ny Jan Russ.     

  Plutonowy Zbigniew Boczar, żołnierz 23. Ślą-
skiego Pułku Artylerii w Bolesławcu, został wi-
cemistrzem świata służb mundurowych w wyci-
skaniu sztangi leżąc w kategorii do 90 kg. Tytuł 
ten zdobył na Mistrzostwach Świata Federacji 
WPA, które odbyły się w dniach 30 listopada  
- 3 grudnia w Siedlcach.

GRUDZIEŃ

  Bolesławiecki tenisista stołowy Waldemar Krze-
miński zdobył srebrny medal na Mistrzostwach 
Polski Osób Niepełnosprawnych, które odbyły 
się w Gdańsku w dniach 1-3 grudnia.

  4 grudnia w kawiarni Toscano przy bolesławiec-
kim Rynku odbył się indywidualny turniej bry-
dża sportowego - Memoriał im. Krzysztofa Do-
łharza, zorganizowany przez Bolesławiecki Klub 
Brydżowy oraz Gazetę i Portal Bolec.Info.

  W dniach 4-6 grudnia 9-osobowa delegacja  
z Bolesławca gościła w Zbarażu (Ukraina) w ra-
mach projektu „Dni Bolesławca w Zbarażu”.

  5 grudnia w Teatrze Starym w Bolesławcu uro-
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GRUDZIEŃ

czyście wręczono tytuły „Wolontariusza Roku 
2017”. W poszczególnych kategoriach laureata-
mi zostali:
- wolontariusz dorosły - Małgorzata Plis-Lozer,
- wolontariusz młodzieżowy - Jan Goleński,
- organizacja pozarządowa - Stowarzysze-
nie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej 
„Commando”,
- wolontariusz darczyńca - Beata Szymańska  
- prezes Zarządu Bricomarche w Bolesławcu.

  6 grudnia w budynku „D” Zespołu Opieki Zdro-
wotnej w Bolesławcu przy ul. Jeleniogórskiej 4 
uroczyście otwarto Dział Fizjoterapii z usługami 
komercyjnymi.

  10 grudnia w sali konferencyjnej BOK-MCC od-
było się spotkanie z Marceliną Pochojką, autorką 
książki „Bolesławianka w Ameryce”.

  Wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak podjął 
decyzję o zmianie nazwy ulicy Mariana Buczka  
w Bolesławcu na ulicę Tadka Jasieńskiego. Decy-
zja wojewody została podjęta na podstawie usta-
wy o zakazie propagowania komunizmu lub in-
nego ustroju totalitarnego…, wobec faktu, iż Rada 
Miasta w ciągu roku nie zajęła się tą sprawą.

  Karol Stasik został ponownie wybrany przewod-
niczącym Platformy Obywatelskiej w powiecie 
bolesławieckim.

  14 i 15 grudnia przed budynkiem Sądu Rejono-
wego w Bolesławcu odbyły się spontaniczne (nie 
organizowane przez żadną partię ani organizację 
społeczną) manifestacje ok. 20 osób w obronie 
niezawisłości sądów, przeciwko procedowanym 
w parlamencie ustawach o Krajowej Radzie Są-
downictwa i Sądzie Najwyższym. Zebrani przy-
nieśli i zapalili znicze. 

  16 grudnia w bolesławieckim Pałacu Ślubów ju-
bileusz złotych godów obchodzili: Alicja i Zyg-
munt Brusiłowie oraz Barbara i Hubert Prabuc-
cy. Prezydent Bolesławca Piotr Roman wręczył 
jubilatom przyznane przez Prezydenta RP „Me-
dale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Uro-
czystość uświetnił występ uczniów Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Bolesławcu.

  Bolesławianin Edward Spraski wywalczył 
srebrny medal w kategorii M7 +100 kg na 17. 
Międzynarodowych Mistrzostw Polski Masters  
w Judo, które odbyły się 17 grudnia w Oleśnicy.

  6-letni Gabriel Karaszewski z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego OXPRESS w Bolesław-
cu zdobył II miejsce w grupie przedszkolnej 

chłopców na II Ogólnopolskich Mistrzostwach 
Szkół i Przedszkoli w Szachach, które odbyły się  
18 grudnia w Katowicach.

  21 grudnia zorganizowana została Bolesławiecka 
Gwiazdka Życzliwości. Na Rynku przygotowa-
no szopkę z żywymi zwierzętami, prezentowane 
były Szopki Bożonarodzeniowe zgłoszone na 
konkurs ogłoszony przez BOK-MCC, odbył się 
pokaz rzeźby w lodzie. Na kiermaszu świątecz-
nym można było kupić potrawy i ciasta świątecz-
ne. Od pl. Marszałka J. Piłsudskiego do Rynku  
w barwnym korowodzie „Pomocników Świętego 
Mikołaja” przeszło ok. 400 dzieci z przedszkoli 
publicznych i niepublicznych, a towarzyszyła im 
Miejska Orkiestra Dęta Bolesławiec i Mażoretki. 
Na scenie dzieci zaprezentowały przygotowa-
ny specjalnie na tę okazję program artystyczny. 
Świąteczny program przedstawił także zespół 
folklorystyczny „Niezapominajki” z Osłej oraz 
Zespół Pieśni i Tańca „Bolesławiec”. Pracow-
nia teatralna BOK-MCC „hallo grupa” oraz 
seniorzy zaprezentowali widowisko „Herody”  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Swój spek-
takl wystawiła także grupa „Herody” z Gości-
szowa. Świąteczne spotkanie mieszkańców  
z prezydentem Bolesławca rozpoczęło się  
o godz. 17.00 przybyciem na Rynek symbo-
licznej Świętej Rodziny oraz Światełkiem Be-
tlejemskim dostarczonym przez harcerzy. We 
wspólnym kolędowaniu udział wzięli: Miejska 
Orkiestra Dęta Bolesławiec, pracownia wokal-
na BOK-MCC, żołnierze US Army stacjonujący  
w Bolesławcu, chór Stowarzyszenia Reemigran-
tów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół, chór 
„Cantate Deo” oraz Zespół Pieśni i Tańca „Ju-
trzenka”. W kościele Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy odbył się Koncert Świąteczny, w któ-
rym wystąpili znani wokaliści: Stanisław Soyka 
i Joanna Woś.

  Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu podał, 
że 31 grudnia 2017 r. w powiecie bolesławiec-
kim było zarejestrowanych 1389 bezrobotnych 
(31 grudnia 2016 r. liczba ta wynosiła 1852),  
w tym prawo do zasiłku miało 247 bezrobotnych 
(odpowiednio 299). Liczba bezrobotnych przy-
padająca na 1 ofertę pracy wyniosła 5 (8), stopa 
bezrobocia - 4,0% (5,9%).

Opracowali: Edmund Maliński  
i Magdalena Zientara
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IX Recenzje i omówienia

Agnieszka Bormann, Siegfried Ehrmann 
STANISŁAW BOROWSKI. BEHIND THE GLASS SKIN

Neunkirchen-Seelscheid 2017, ss. 136

W niemiecko-angiel-
skim katalogu-albumie za-
prezentowano twórczość 
światowej sławy artysty 
Stanisława Borowskie-
go, który w 1992 r. osiadł  
w Tomaszowie Bolesławiec-
kim i obecnie wraz z synami 
prowadzi z powodzeniem 
rodzinną manufakturę Glas-
studio Borowski. W hucie 
powstają szkła artystyczne  
i unikatowe, wykonywane 
w różnych technikach gorą-
cej i zimnej obróbki szkła. 

Słowo wstępne do kata-
logu przygotowali syn i sy-
nowa: Magdalena i Wiktor 
Borowscy, którzy w kilku 
ciepłych zdaniach wpro-
wadzają czytelnika w świat 
Stanisława Borowskiego, 
którego zaangażowanie w 
pracę oraz zamiłowanie do sztuki stało się inspira-
cją dla powstania publikacji. Rozdział zatytułowa-
ny „Stanisław Borowski. Życie dla sztuki” autor-
stwa A. Bormann stanowi zapis drogi artystycznej 
seniora rodu – Stanisława Borowskiego, który od 
1975 r. prowadzi niezależną działalność artystyczną. 
Autorka na podstawie wywiadu z artystą opowiada  
o życiu artysty –  jego przyjeździe do Bolesławca 
w 1948 r., pasji do muzyki, pierwszym kontakcie ze 
szkłem w hucie w Krośnie, gdzie narodziła się pasja 
do tego tworzywa i gdzie rozpoczął swoją przygodę 
ze sztuką, o pobycie za granicą, gdzie rozwijała się 
jego twórczość. Na kartach krótkiej biografii czytel-
nik poznaje początki twórczej działalności Borow-
skiego – od jego pierwszego zakładu założonego  
w garażu w 1970 r., po własne, prężnie rozwijające 
się studio artystyczne, cieszące się uznaniem w kraju  
i za granicą. 

Drugi rozdział autorstwa S. Ehrmanna - przyja-
ciela artysty – został zatytułowany „Dwie ekscytu-

jące dekady ze Stanisławem 
Borowskim: z perspektywy 
czasu”. Autor tej części al-
bumu powraca pamięcią 
do dnia, w którym po raz 
pierwszy poznał twórczość 
Borowskiego oraz samego 
artystę. Opowiada o suk-
cesach wystawienniczych 
Borowskiego w Stanach 
Zjednoczonych, o jego in-
spiracjach i marzeniach. 
Wskazuje na fenomen ar-
tysty, który konsekwentnie 
dążył do celu, jaki obrał – 
stworzenia własnego, nieza-
leżnego studia szkła.  

Z artykułów wyłania się 
z jednej strony obraz po-
dziwianego, doskonałego 
warsztatowo artysty z niega-
snącą pasją i konsekwentne-
go w działaniu przedsiębior-

cy, z drugiej człowieka rodzinnego, doceniającego 
siłę i oparcie, jakie dają najbliżsi. Eseje zostały uzu-
pełnione unikalnymi fotografiami zachowanymi  
w zbiorach rodzinnych artysty, które przedstawiają 
S. Borowskiego przy pracy twórczej oraz wśród ro-
dziny i przyjaciół. 

Ważną część katalogu stanowi fotograficzny 
przegląd prac artysty z lat 1980-2006. Perfekcyjnie 
wykonane fotografie rzeźb i ich detali wykonali: 
Grzegorz Matoryn, Sasa Fuis oraz Karl Arend. Pra-
ce zaprezentowano w układzie chronologicznym  
w podziale na dwie części: obiekty z lat 1980-1999  
i 2000-2006, łącznie 82 prace.  

Interesujący pod względem merytorycznym  
i piękny pod względem edytorskim album, stanowi 
pierwsze tak obszerne, monograficzne opracowanie 
życia i twórczości tego wybitnego, o światowej sła-
wie, polskiego artysty.  

Monika Czarnota 
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Jan Bujak 
OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA… POLSKIE CMENTARZE W BOŚNI

Bolesławiec 2017, ss. 24

Celem tej niewielkiej broszu-
ry, opublikowanej w ramach pro-
jektu „Ocalić od zapomnienia – 
inwentaryzacja, zabezpieczenie i 
uporządkowanie miejsc pamięci, 
polskich cmentarzy na bośniac-
kich ziemiach” przez Stowarzy-
szenie Reemigrantów z Bośni, 
ich Potomków oraz Przyjaciół 
jest przypomnienie, że w Bośni 
pozostały polskie cmentarze. W 
publikacji zostały zamieszczone 
mapy przedstawiające lokaliza-
cję tych cmentarzy w dekanacie 
Prnjavor oraz wykazy liczbowe 
pochowanych tam Polaków. We wstępie (s. 3) autor 
napisał: „W Bośni natychmiast po wojnie rozebrano 
polskie kościoły oraz domy. Ponownie lasami zarosły 
uprawne pola, sady i drogi. Obecnie nie ma w Bośni 
śladów polskich wsi, które powstały tu na przełomie 
XIX i XX wieku”. Polskie cmentarze w Bośni także 
w większości się już nie zachowały. 

Na podstawie zapisów w księgach parafial-
nych (niepełnych z uwagi na okresowy brak księży 
i znaczną odległość dzielącą kolonię od kościoła) 
oraz wywiadów autor przyjął jako prawdopodob-
ną liczbę ponad 6 tysięcy zmarłych w poszczegól-
nych parafiach dekanatu Prnjavor, pochowanych na 

polskich cmentarzach w latach 
1896–1946. Pierwszy i najwięk-
szy polski cmentarz, założony  
w latach 1895–1899, znajdował 
się w Nowym Martyńcu. Pocho-
wano na nim ponad 1550 zmar-
łych. Na jego miejscu zachowało 
się kilka kamiennych nagrobków 
i drewniane krzyże. W 2013 
r. polski Cmentarz Parafialny  
w Nowym Martyńcu został uzna-
ny za Pomnik Narodowy Bośni  
i Hercegowiny. 

Członkowie Stowarzyszenia 
Reemigrantów z Bośni, ich Po-

tomków oraz Przyjaciół przy wsparciu finansowym 
Kancelarii Senatu RP i lokalnej społeczności, w ra-
mach projektu „Ocalić od zapomnienia – inwentary-
zacja, zabezpieczenie i uporządkowanie miejsc pa-
mięci, polskich cmentarzy na bośniackich ziemiach”, 
wykonali prace przy uporządkowaniu i oznaczeniu 
krzyżami polskich nekropolii w Bośni. W latach 
2013–2017 postawiono krzyże na 10 polskich cmen-
tarzach w Bośni. W publikacji zamieszczono kilkana-
ście fotografii przedstawiających polskie cmentarze 
po ich odszukaniu, uporządkowaniu i postawieniu 
krzyży. 

Edmund Maliński  

Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Barbara Glinkowska, Tadeusz Orawiec, Anna Puk
ZABYTKI Z BOLESŁAWIECKIEGO LAPIDARIUM

PAMÁTKY Z BOLESLAWECKÉHO LAPIDÁRIA
Bolesławiec 2017, ss. 24

Niewielka polsko-czeska publikacja przygotowa-
na przez Muzeum Ceramiki stanowi podsumowa-
nie pierwszej części projektu „Pokazać zapomniane 
pomniki historii”, zrealizowanego we współpracy  
z partnerem czeskim – Urzędem Miasta Hrádek nad 
Nisou, a dofinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednic-
twem Euroregionu Nysa.

Przegląd rzeźb, stanowiący clou wydawnictwa, 

poprzedzono krótkimi esejami dotyczącymi Działu 
Ceramiki bolesławieckiego muzeum oraz historią 
tworzonego jeszcze przed II wojną światową lapida-
rium, mieszczącego się w przymuzealnym ogrodzie. 
Część wprowadzającą wzbogacono fotografiami naj-
cenniejszych eksponatów.  

Główną część publikacji stanowi katalogowe ze-
stawienie ośmiu poddanych konserwacji rzeźb. W ra-
mach prowadzonych niemal pół roku prac odnowio-
no obiekty, które wymagały najpilniejszej interwencji 
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konserwatorskiej. Kolejno omówione zostały: średniowiecz-
ny krzyż pokutny z Kruszyna, XVII-wieczna płyta nagrobna 
bolesławieckiego kupca Salomona Dröwiga, fragment XVII-
-wiecznej płyty nagrobnej nieznanego bolesławieckiego garn-
carza, barokowe figury św. Jana Nepomucena i św. Mikołaja, 
klasycystyczny nagrobek bolesławieckich garncarzy Johanna 
Gottlieba i Ernsta Benjamina Joppe oraz dwie XIX-wieczne 
macewy z bolesławieckiego cmentarza żydowskiego. Każdy 
z przedstawionych obiektów opatrzono notą historyczną oraz 
zdjęciami dokumentującymi stan zachowania obiektów przed 
i po konserwacji, co wyraźnie pokazuje zakres przeprowa-
dzonych prac. Podczas opracowania publikacji pracownicy 
muzeum konsultowali  się z wieloma znawcami tematu, m.in. 
z Przemysławem Isroelem Szpilmanem, dyrektorem Cmenta-
rza Żydowskiego w Warszawie. 

Katalog, stanowiący jednocześnie przewodnik po części 
zbiorów bolesławieckiego lapidarium, jest nie tylko źródłem 
informacji dla turystów, ale przede wszystkim pamiątką pla-
nowych, wieloetapowych w perspektywie działań, mających 
na celu kompleksową ochronę muzealnych zabytków ekspo-
nowanych w plenerze.

Izabela Epa

Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Barbara Glinkowska, Anna Puk
JANUSZ  MONIATOWICZ. KILKADZIESIĄT FOTOGRAFII

Bolesławiec 2017, ss. 48

Katalog „Kilkadziesiąt fotografii”, powstał jako 
wydawnictwo towarzyszące wystawie jubileuszowej, 
podsumowującej 40-lecie pracy twórczej i 25-lecie 
działalności wydawniczej, artysty fotografika Janu-
sza Moniatowicza. Prezentacja wystawy w Bolesław-
cu zbiegła się w czasie z wręczeniem artyście pre-
stiżowego Brązowego Medalu „Zasłużony Kulturze 

Gloria Artis” przyznawanego przez Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. 

Życiorys artysty, wystawy indywidualne i zbioro-
we oraz działalność wydawniczą opracowali pracow-
nicy Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Drugą część 
katalogu, stanowi odautorski wybór kilkudziesięciu 
biało-czarnych fotografii, ujętych w siedem cykli te-
matycznych: Nieborów (1992-2017), W ciszy atelier 
Josefa Sudka (1985-1987), Grabarka (1980-2016), 
Pejzaż (1980-2016), Portret (1985-2016), Martwa 
natura (1986-2016) oraz Ceramika (1988-2017).

Wydana przez bolesławieckie Muzeum Ceramiki 
publikacja stanowi pierwszą monografię prezentującą 
bogaty dorobek, urodzonego w Bolesławcu, artysty 
fotografika, którego prace znajdują się m.in. w zbio-
rach: Victoria & Albert Museum w Londynie (Wielka 
Brytania), UMPRUM Muzeum w Pradze (Czechy), 
Institut umĕní – Divadelní ústaw w Pradze, Sloven-
ské národné múzeum – Spišske Muzeum w Lewoczy 
(Słowacja) oraz Muzeum Narodowego w Warszawie 
– Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie.

Joanna Mysłek-Michnowska 
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Anna Bober-Tubaj, Jacek Drejer, Maria Jeżewska,  
Jadwiga Kornecka-Cebula, Krystyna Paluch-Staszkiel, Elżbieta Roguszczak 

„DWIE DROGI” 
BRONISŁAW WOLANIN I EDWARD ROGUSZCZAK W 80. I 90. ROCZNICĘ URODZIN 

Wałbrzych 2017, ss. 80

Wydany przez Muzeum 
Porcelany w Wałbrzychu ka-
talog towarzyszył wystawie, 
przygotowanej w ramach III 
edycji Biennale Mistrzów Ce-
ramiki im. B. Wolanina, pre-
zentowanej w Muzeum Porce-
lany w Wałbrzychu i Muzeum 
Ceramiki w Bolesławcu. Wy-
stawę i katalog mecenatem ob-
jęła „Ceramika Artystyczna” 
Spółdzielnia Rękodzieła Arty-
stycznego w Bolesławcu.

Po raz pierwszy w ramach 
biennale przedstawiono sylwetki dwóch mistrzów: 
Bronisława Wolanina – wieloletniego dyrektora arty-
stycznego „Ceramiki Artystycznej” Spółdzielni Rę-
kodzieła Artystycznego oraz Edwarda Roguszczaka 
– artysty ceramika związanego z gdańskim środowi-
skiem artystycznym.

Słowo wstępne opracowali: Jacek Drejer (dyrek-
tor Muzeum Porcelany w Wałbrzychu) oraz Anna 
Bober-Tubaj  (dyrektor Muzeum Ceramiki w Bole-
sławcu).

Katalog – analogicznie do wystawy - skonstru-
owano na zasadzie kontrastu. Miękkie i łagodne 
linie na obrazach ceramicznych B. Wolanina zesta-
wiono z monumentalnymi ceramicznymi rzeźbami 

cyklu „Ziemia” i „Destrukcja”  
E. Roguszczaka. 

Część ilustracyjną po-
przedzono rozbudowaną in-
formacją dotyczącą życia  
i twórczości obydwu artystów 
opracowaną przez J. Kornec-
ką-Cebulę. M. Jeżewska napi-
sała esej „Magiczny świat Bro-
nisława Wolanina”, Krystyna 
Paluch-Staszkiel esej zatytuło-
wany „Będzie dobrze….”, zaś 
Elżbieta Roguszczak – żona 
artysty – wzruszający tekst 

„Wspomnienie…”. 
W części ilustracyjnej, dokumentującej kilka-

dziesiąt prac artystów, nie zabrakło ciekawych ujęć 
detali, a także fotografii przedstawiających artystów 
podczas pracy twórczej. Wielość barwnych zdjęć 
daje obraz wrażliwości i fascynacji artystów, two-
rzących własny, indywidualny i odmienny świat im-
presji. Wyraźnie łączy ich stosowanie oszczędnej, 
stonowanej kolorystyki zaczerpniętej z palety barw 
ziemi. Analizując katalog nieuchronnie nasuwa się 
refleksja, że prezentowane w katalogu dwie drogi, 
podążały jednak w tym samym kierunku.

Joanna Mysłek-Michnowska

Robert Klementowski
SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA W BOLESŁAWCU (1957-1990).

ZARYS PROBLEMATYKI 
Bolesławiec-Wrocław 2017, ss. 246.

Autor recenzowanego opracowania, dr hab. Ro-
bert Klementowski, jest pracownikiem Wrocław-
skiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, jak 
również Uniwersytetu Wrocławskiego, piastując 
tam stopień profesora w Katedrze Etnologii i An-
tropologii Kulturowej. Jest – m. in. – autorem sze-
regu samodzielnych książek na temat dolnośląskich 
Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego. W tym też  
i opracowania „My wszyscy są od pracy fizycznej”. 
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bolesławcu 

(1945-1956), Bolesławiec-Wrocław 2012. Kolejna 
książka tyczy się „dalszego ciągu” instytucjonalnych 
dziejów komunistycznej policji politycznej w Bole-
sławcu. Stanowi zatem element zamykający klam-
rę – podkreślę, iż niewiele miejscowości w Polsce, 
szczególnie tych mniejszych, może poszczycić się po-
siadaniem kompletnego opracowania działalności tej 
formacji na swym terenie. Tym bardziej opracowania 
sporządzonego przez autora bardzo kompetentnego  
i posiadającego uznany dorobek naukowy. Opraco-
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wanie jest całkowicie pionierskie 
w tej formie i objętości. Podle-
gało ono również procedurze re-
cenzyjnej. Nadmienię, iż jednym 
z recenzentów naukowych tego 
opracowania jest bolesławianin dr 
Andrzej Olejniczak, obecnie pra-
cownik Wrocławskiego Oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej. 

Konstrukcja merytoryczna 
książki jest jak najbardziej za-
sadna; oddaje bardzo dobrze za-
mierzenia autora i służy dobremu 
opisaniu zagadnienia główne-
go, zawartego w tytule książki.  
W trzech częściach (podzielo-
nych na rozdziały) autor bardzo 
logicznie, jasno scharakteryzo-
wał wyróżnione przezeń „obsza-
ry” działalności SB w Bolesławcu. Pragnę pozytyw-
nie podkreślić, iż rozbudowany wstęp do tomu jest 
znakomity. Wskazuje na autora w pełni dojrzałego  
i metodologicznie i merytorycznie. Prof. Klementow-
ski sporo miejsca poświęcił w nim wskazaniu na stan  
(i ilość) zachowanych archiwaliów tak pracowicie 
trzebionych jeszcze w 1990 r. Podstawę badań archi-
walnych stanowiło 5 zespołów zachowanych w zaso-
bach wrocławskiego oddziału IPN.  Autor wykorzy-
stał takoż wiele opracowań naukowych. 

Jego rozważania – co także on sam podkreślił 
– musiały zatem opierać się na zachowanych zaso-
bach. Nie mogło to nie wpłynąć na ferowane odau-
torsko oceny. Takoż rezygnacja z podawania danych 
osobowych „cywilnych” współpracowników SB, 
szczególnie w sytuacji przetrzebienia archiwaliów 
kryjących na zawsze szereg donosicieli, jest zasadna 
(choć i dyskusyjna). Dlaczego stygmatyzowani mają 
być tylko ci współpracownicy komunistycznej poli-
cji politycznej, których papiery się zachowały? Zdaję 
sobie sprawę z tego, iż jest to teza bardzo ryzykowna. 
Serce woła o pokazanie światu komunistycznych drę-
czycieli, a przede wszystkim konformistów, którzy 
nierzadko razem z nami kończyli – jako dobrzy kole-
dzy – studia, a potem dokonali „dziwnego” wyboru. 
Nierzadko wynikającego z bardzo konformistycznej 
kalkulacji. Wszak zdecydowana większość z nich nie 
była bezpośrednimi katami. Wielu pracowało w biu-
rach paszportowych podległych komunistycznemu 
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Podejmowało 
biurokratyczne – nierzadko bardzo ludzkie, z odru-

chu serca – decyzje. Jednocze-
śnie – jako recenzent – rozumiem 
rozterki PT Autora, człowieka 
wielkiej kultury, o mocnym krę-
gosłupie moralnym, przed ujaw-
nianiem publicznym danych oso-
bowych. Gdzieś tam, w zakątku 
mego umysłu, nierzadko włącza 
się „zatyczka” uwierająco wska-
zująca: kto nam dał prawo do 
ferowania wyroków, podawania 
nazwisk osób, posiadających 
wszak rodziny i dzieci, które te-
raz przędą swe własne życia, czę-
sto w nieświadomości czynów  
i decyzji podejmowanych przez 
matki i ojców… Ale też nie za-
nika myśl, iż nie można tamtych 
win pozostawić bez choćby mo-

ralnego potępienia… Zresztą, nawet przy zastoso-
waniu inicjałów, da się – szczególnie osobom zapo-
znanym z zagadnieniem i związanym z Bolesławcem 
– dokonywać prób identyfikacji konfidentów. 

Za cenne i bardzo potrzebne metodologicznie  
i poznawczo uważam włączenie do książki indeksów - 
osobowego i geograficznego. Zamieszczone ilustracje 
wzbogacają narrację. Szczególnie, gdy pokazywane 
są twarze SB-ków. Wielki mistrz polskiego oświece-
nia, ks. bp Ignacy Krasicki napisał „prawdziwa cnota 
krytyk się nie boi”. Ludzie ci, w swoim czasie właści-
wie bezkarni, dobrze sytuowani i zaopatrzeni w liczne 
przywileje, całkiem niedostępne innym mieszkańcom 
Polski, pewnie nie liczyli się z możliwością publicz-
nej oceny i pokazywania ich konterfektów. Nie bez 
powodu już kilkakrotnie w Polsce „nieznani sprawcy” 
niszczyli publiczne wystawy pn. „Twarze Bezpieki”… 

Zrecenzowane przeze mnie opracowanie jest bar-
dzo dobrze poczynioną analizą tyczącą się dziejów 
bolesławieckiej Służby Bezpieczeństwa w całej roz-
ciągłości jej istnienia. Wpisuje się nie tylko w wielo-
rakie badania nad działaniami komunistycznej policji 
politycznej na Śląsku Dolnym i w samym Bolesław-
cu. Jest ono zarazem dopełnieniem bardzo bogatej 
palety opracowań – książek, jakie w latach ostatnich 
wzbogaciły naszą wiedzę o samym Bolesławcu i Zie-
mi Bolesławieckiej. Z całym przekonaniem stwier-
dzam, iż bardzo dobrze się stało, iż dzieło to zostało 
opublikowane i tym samym udostępnione szerokie-
mu gronu czytelników. 

Grzegorz Strauchold 
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Jan Bujak
POLSKIE PARAFIE W BOŚNI W LATACH 1891–1946

Jelenia Góra 2017, ss. 194

To kolejna książka autora 
określanego tytułem „Straż-
nika Pamięci” poświęcona 
tysiącom Polaków, którzy 
ma przełomie XIX i XX w. 
osiedlili się na terenie Bośni, 
a w 1946 r. zamieszkali na Zie-
mi Bolesławieckiej. Historia 
polskich parafii w dekanacie 
Prnjavor w Bośni to dzieje 
mieszkających tam Polaków 
z udokumentowaniem pod-
stawowych wydarzeń w ich 
życiu: urodziny, chrzest, ślub, 
śmierć i pogrzeb. Znaczna 
część mieszkańców Ziemi Bo-
lesławieckiej znajdzie tu infor-
macje o swoich przodkach. 

Głównym źródłem infor-
macji były dla autora księgi 
parafialne, uzupełniane do-
tychczasowymi publikacjami  
i wywiadami z osobami pamiętającymi jeszcze życie 
w Bośni. Autor zwraca uwagę, że w okresach braku 
księży – zwłaszcza w czasach wojen – księgi para-
fialne nie były prowadzone. Brak jest też danych  
z okresu do 1890 r., gdyż nie  było wtedy jeszcze pol-
skich parafii, a ze względu na duże odległości do pa-
rafii chorwackich, niemieckich, greko-katolickich lub 
prawosławnych serbskich, urodzenia i pochówki nie 
były zgłaszane i nie zostały zapisane. Wiele zapisów 
dotyczących imion, nazwisk i miejscowości jest mało 
czytelnych lub zapisanych błędnie. Często bowiem 
ksiądz pochodzenia austriackiego, chorwackiego, 
włoskiego lub niemieckiego zapisywał te dane „ze 
słyszenia”, a koloniści, w większości nie umiejący 
czytać i pisać, nie byli w stanie sprostować zapisów 
nazwisk i polskich miejscowości. Stąd zdarzało się, 
że nawet rodzeni bracia mieli różne zapisy nazwisk. 

Autor opisał polskie parafie: Prnjavor pw. św. 
Antoniego z Padwy (powstałą 1891 r.), Nowy Mar-
tyniec pw. Matki Bożej Śnieżnej (1900 r.), Rakovac 
pw. Matki Bożej Szkaplerznej (1901 r.), Devetina 
pw. Błogosławionej Dziewicy Maryi (1903 r.), Du-

brava pw. św. Michała Archa-
nioła (1903 r.), Gumjera pw. 
Na chwałę Krzyża Świętego 
(1914 r.), Kunova pw. św. 
Stanisława Biskupa (1922 r.)  
i Šibowska pw. Imienia Maryi 
(1917 r.). Osobny rozdział po-
święcony jest polskim cmen-
tarzom w dekanacie Prnjavor. 
Autor zamieścił także infor-
macje przedstawiające cało-
ściowo problematykę Polaków 
w Bośni: przyczyny i rozmiary 
wychodźstwa z Galicji, dane 
liczbowe o rejonach i miej-
scowościach pochodzenia pol-
skich kolonistów, przemiany 
dotyczące populacji Polaków 
w Bośni i przyczyny wyjazdu 
na Dolny Śląsk. W końcowej 
części książki przedstawione 
zostały różnorodne działania 

Ambasady RP w Sarajewie, władz samorządowych 
miasta Bolesławiec i gminy Nowogrodziec, a także 
Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potom-
ków oraz Przyjaciół zmierzające do zabezpieczenia  
i upamiętnienia polskich miejsc pamięci w Bośni.

W formie załącznika autor zamieścił dwie płyty 
DVD. Pierwsza z nich zawiera wykazy urodzin, ślu-
bów i zmarłych w poszczególnych parafiach w latach 
1891–1946, druga – kopie ksiąg urodzeń, ślubów  
i zmarłych z parafii w dekanacie Prnjavor.

Zainteresowanie tą problematyką w Bolesławcu 
jest zrozumiałe, gdyż około połowę osadników, któ-
rzy przybyli po II wojnie światowej na teren Ziemi 
Bolesławieckiej stanowili reemigranci z byłej Ju-
gosławii. Autor zwraca jednak przy okazji uwagę  
(s. 14), że w rejonie Tarnobrzega i Niska – skąd po-
chodziło wielu polskich emigrantów w Bośni – histo-
ria polskiej emigracji do Bośni jest w ogóle nieznana. 

Edmund Maliński                                     
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oprac. zbiorowe pod red. Anny Bober-Tubaj i in. 
70 LAT. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BOLESŁAWCU 1946-2016 
Bolesławiec 2017, ss. 148.

Pięknie pod względem 
edytorskim wydany tom rocz-
nicowy został sporządzony 
na zlecenie I LO w Bolesław-
cu, przez Muzeum Ceramiki, 
przy wsparciu powiatu bole-
sławieckiego. Już na wstęp-
nie pragnę przywołać oso-
bowość patrona (od 1962 r.) 
tej szacownej uczelni – poety 
Władysław Broniewskiego. 
W obecnych czasach przy-
glądamy się uważnie (czasem 
chyba zbyt uważnie…) po-
staciom, które upamiętniamy, 
a to w nazwach ulic, a to jako 
patronów obiektów użyteczno-
ści publicznej. W. Broniewski 
– osobiście, rodzinnie czło-
wiek bardzo nieszczęśliwy – 
był kombatantem (po stronie 
polskiej!) wojny polsko-bol-
szewckiej, potem z przekonania komunistą,  
a zaraz później więźniem radzieckich łagrów syberyj-
skich. Unieśmiertelnił go – bez względu na powojen-
ne socrealistyczne utwory - wiersz „Bagnet na broń” 
powstały w obliczu śmiertelnego zagrożenia nie-
miecką agresją w 1939 r. Utwór ten w polskiej poezji 
patriotycznej stawia się zdecydowanie w pierwszym 
szeregu. Jest niemalże nawiązaniem do słynnego  
cytatu z „Dziadów” Mickiewicza „zemsty na wroga, 
z Bogiem i mimo Boga…”

Tom rocznicowy, poprzedzony trójgłosem Da-
riusza Kwaśniewskiego (starosty bolesławieckiego 
w latach 2014-2016), Karola Stasika (piastującego 
to stanowisko od 2016 r.) i Cezarego Czernatowicza 
(dyrektora I LO od 2007 r.), ma bardzo logiczną kon-
strukcję. Rodzial 1. poświęcony został historii szkoły. 
Wzruszająco, ale i znamiennie wyglądają fotografie 
uczniów i nauczycieli. Uczniowie z lat 40-50. XX w. 
byli wyraźnie przedwcześnie dojrzali doświadcze-
niem lat wojennych i powojennych. Cieszyli się, że 
żyją. Przewrotnie, konterfekty uczniów z lat ostatnich 
zamieszczone w książce ukazują kolorową młodzież, 

o jasnych twarzach, patrzącą 
pozytywnie na świat. Ich ba-
gaż doświadczeń życiowych, 
także zawodowych, jest jesz-
cze przed nimi. Co daj Boże, 
by nie musieli dojrzewać zbyt 
wcześnie. Gwoli recenzenckiej 
ścisłości dodam, iż bardzo za-
bawnie wygląda fotografia ze 
s. 61 pt. „Warsztaty chemicz-
ne, 2015 r.”. Przedstawiony na 
niej młodzieniec jest w garni-
turze, pod muchą. To musiały 
być bardzo eleganckie zajęcia.

W Bolesławcu, przyłączo-
nym w 1945 r. do Polski, no-
wopowstałe (w 1946 r.) liceum 
nr 1 zostało zrządzeniem lo-
sów „zaopatrzone” w bardzo 
nietuzinkowe postacie. Przede 
wszystkim zainstalowało się w 
nim małżeństwo prawdziwych 

gigantów pedagogiczno-dydaktycznych - Helena 
i Wincenty Tyrankiewiczowie. Byli to prawdziwi 
ostańcy po przerażającym kataklizmie II wojny świa-
towej. I świeża, polska społeczność bolesławiecka 
miała to szczęście, że ci ludzie tam się osiedlili. Zo-
stało w recenzowanym tomie wyszczególnione, iż  
I LO było kierowane w ciągu siedmiu dekad poprzez 
szereg indywidualności. Proszę wybaczyć, że tutaj 
wymienię tylko kilka spośród tych wielkich osobi-
stości i mistrzów nauczania. Bo tych troje znałem 
i znam osobiście od kilku dekad, wśród nich: Anna 
Baniecka, Zygmunt Brusiło, Stanisław Małkowski, 
Hubert Prabucki (pięknie grający na gitarze i śpiewa-
jący w chwilach od trosk wolnych…). Każdy z nich 
zaznaczył swą obecność w działalności liceum, któ-
re na mapie oświatowej Polski nierzadko zajmowało 
niebłahe miejsce. 

Wielką wartością tej publikacji są fotografie  
z różnych epok. Z różnymi postaciami – nauczycieli 
i uczniów. Jakże często w książce przytoczono kon-
terfekty  nauczycieli wśród uczniów. Widać po nich, 
jak zmieniała się moda, uczesania i ubiory. Jak siwie-
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li luminarze tej wielkiej szkoły w trakcie dekad, gdy 
nieśli młodzieży Bolesławca i jego okolic wieszcza 
słowackiego „oświaty kaganiec”. Zresztą ta roman-
tyczna aura unosiła się nad bolesławieckim liceum 
chyba przez czas cały istnienia. 

Szkoła szczycąca się licznym i udanym udziałem 
w ruchu olimpijskim była i jest zaiste odpowiednikiem 
średniowieczno-nowożytnych akademii dla młodzie-
ży. Choć – naturalnie – konieczna jest ta konstatacja  
– iż w obecnym Bolesławcu funkcjonuje szereg do-
brych szkół średniego etapu kształcenia młodzieży.

Dopełnieniem autorskiej narracji jest zamieszcze-
nie w książce szeregu wspomnień nauczycieli (rów-
nież dyrektorów) tej placówki oświatowej, wśród 
których znalazła się też refleksja pani dyrektor Anny 
Banieckiej, napisana na pięć dni przed śmiercią…

Redaktorzy tomu zadbali o wprowadzenie do 
narracji „Ciekawostek z kronik szkolnych”. Są tam 
przeróżne „brewerie”. Ja się cieszę, że dzięki temu 
uzyskałem potwierdzenie, iż istnieją, prowadzone 
od dziesięcioleci i szczęśliwie zachowane, kroniki 
szkolne. Na pewno zostaną wykorzystane przez au-
torów planowanej na lata przyszłe nowej monografii 
miasta Bolesławiec. 

Na bardzo pozytywne podkreślenie zasługuje 
tekst analizujący losy absolwentów I LO.  Jest to 
omalże socjologiczne opracowanie. Dorównujące  
w celach i formie poważnemu – sprzed kilku dekad 
- programowi badawczemu Uniwersytetu Wrocław-
skiego na tenże temat. Jest to zawsze temat frapujący, 
wcale nie tak często uwidaczniany w opracowaniach 
nad dziejami przeróżnych szkół.

Podobnie rzadko w publikacjach rocznico-
wych – a w Bolesławcu tego dokonano – podaje się 
wspomnienia absolwentów placówki oświatowej. 
A przecież jest to chyba najlepsza okazja do analiz 
z perspektywy kilku dyscyplin naukowych. Jakże 
ciekawe jest porównanie wspomnienia absolwenta 
z rocznika 1949 z refleksjami absolwenta z rocznika 
2016. To nie są przysłowiowe dwa światy, to jest kil-
ka „eonów” patrzenia na świat, z którym absolwenci 
I LO musieli się zmagać. Bardzo ważnym działem 
tomu jest ten poświęcony wybitnym nauczycielom, 
którzy odeszli – poczynając od legendarnych Heleny 
i Wincentego Tyrankiewiczów, a kończąc na postaci 
nie do zapomnienia, Annie Banieckiej. Ludzie ci już 
zanurzyli się w nieśmiertelnej rzece czasu. To piękne, 
że w Bolesławcu pamięta się o nich i ich wspomina. 

By tom nie był zbyt „ciężki” zaopatrzono go tak-
że – to dobry pomysł – w „Licealny alfabet (z przy-

mrużeniem oka)”. Ten fragment książki przywołuje 
klimaty niby formalnie nie funkcjonujące w życiu tej 
placówki oświatowej, a przecież – szczególnie dla 
kolejnych roczników uczniów - znaczące. Jak choć-
by F – Filary: „orientacyjne punkty spotkań uczniów 
(parter i I piętro) szczególnie popularne wśród szkol-
nych <par>” (s. 73). 

Połowę zawartości publikacji stanowią aneksy. 
W pierwszym zamieszczono alfabetyczny spis ka-
dry pedagogicznej  (od s. 76.; szkoda jednakże, że 
informacje, co oznacza zapis na zielono i pogrubio-
na czcionka podano dopiero na s. 83.); pracowników 
administracji szkoły; pracowników obsługi. W kolej-
nym podano spis laureatów stypendium H. i W. Ty-
rankiewiczów. W trzecim spis laureatów i finalistów 
olimpiad i konkursów centralnego szczebla (a jest 
się czym pochwalić) oraz ich przedmiotowych opie-
kunów. Benedyktyńsko opracowany aneks czwarty 
mieści spis absolwentów I LO w latach 1949-2016. 
Gdy go studiowałem, przypomniał mi się zjazd ab-
solwentów mego wrocławskiego V LO sprzed lat 
dwudziestu. My „młodzi” puszyliśmy się przy stoli-
kach opodal orkiestry, a daleko, gdzieś pod ścianą, 
siedziało ciche, nieliczne grono absolwentów z końca 
lat 40. XX w… Za niedługo pewnie i mój rocznik 
siądzie „pod ścianą”…

Niestety, muszę się i „przyczepić”. Nie rozumiem, 
dlaczego od spisu rocznika 1958 nie wprowadzono 
podziału na klasy. Nieco kuriozalnie wygląda zatem 
lista nazwisk wiodąca od „B” do „W”, by w tej samej 
kolumnie znowuż przejść od  „B” do „Z”. Taka me-
toda zapisu utrudnia korzystanie ze spisów. Dopiero 
od rocznika 1997 wprowadzono w spisie osobowym 
podział na konkretne oddziały szkolne. 

Zaprezentowane powyżej wydawnictwo rocz-
nicowe oddaje naprawdę „kawał” historii nie tylko 
bolesławieckiej oświaty, ale i odzwierciedla niema-
łą część dziejów miasta nad Bobrem. To, co w nim 
przywołano pozostanie już na zawsze w społecznej 
pamięci. Na zawsze – nawet, gdy w świecie żywych 
nie pozostanie żadna z przywołanych w tomie osób, 
można będzie się do ich dokonań i przypadków 
odwołać. A ku pokrzepieniu żyjących świadków  
i uczestników trwania I Liceum Ogólnokształcącego 
trzeba mocno podkreślić, że mają się oni czym po-
chwalić w trwającej już ponad 70 lat historii tej nie-
zwykle szacownej instytucji. 

Grzegorz Strauchold
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 Zdzisław Abramowicz, Bożena Aksamit, Barbara Chrościak, Krzysztof Chrościak, Teresa Łomnicka, 
Weronika Klimczyk, Bogdan Kuliberda, Tadeusz Łasica, Mariusz Olczak, Dariusz Rataj, Joanna 

Sawicka, Maria Sobolska, Teresa Taczanowska-Miodek
70 LAT HARCERSTWA W BOLESŁAWCUI

Bolesławiec 2017, ss. 96

Recenzowana publikacja stano-
wi jeden z ważnych elementów zor-
ganizowanych w 2017 r. obchodów 
70-lecia działalności harcerstwa 
w Bolesławcu i w powiecie bole-
sławieckim. W tym czasie przez or-
ganizację harcerską przewinęły się 
trzy pokolenia bolesławian, którzy 
swoje lata młodzieńcze, a w wie-
lu przypadkach i lata późniejsze, 
związali z harcerstwem.  

Publikację otwiera wstęp na-
pisany przez hm. Joannę Sawicką 
– komendantkę Hufca Związku 
Harcerstwa Polskiego im. Szarych 
Szeregów w Bolesławcu. Autorka 
zawarła w nim krótką syntezę tego, 
co działo się w minionym 70-leciu 
w bolesławieckim ZHP.

Zasadniczą treść książki stanowią bogato ilu-
strowane wspomnienia 13 osób, dla których dzia-
łalność harcerska była, a w wielu przypadkach jest 
do dzisiaj, ważną częścią ich życia. Wspomnienia 
te są tym cenniejsze, że przedstawiają harcerstwo 
z perspektywy kilkudziesięciu lat, a więc zawierają 
to, co w sposób istotny wpłynęło na życie ich auto-
rów, skoro tak trwale pozostało w ich pamięci. 

Przy opisie działalności harcerskiej autorzy 
wspomnień przywołują m.in. pamięć o swoich har-
cerskich mistrzach, najważniejszych postaciach  
w historii bolesławieckiego harcerstwa:
• Maria Sobolska – o Zofii Kłosowskiej, Zofii 

Malinowskiej, Jadwidze Menich i Stanisławie 
Biardzkim;

• Teresa Taczanowska-Miodek – o Hubercie Boni-
nie, Jadwidze Bonin i Eugenii Mazurowej;

• Zdzisław Abramowicz i Mariusz Olczak – o Hu-
bercie Boninie;

• Tadeusz Łasica – o Jadwidze Menich i Jerzym 
Menichu.

Publikacja przedstawia, jakie zmiany przecho-
dziło harcerstwo w 70-leciu, m.in. jak próbowano 

wciągnąć je w okresie PRL do pracy propagando-
wej na rzecz dominującej wtedy ideologii i polityki. 
Daje obraz, jak wzbogacały się formy organizacyj-
ne pracy harcerskiej i o jakie zagadnienia poszerzał 
się zakres działalności bolesławieckich drużyn har-
cerskich. Szczególnie interesujący w tym wzglę-
dzie jest tekst Weroniki Klimczyk i Dariusza Rataja 
„Historia Retmanatu” – opowiadający o kilkudzie-
sięciu latach działalności drużyn żeglarskich Hufca 
ZHP w Bolesławcu.

Drobny mankament publikacji stanowią nieści-
słości – m.in.: nazwa „Zespół Szkół Oświatowych” 
(s. 59) – a powinno być „Zespół Placówek Oświa-
towych” i w wyrażeniu „na przełomie lat 1976/77 
do Bolesławca przyjeżdża Bogdan Sobolski”  
(s. 83) – są błędy w imieniu i w dacie, gdyż  Bogu-
sław Sobolski przyjechał do Bolesławca w 1969 r.

Warto, by do tej publikacji zajrzeli zarówno ci 
bolesławianie, którzy byli w harcerstwie, bo wtedy 
przypomną sobie młodzieńcze przygody, jak i ci, 
którzy w nim nie byli, bo pozwoli im to uświado-
mić sobie, jakie atrakcje ich ominęły.

Edmund Maliński
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Jan Paździora 
ŚW. JAN PAWEŁ II – WIELKI

Bolesławiec 2017, ss. 20

Wydana w lipcu 2017 r.  
z okazji sześćdziesiątej roczni-
cy pobytu w Bolesławcu ks. dr. 
Karola Wojtyły broszura pt. Św. 
Jan Paweł II – Wielki, zawiera 
szkic biograficzny Papieża Po-
laka, kalendarium ważniejszych 
wydarzeń, zestawienie papie-
skich pielgrzymek do ojczyzny 
oraz wykaz encyklik. Ponadto 
wydawnictwo zawiera ciekawie 
dobraną dokumentację ikono-
graficzną. Dyrektor Muzeum 
Jana Pawła II w Wadowicach 
przesłał autorowi następującą 
opinię. „Muzeum Dom Rodzin-
ny Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Wadowicach składa serdeczne 
podziękowanie za otrzymaną od 
Pana książkę Św. Jan Paweł II – Wielki. Ta publika-
cja wydana z okazji sześćdziesiątej rocznicy pobytu 
w Bolesławcu ks. dr. Karola Wojtyły jest odpowiedzią 
na często podkreślane przez Papieża Polaka wielkie 
przywiązanie do ziemi ojczystej. Wymownie wyra-

żone zostało ono w przywoła-
nym przez Pana wezwaniu Ojca 
Świętego: Dobrze by umieścić  
w mojej biografii trasy, na których 
byłem, żebym tak był wrośnięty  
w polską ziemię…

Cieszymy się, że powstał 
tekst przypominający wypra-
wę rowerową, którą w 1956 r.  
jako duszpasterz młodzieży 
akademickiej ks. Wojtyła odbył  
z grupą młodych naukowców po 
Dolnym Śląsku. Przygotowany 
przez Pana szkic biograficzny, 
w którym włączył Pan osobiste 
wspomnienia, a także zdjęcia  
z Bolesławca poszerzają wie-
dzę o tym wielkim człowieku. 
Świadczy to o tym, iż wciąż są 

tematy związane z życiem i posługą Jana Pawła II, 
które czekają na odkrycie i opracowanie. Publikacja 
ta wzbogaci zbiory biblioteczne naszego Muzeum”.                                                                                       

                      
ks. Jacek Pietruszka

red. Marco Vasile, Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Barbara Glinkowska, Anna Puk 
STOVIGLIERIE VIETRESI. MAGIA WŁOSKIEJ CERAMIKI

NACZYNIA Z VIETRI SUL MARE
Bolesławiec 2017, ss. 36

Polsko-włoski katalog „Magia włoskiej cerami-
ki”, prezentujący naczynia ceramiczne z włoskiego 
miasta Vietri sul Mare, towarzyszył wystawom we 
Włoskim Instytucie Kultury w Krakowie oraz w Mu-
zeum Ceramiki w Bolesławcu. Ekspozycję przygoto-
wali Pietro Amos konsultant Gminy Vietri sul Mare 
oraz Mario Montera – były burmistrz i Prezes Wy-
działu Ceramiki Vietri sul Mare.

Wystawa i katalog zostały objęte honorowym 
patronatem przez Prowincję Salerno, Włoskie Sto-
warzyszenie Miast Ceramiki i Europejskie Stowarzy-
szenie Miast Ceramiki, a także prof. Agnieszkę Ben-
der – dyrektora Instytutu Polskiego w Rzymie, Dario 
Dal Verme – Konsula Honorowego RP w Regionie 

Campania, Monikę Kwiatosz – Konsula Honorowe-
go Republiki Włoskiej we Wrocławiu oraz Katarzy-
nę Likus – Konsula Honorowego Republiki Włoskiej  
w Krakowie.

Tekst autorstwa Pietro Amosa to wspaniała po-
dróż w świat historii barwnej majoliki z położonego 
na południu Włoch malowniczego miasteczka Vietri 
sul Mare. Jedną z artystek tworzącą w Vietri była Po-
lka Irena Kowaliska. Jej twórczość stanowi pomost 
pomiędzy ceramiką włoską lat 30. XX w. i współcze-
sną. W katalogu znalazły się również krótkie teksty: 
prezydenta Prowincji Salerno – Giuseppe Canfory, 
dyrektora Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie – 
Ugo Ruffino, burmistrza Vietri sul Mare – Francesco 
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Benincasy, prezydenta Miasta Bolesławiec – Piotra 
Romana, naczelnika Wydziału Kultury Urzędu Mia-
sta Vietri sul Mare – Giovanniego De Simone, dyrek-
tor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu – Anny Bober-
-Tubaj, prezesa Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych 
Rzeczypospolitej Polskiej – Krzysztofa Hewaka oraz 
prezes Stowarzyszenia Włosko-Polskiego w Salerno 
i Prowincji – Ewy Widak.

Drugą część katalogu stanowi barwnie ilustro-
wany przegląd 18 zakładów ceramicznych z Vietri 
sul Mare. Możemy podziwiać różnorodność form, 
kształtów naczyń jak i wielobarwność zdobień, inspi-
rowanych historycznymi wydarzeniami, mitologią, 
codziennym życiem, florą i fauną morską.

Joanna Mysłek-Michnowska

Marcelina Pochojka
BOLESŁAWIANKA W AMERYCE

Warszawa, 2017, ss. 133

Marcelina Pochojka napisała opowieść o dziew-
czynie z małego miasta z wielkimi marzeniami. 
Historia pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych, 
a wszystkie napotkane przeszkody są możliwe do 
pokonania. Motywuje do samorealizacji, dając siły 
by każde marzenie było spełnione. Książka to zapis 
jej podróży po Ameryce i nie tylko. Z rosnącą licz-
bą przebytych kilometrów jej wyprawy rozwija się 
wątek prawdziwej miłości, który na samym końcu 
historii staje się walką o szczęście i lepsze jutro.

Autorka w swojej książce opowiada o przeby-
tych podróżach i o prawdziwym amerykańskim ży-
ciu. Tematem przewodnim są doświadczenia autorki 
zdobyte w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północ-
nej. Wyjaśnia w jaki sposób radziła sobie z gorszymi 
chwilami z dala od rodziny i przyjaciół podczas trzy-
dziestomiesięcznego pobytu w USA. Najbardziej 
osobistą częścią jest wątek miłosny, która pojawia 
się w jej życiu i w zaskakująco szybkim tempie wy-
wraca wszystko do góry nogami.

Książka jest rodzajem tekstu motywacyjnego  
i autobiograficznego. Dedykowana jest wszystkim, 
którzy nie do końca potrafią uwierzyć w swoje ma-
rzenia. Poprzez własną historię autorka uświadamia 
sobie i czytelnikowi, że podróże kształtują ludz-
ki charakter, zmieniają go. Dzięki temu odważniej 
kroczymy przez świat, a życie na walizkach może 
przynieść nie tylko cudowne wspomnienia, ale też 
upragnioną miłość.

Grażyna Hanaf
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Kolejną swoją publikację autorka nazywa bajką 
detektywistyczną i adresuje ją do dzieci i młodzie-
ży. Główny bohater, dwunastoletni Jasiek opowiada  
o perypetiach związanych z rozwiązaniem kryminal-
nej zagadki. Oto w dużym, nowoczesnym mieście 
(pięć linii metra, wieżowce, zabytkowy ratusz) „sześć 
osób, w dość regularnych odstępach czasu robi tę 
samą rzecz, czyli opuszcza rodzinę” (s. 67). Zaginieni 
– pięć matek i jeden ojciec – reprezentują różny status 
społeczny i różny poziom zamożności. Od mieszkań-
ców ekskluzywnej rezydencji czy apartamentowca, 
po lokatorów domku na przedmieściu czy zaniedba-
nej kamienicy. Łączy ich jedno: wszędzie zostały 
opuszczone dzieci na swój sposób komentujące fakt 
zaginięcia matki lub ojca, ledwie zauważając ich 
brak. Zaginionych łączy jedno: wszyscy dużo praco-
wali, zabiegali o sprawy materialne rodziny niewiele 
czasu poświęcając potomstwu.

Do rozwiązania zagadki prowadzący śledztwo 
policjant – inspektor Darek zaprosił panią Antoninę, 
babcię Janka. Starsza pani jest znana ze zdolności 
detektywistycznych. To osoba niezwykła, podróżuje 

Grażyna Hanaf 
ZAGINIENI RODZICE
Bolesławiec 2017, ss. 106

kamperem po świecie, nieobcy jej jest nowoczesny 
sprzęt elektroniczny, ma tablet, iPhona, posługuje się 
skanerem i „…łapaczem snów”. Ma także zdolności 
nadprzyrodzone, np. stymuluje zachowania i dzieci, 
i zabawek. To właśnie z nią i jej wnukiem Jaśkiem 
czytelnik wędruje od domu do domu poznając „zde-
kompletowane” rodziny.

Akcja bajki jest osadzona we współczesnych re-
aliach, co podkreślają ilustracje. Są nimi czarno-białe 
zdjęcia znanych osób i dzieci, uosabiających na po-
trzeby utworu postaci fikcyjne. Odbiorca obserwuje 
zdarzenia oczyma Janka – bystrego dwunastolatka. 
To jego spostrzeżenia przyczyniają się do rozwikła-
nia tajemniczych zaginień. Podczas wędrówki chło-
piec poznaje nieco starszą od siebie Maję i zakochuje 
się…

Kompozycja całości jest przejrzysta, czytelnik 
nie gubi się w chronologii zdarzeń. Prolog ze złym 
klaunem wprowadza w nastrój grozy, następnie kil-
ka zatytułowanych rozdziałów o różnej długości,  
w których narratorem jest główny bohater, pozwala 
na poznanie jego samego i jego sposobu wartościo-
wania świata, a także sytuacji, które doprowadziły 
do tajemniczych wydarzeń. Drugą część stanowi naj-
dłuższy rozdział pt. „Straszny Dom”, w którym odau-
torski narrator ujawnia miejsce pobytu zaginionych. 
Trzecia partia fabuły to skonfrontowanie wszystkich 
informacji o niezwykłych zaginięciach i stopniowe 
rozwiązywanie zagadki. Relacjonuje to znowu ów 
nad wiek dojrzały dwunastoletni „współpracownik” 
zawodowych detektywów. Na zakończenie opowie-
ści Janek wspólnie z Mają komentują zaistniałe wy-
darzenia. 

Jest w tej bajce sporo pouczeń, np. sprawa ucy-
wilizowania rozpuszczonego bachora Mirka, dręczą-
cego nieszczęsnego kota czy niejakiego Tadeusza 
Mroza próbującego wyrzucić starą lodówkę w lesie. 
„Wystraszono go tak, że już nigdy nie wyrzucił nicze-
go w żadnym lesie” (s. 47). Zaginieni rodzice też nie 
byli idealni. Rodzi się w związku z tym pytanie, na 
ile oskarżanie (wprawdzie dość zawoalowane) rodzi-
ców o uczuciowe zaniedbywanie dzieci będzie miało 
terapeutyczny wpływ na młodych odbiorców, a na ile 
pogłębi ich frustrację. 

Maria Sobolska 
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Barbara Delimat
BABCIA MANIA
2017, ss. 25 + 2 nlb.

Urocza, ciepła książeczka dla dzieci w wie-
ku przedszkolnym opowiada w prostych słowach  
o babci, która opiekuje się domowymi zwierzętami.  
I temat, i treść są bliskie dziecku, a znakomite ilustra-

cje również zachęcają do czytania. Na końcu autorka 
zostawia wolną kartkę i zachęca małych odbiorców 
do wykonania własnej ilustracji, co ułatwia format 
książeczki zbliżony do bloku szkolnego.

Maria Sobolska 

Barbara Delimat
BAZYLI W PODRÓŻY
2017, wyd. prywatne ss. 11b. 

Ta książeczka o formacie szkolnego bloku ry-
sunkowego jest swoistym przewodnikiem po Wro-
cławiu w prostych słowach opowiadającym o kilku 
jego zabytkach. Niewątpliwą jej zaletą są ilustracje 
ukazujące bajkowe postaci wędrujące wrocławskimi 

ulicami. Ciekawe połączenie baśni i realiów, ciepłe 
kolory, wyraźny rysunek świadczą o znajomości spo-
sobu percepcji dziecka w wieku przedszkolnym, do 
którego jest adresowana książeczka.

Maria Sobolska 
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Agnieszka Chrzan
WARIATKA

Gdynia 2017, s. 157 + 4 nlb. 

To debiut pisarski młodej bolesławianki. Autor-
ka podjęła trudny temat choroby psychicznej będą-
cej następstwem traumy przeżywanej przez dziecko  
z niepełnej, rozbitej rodziny. Dorastanie, wchodzenie 
w dorosłość, z natury niełatwe, staje się jeszcze bar-
dziej trudne, gdy brak jednego z rodziców. Bohaterka, 
wrażliwa nastolatka próbuje się uporać z doskwiera-
jącym jej poczuciem porzucenia. Problem jest bliski 
autorce, ponieważ zna go z autopsji, ale – jak sama pi-
sze – uwolnić się od traumy niełatwo. „Czas uleczyć 
przeszłość (….) na początek zacznij pisać (…) listy. 
Pisz w nich wszystko, co czujesz. Później nie wysy-
łaj ich, lecz je pal. (…) a ogień oczyści twoje myśli”  
(s. 86), to jedna z propozycji antidotum na stres.

Ta niewielkich rozmiarów książeczka jest staran-
nie wydana, czuje się troskę autorki o stronę este-
tyczną, jednak sam warsztat pisarski wymaga sporo 
pracy o ile nie zamierza ona poprzestać na tej jednej 
pozycji, której napisanie było i dla niej – jak wynika  
z odautorskiego komentarza – rodzajem rozprawie-
nia się z przeszłością.

Maria Sobolska 

Zapraszamy do współpracy i współredagowania 
ROCZNIKA BOLESŁAWIECKIEGO

Redakcja „Rocznik Bolesławiecki” 
Muzeum Ceramiki

ul. Kutuzowa 14, 59-700 Bolesławiec
tel. 75 644 22 00

poczta@muzeum.boleslawiec.net
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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 Bolesławiec 
za promocję miasta. Wielokrotnie nagradzany w międzynarodowych i ogólnopolskich 
konkursach fotograficznych. Założyciel Stowarzyszenia Fotograficznego Camera,  
organizator wielu wystaw i plenerów. Członek zarządu Forum Samorządowego.

REDAKCJA

Grzegorz Strauchold
Prof. zw. dr hab., kierownik Zakładu Historii Najnowszej i kierownik Pracowni 

Atlasu Historycznego w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Au-
tor ok. 400 publikacji, w tym szeregu książek i atlasów historycznych. Zainteresowa-
nia zawodowe: historia XIX-XXI wieku, w szczególności dzieje Polski, pogranicze  
polsko-niemiecko-czeskie, historia Śląska, polska myśl polityczna (tzw. myśl zachod-
nia), geografia polityczna i historyczna, regionalistyka.

RECENZENT WYDAWNICZY
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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”.

Maria Adamowicz
Absolwentka Wydziału Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,  

wieloletni pracownik Zakładów Chemicznych „Wizów”. Obecnie przebywa na eme-
ryturze. Słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bolesławcu od jego powstania.

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.

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.

Stanisław Broniszewski
Inżynier elektryk, absolwent Wydziału Elektrycznego Wyższej Szkoły Inżynier-

skiej w Zielonej Górze. Ukończył także studia podyplomowe w Wyższej Szkole  
Menedżerów oraz Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie.  
Od 1969 r. w Bolesławcu. Pracował w Bolesławieckim Przedsiębiorstwie Budowlanym 
(1969-1972), kierował Zakładem Gospodarki Cieplnej (1972-1979). Założyciel Klubu 
Żeglarskiego w Bolesławcu (1977), współzałożyciel i redaktor Telewizji Lokalnej.

Kamilla Dudek
Rodowita bolesławianka, germanistka i bibliotekoznawca (Uniwersytet Wrocław-

ski). Autorka publikacji z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej oraz dokumental-
nego dziedzictwa archiwalnego. Nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół 
Elektronicznych w Bolesławcu.
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Barbara Glinkowska
Absolwentka Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-

niu 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.

Izabela Epa
Historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik jeleniogórskiej 

delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu (inspektor ds. za-
bytków powiatu bolesławieckiego oraz zabytków ruchomych). 

Lesław Kasprzycki 
Wykształcenie wyższe pedagogiczne i z zakresu nauczania wychowania plastyczne-

go. Mieszkaniec Bolesławca od 1971 r. W latach 1975-1979 dyrektor Bolesławieckiego 
Ośrodka Kultury, a w latach 1990-2005 Szkoły Podstawowej nr 3 (od 1999 r. – SP nr 2). 
Uczestniczy w propagowaniu działalności plastycznej dzieci i młodzieży oraz w amator-
skim ruchu plastycznym dorosłych. Od 2009 r. współpracownik redakcji „Rocznika Bole-
sławieckiego, w 2015 r. otrzymał tytuł „Zasłużony dla Miasta Bolesławca”.

Adam Faltyn
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Nauk Społecznych oraz 

Międzywydziałowych Studiów Podyplomowych Archeologii Sądowej. Pracownik 
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu w latach 2010-2016. Autor artykułów o tematyce 
lokalnej i ilustrator. 

Grażyna Hanaf 
Bolesławianka urodzona w 1971 roku. Historyk sztuki, ukończyła studia na Uni-

wersytecie Wrocławskim. Pracę magisterską pisała o barokowych pałacach trójskrzy-
dłowych Dolnego Śląska. Zawodowo dziennikarka i pilotka wycieczek zagranicznych.

Robert Klementowski
Prof. dr hab., wykładowca Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamię-
ci Narodowej we Wrocławiu,. Autor ok. stu publikacji z zakresu antropologii pamięci, 
historii literatury, historii najnowszej w tym m.in. monografi i poświęconych powiato-
wym strukturom aparatu bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku, kopalnictwu uranu czy 
tzw. Drugiej Konspiracji.

Andrzej Leśniewski 
Filolog, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Kochanowskiego w Kiel-

cach. Od 1997 r. nauczyciel języka polskiego  i od 2010 r. dyrektor  Zespołu Szkół 
Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu. Autor cyklu poetyckiego 
„Lustra”. 
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Rafał Nowakowski
Historyk, politolog, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Zawodowo związany 

z administracją publiczną, naukowo z Dolnośląską Szkołą Wyższą. Współpracownik 
Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. Redaktor, współautor i autor kilkudziesięciu publikacji 
dotyczących m.in. miasta i samorządu Wrocławia. Zastępca red. nacz. i Sekretarz Rady 
Naukowej Wrocławskiego Rocznika Samorządowego „Miasto. Pamięć i Przyszłość”.

Jan Miodek
Prof. dr hab., dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Autor ponad 500 publikacji naukowych i popularno naukowych, 13 książek oraz 1700 
artykułów prasowych. Jeden z najwybitniejszych współczesnych językoznawców pol-
skich.

Zdzisław Mirecki
Ofi cer policji (młodszy inspektor – podpułkownik) w stanie spoczynku, działa 

w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji, Stowarzyszeniu Komendantów Policji 
Polskiej, Towarzystwie Miłośników Bolesławca (wiceprezes), Dolnośląskim Towarzy-
stwie Regionalnym i Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, członek Rady Muzeum 
Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.

Ewa Lijewska-Małachowska, 
Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocław-

skiego. Od 2009 r. dyrektor Bolesławieckiego Ośrodka Kultury-Międzynarodowego 
Centrum Ceramiki. Przez 4 lata dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesław-
cu. Wcześniej pracowała w Chojnowie, gdzie w latach 1993-2004 była dyrektorem 
Miejskiego Domu Kultury. Wyróżniona odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”.

Zbigniew Marek
Ofi cer policji (nadkomisarz – kapitan) w stanie spoczynku, mgr prawa, zaintere-

sowania: turystyka – poznawanie i zwiedzanie świata, fi latelistyka, numizmatyka, 
historia.

Joanna Mysłek-Michnowska
W 1987 r. ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Jeleniej Górze, 

a w 1994 r. Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu – kierunek 
„Ceramika i Szkło”. Od 1995 r. prowadzi autorską pracownię ceramiczną w Młodzie-
żowym Domu Kultury w Bolesławcu. Wieloletnia nauczycielka w Powiatowym Ze-
spole Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. W 2005 r. otrzymała Nagrodę Pre-
zydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta. Zajmuje się ceramiką i malarstwem.

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.
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Ks. dr Jacek Pietruszka 
Po ukończeniu studiów w 1991 r. został księdzem  archidiecezji krakowskiej. Ukończył 

międzyuczelniane studia podyplomowe w zakresie muzealnictwa. Uzyskał tytuł doktora 
na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. W 2013 r. rozpoczął pracę jako 
zastępca dyrektora ds. organizacyjnych w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Wadowicach, od 2015 r. pełni funkcję dyrektora muzeum.

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 Bolesławiec za promocję miasta w 2013 r. (2014).

Dariusz Przybytek
Historyk, kartograf, publicysta. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (1989)  

i Akademii Multimedialnej w Moguncji (2003). Doktor nauk humanistycznych (1995) 
z nostryfikacją dyplomu w Niemczech (2002). Obecnie kustosz zbiorów kartograficz-
nych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Członek Rady Krajowej Stowarzy-
szenia Wspólnota Polska i wiceprezes zarządu regionu dolnośląskiego tej organizacji. 
Współzałożyciel i prezes Fundacji Zbaraż 2010 we Wrocławiu.

Anna Puk
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Nauk Historycznych i Peda-

gogicznych, kierunek historia, specjalność: dokumentalistyka konserwatorska i historia 
Śląska. Pracownik Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Autorka i wpółautorka publikacji 
o tematyce lokalnej. Laureatka nagrody Prezydenta Miasta Boleesławiec za promocję 
miasta w 2013 r. (2014).

Stanisław Ratajski
Socjolog, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach ogólnopolskiego projek-

tu Uniwersytetu Warszawskiego dotyczącego tożsamości kresowej, przeprowadził ponad 
20 wywiadów z członkami stowarzyszeń kresowych na Dolnym Śląsku i na terenie woje-
wództw opolskiego i lubuskiego. Jako prelegent uczestniczy w corocznych bolesławiec-
kich obchodach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Laureat nagrody Prezydenta 
Miasta Bolesławiec w konkursie na najlepszą pracę magisterską lub doktorską w 2015 r.

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. 

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.
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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.

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.

Maria Szpak 
Urodzona w Żarowie koło Świdnicy. Pracowała w tamtejszym laboratorium ba-

dawczym Dolnośląskich Zakładów Chemicznych, następnie jako nauczycielka chemii  
w szkole podstawowej. Bolesławianka od 1997 r. Od 2005 r. skarbnik, a od 2007 r. pre-
zes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych. W latach 2013-2015 przewodnicząca 
Bolesławieckiej Rady ds. Seniorów.

Ewa Słonina
Pedagog opiekuńczo-terapeutyczny, specjalistka organizacji pomocy społecznej.  

W latach 1981-1997 instruktor terapii zajęciowej w Wojewódzkim Szpitalu dla  
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. Od 1997 kierownik I Środowisko-
wego Domu Samopomocy. Inicjatorka bolesławieckich obchodów Światowego Dnia  
Zdrowia Psychicznego.

Joanna Sawicka
Absolwentka Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego; nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, od 2011 roku komendantka  
Hufca Bolesławiec im. Szarych Szeregów

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.



Bolesławiec, sierpień 2017 r.



Bolesławieckie Święto Ceramiki 2017 r.






