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Historia powstania jednej z największych i najistotniejszych dzierżoniowskich firm bu-
dowlanych końca XIX i początku XX wieku jest niezwykle wielowątkowa. Główny wątek jednak 
rozpoczyna się paradoksalnie w Głogowie. To tam 21 kwietnia 1862 roku urodził się syn (jeden 
z ośmiorga dzieci) królewskiego fortyfikatora Xaviera Klatta i jego żony Amandy z domu Leh-
mann - Robert. Kilka lat później, 27 kwietnia 1872, również w Głogowie, urodził się jako piąte 
dziecko swoich rodziców jeden z jego młodszych braci - Georg. 

Niewiele wiemy o pozostałej szóstce rodzeństwa, ale mimo że zarówno Robert jak i Georg 
ostatecznie związali się z branżą architektoniczno - budowlaną, to ich edukacja i kariera bie-
gła zupełnie różnymi ścieżkami. Robert ukończył gimnazjum w Głogowie, a następnie został 
uczniem u lokalnie działającego mistrza murarskiego Giebricha. Tam też, prawdopodobnie już 
po wyzwoleniu na czeladnika, pracował jako kierownik robót szkoły wojennej ukończonej w roku 

1885. W wieku 24 lat przeniósł się do Dzierżoniowa i roz-
począł pracę w działającej tu firmie budowlanej Juliusa 
Schenka. Dzierżoniów opuścił jeszcze na rok lub dwa, aby 
podjąć pracę w berlińskiej firmie Spar und Freudmann. 
Wybrał więc wykształcenie cechowe, w wyniku którego 
w wieku 27 lat1  zdał w Berlinie egzaminy mistrzowskie, 
uzyskując tym samym tytuł mistrza murarskiego. W ogło-
szeniach  umieszczanych w dzierżoniowskiej prasie na 
początku istnienia firmy podpisywał się  jako “architekt 
i dyplomowany mistrz murarski”, podkreślając tym samym 
swoje kwalifikacje. 

Zupełnie inną ścieżkę edukacji obrał młodszy z wy-
mienionych Klattów - Georg. Nie znamy jej, co prawda, 
tak dobrze  jak przebiegu edukacji Roberta, wiemy jednak, 
że posiadał zarówno tytuły cechowe mistrza murarskiego 
i ciesielskiego2, jak i tytuł mistrza budowlanego3, który 
świadczył o ukończeniu studiów architektonicznych. Ten 
ostatni tytuł uzyskał w wieku 29 lat - 16 października 1901 
roku. Dziesięć lat wcześniej był przez chwilę zatrudniony 
jako młodszy technik budowlany w nowo założonej firmie 
brata - ale o tym za chwilę. Później pracował jeszcze mię-
dzy innymi w Oławie, służył w berlińskim 2. Kolejowym 

1  17. grudnia 1889.
2  Maurer und Zimmermeister
3  Baumeister

Firma budowlana Klatta, historia do 1945 r.

Piotr Kmiecik

Robert Klatt, ze zbiorów E. G. Klatta
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Pułku Saperów, pracował w jednej z wrocławskich firm budowlanych i w biurze wrocławskiego 
architekta Felixa Henry’ego. Po zdaniu egzaminu mistrzowskiego wrócił jednak do Dzierżoniowa. 

To dwie z trzech nici, których splot doprowadził do powstania dzierżoniowskiej firmy Robert 
Klatt Baugeschäft und Sägewerk w swoim ostatecznym 
kształcie. Trzecia wiąże się z innym, znacznie starszym 
przedsiębiorstwem działającym w tej samej branży. Mowa 
o mieszczącej się w okolicy dzisiejszego skrzyżowania ulic 
Świdnickiej i Złotej firmie Juliusa Schenka. Jej właściciel 
pochodził z rodziny o bogatych tradycjach budowlanych. 
Urodzony 7 grudnia 1840 roku syn podmajstrzego murar-
skiego4, Johanna Gottlieba Schenka i brat mistrza murar-
skiego, Hermanna Schenka założył swoje dzierżoniowskie5 
przedsiębiorstwo w 1875 roku. Nie było to zresztą jedyne 
jego źródło utrzymania - był przedstawicielem przedsię-
biorstwa ubezpieczeniowego Thuringia z Erfurtu i hodowcą 
drobiu. Posiadał również kilka nieruchomości na terenie 
miasta. 

 Właśnie w firmie Schenka znalazł w 1886 roku zatrud-
nienie dwudziestoczteroletni Robert Klatt. Tu także najpraw-
dopodobniej poznał najstarszą córkę szefa, Klarę, która, 
jak można przypuszczać, była później jednym z głównych 
powodów jego powrotu z Berlina do Dzierżoniowa. Ten po-
wrót nastąpił 1 lutego 1890 roku. Robert przejął kierowanie 
firmą, zastępując chorego wówczas Schenka, a już 5 maja 
wziął ślub z Klarą. Ze względu na przeciągającą się chorobę 
teścia jego firma została zamknięta.  Już 12 stycznia 1891 
roku Robert Klatt założył własną, mieszczącą się przy dzi-
siejszej ulicy Szkolnej 5. W tym samym roku urodził mu się 
także syn, Georg Klatt Junior. 

Rok później firma otrzymała pierwsze duże i niezwy-
kle nowatorskie zlecenie odbudowy zniszczonej przez po-
żar tkalni Rosenbergera6. Spalony obiekt znajdował się na 
dzierżoniowskim Przedmieściu Świdnickim. Przystępując do 
budowy, inwestor zdecydował się jednak na nową, znacznie 
korzystniejszą, lokalizację przy ul. Batalionów Chłopskich, 
w sąsiedztwie młyna Hilberta. Projekt obiektu sporządził 
szwajcarski inżynier i architekt Carl Arnold Sequien–Bron-
ner7. W czerwcu 1892 roku na budowie tej, nadzorowanej 
wspólnie przez Klatta i Schenka, pracowało ponad 100 lu-
dzi8. Ta całkiem już imponująca liczba rosła wraz z inten-
syfikacją prac. Pod koniec lipca liczba pracujących na 

4 Maurerpolier.
5 Określenie “dzierżoniowskie” jest tu używane z punktu widzenia współczesnego miasta. Pierwotnie wszystkie omawiane 

firmy miały swoje siedziby na terenie przemysłowej wsi Ernsdorf, sąsiadującej z Dzierżoniowem i włączonej w granice 
miasta w 1891 roku.

6 Kmiecik P., Obiekty przemysłowe Dzierżoniowa [w:] Rocznik Dzierżoniowski 2011. Dzierżoniów 2012, s. 25.
7 Por. szerzej: Lassotta A., Eine Musterspinnerei für die Herren Huesker: Séquin & Knobel – die Konkurrenz aus der Schweiz 

[w:] Cotton mills for the continent, pod red. H. J. Stenkamp, Dortmund 2005.
8   Reichenbacher Wochenblatt”, nr 49, 19. Jun. 1892

Georg Klatt, ze zbiorów E. G. Klatta

Julius Schenk, ze zbiorów E. G. Klatta
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budowie wzrosła skokowo do około 200 osób, na skutek zatrudnienia dodatkowo około 40 
robotników z Górnego Śląska9. 

Już w 1893 roku zajmowana działka przy dzisiejszej ul. Szkolnej stała się zbyt ciasna dla 
prężnie rozwijającej się firmy. Na szczęście okazało się, że leżąca po sąsiedzku działka o nume-
rach 8-9 jest na sprzedaż. W 1894 roku stanęła na niej (poza budynkami magazynowymi) także 
istniejąca do dzisiaj willa Klattów. 

Tkalnia Rosenbergera była pierwszą z licznych 
realizacji obiektów przemysłowych wykonanych przez 
przedsiębiorstwo budowlane Klatta. Należą do nich 
między innymi wielkie dzierżoniowskie założenia prze-
mysłowe: przędzalnia Flechtnera w Dolnym Mieście, 
przędzalnia Jordana przy ul. Brzegowej, zabudowania 
fabryki Rosenbergów przy ul. Świdnickiej, pierwsza 
tkalnia Rosenbergów przy ul. Szkolnej, tkalnia O. F. 
Hüeskera przy ul. Batalionów Chłopskich. W 1895 
roku firma Klatta wybudowała również tężnię chrusto-
wą według patentu Alberta Munsingera z Kaiserslau-
tern w przędzalni Rosenbergera10

W 1897 roku firma zbudowała w Górnej Biela-
wie dom wielorodzinny z szesnastoma mieszkaniami 
dla tamtejszych pracowników kolei. W tym samym 
prawdopodobnie roku powstały jeszcze dwie wille 
w górnej części ulicy Świdnickiej. Szczególnie istotna 
jest tu jedna z nich, wzniesiona dla miejskiego radcy 
budowlanego, Fredenhagena, według jego własnego 
projektu11. Jak podaje „Reichenbacher Wochenblatt”12  
w artykule podsumowującym miejskie budownictwo 
tego okresu,  tym samym zamknięta została zabu-
dowa lewej strony ul. Świdnickiej,  rozpoczęta 39 lat 
wcześniej  postawieniem  budynku instytutu Frägera.

W 1898 roku firma wykonała renowację elewacji 
kościoła ewangelickiego oraz (wspólnie z innym dzierżoniowskim budowniczym Hermannem 
Foersterem) rusztowania do wykonania prac malarskich wewnątrz świątyni13.

Wkrótce do Roberta dołączył jego brat, Georg (dla odróżnienia zwany teraz seniorem). Po-
czątkowo zatrudniony jako technik budowlany, a w związku z poważnymi problemami zdrowot-
nymi Roberta od 1900 roku współprowadził ją  najpierw jako prokurent, a od 1904 roku już jako 
pełnoprawny wspólnik. Firma zmieniła też formę prawną, stając się spółką jawną (O. H. G.14).      
Georg Klatt senior od samego początku swoich związków z Dzierżoniowem brał również udział 
w życiu kulturalnym i społecznym miasta. Był (podobnie zresztą jak Robert) członkiem dzierżo-
niowskiego oddziału Towarzystwa Sowiogórskiego15, także członkiem, a później przewodniczą-

9 Żyga S., Przemysł włókienniczy [w:] Dzierżoniów. Zarys monografii miasta, pod red. Dąbrowski S., Silesia, 
  Wrocław – Dzierżoniów 1998, s. 151.

10 „Der Wanderer aus dem Eulengebirge”, nr 73, 12. Sept. 1895.
11 50 Jahre Baugeschäft Robert Klatt, Reichenbach (Eulengebirge) 1891 – 1941, Reichenbach 1941,s. 13.
12 „Reichenbacher Wochenblatt”, No. 98, 19. Sept. 1897.
13 „Reichenbacher Wochenblatt”, nr 51, 1. Mai 1898.
14 Offene Handelsgesellschaft.
15 Eulengebirgsverein

Willa Klattów przy ul. Szkolnej,  
ze zbiorów E. G. Klatta
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cym, Stowarzyszenia Strażackiego16.  
W 1906 roku podjęto decyzję o rozbudowie wzniesionego 20 lat wcześniej budynku poczty 

przy ul Pocztowej w Dzierżoniowie17. Prace zlecono firmie Klatta, która w czerwcu 1906  roku 
rozpoczęła powiększanie i przebudowę północnego skrzydła budynku oraz dostosowywanie in-
frastruktury technicznej do nowych rozwiązań telekomunikacyjnych. To ostatnie zadanie polegało 
głównie na rozprowadzeniu w budynku dużej ilości przewodów telefonicznych i telegraficznych. 
Przebudowana została również ściana szczytowa, która otrzymała dekorację z piaskowca. Na 
pamiątkę przebudowy w północną ścianę budynku wmurowano tablicę z datą budowy i mo-
dernizacji. Istnieje ona do dziś, mimo skucia po drugiej wojnie światowej niemieckich napisów 
(pozostawiono jedynie daty).

W 1907 r. firma zakupiła i gruntownie zmodernizowała dawny tartak Leuchtenbergera w Ka-
mionkach. W 1910 roku nastąpiło kolejne powiększenie terenu dzierżoniowskiego przedsiębior-
stwa. Firma rozwijała się, dorastało i kształciło się również kolejne pokolenie dzierżoniowskich 
budowlańców. Mowa tu o Georgu Klattcie juniorze, synu Roberta, jednym z trójki rodzeństwa. 
Naukę zawodu rozpoczął od praktyki w 1909 roku  u bielawskiego mistrza budowlanego, Emila 
Werlera. Trwała ona cztery lata, w trakcie których praktykant otrzymywał rosnące z każdym 
rokiem nauki   wynagrodzenie - od 1 marki tygodniowo w pierwszym, do 2,5 - w czwartym18. 
Ukończył również szkołę budowlaną oraz Wyższą Szkołę Techniczną w Karlsruhe19, uzyskując 
tytuł architekta, a następnie podjął pracę w biurze radcy budowlanego Marcha w Berlinie. 

Tam zastał go wybuch wojny później zwanej Wielką - a jeszcze później I wojną światową. 
23-letni Georg zaciągnął się na ochotnika do 6. Batalionu Pionierów stacjonującego w Nysie 
i wraz z jednostką wyruszył na front. Ciężko ranny w bitwie pod Verdun pozostał jednak ze swoją 

16 Feuerwehr-Verein
17 Hasse E., Chronik der Stadt Reichenbach im Eulengebirge, Reichenbach 1929, s.258.
18 Kmiecik P., Środowisko architektów i budowniczych w Reichenbach (Dzierżoniów) od poł. XIX w. [w:] Wielcy twórcy gór  

Sowich, red. Januszewski S., Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2005, s. 177.
19 50 Jahre Baugeschäft Robert Klatt..., op. cit. s. 6. Najprawdopodobniej chodzi o Technische Hochschule Fridericiana czyli  

późniejszy Universität Karlsruhe, niemniej wobec braku precyzyjnych informacji może chodzić także o Großherzogliche 
Badische Baugewerkeschule.

Teren firmy Klatta przy ul. Szkolnej przedstawiony w nagłówku firmowej papeterii.
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jednostką do końca wojny. Do Berlina już jednak nie wrócił, po demobilizacji przyjechał do rodzin-
nego Dzierżoniowa, aby wspomóc stryja w zarządzaniu firmą. Robił to najpierw jako prokurent, 
a od 1 stycznia 1933 roku jako współwłaściciel. Względy zawodowe nie były zresztą jedynym, co 
ciągnęło go do rodzinnego miasta. Zaraz po wojnie ożenił się z Franziską Kremp  pochodzącą 
z oddalonego o prawie 900 km od Dzierżoniowa Offenburga (Badenia – Wirtembergia). Mieli 
dwoje dzieci: urodzonego w 1919 roku syna Ernsta Gunthera i o cztery lata młodszą córkę Chri-
stę. Żadne z nich nie kontynuowało jednak rodzinnych tradycji budowlanych. 10 sierpnia 1926 
roku Georg Junior złożył we Wrocławiu egzaminy mistrzowskie, dokładając tym samym do tytułu 
architekta tytuł mistrza murarskiego. W firmie zajmował się jednak głównie projektowaniem archi-
tektonicznym, wykonawstwo pozostawiając stryjowi. Całkiem sporo również publikował, głównie 
prezentując swoje projekty w prasie branżowej20. Robert Klatt w tym czasie całkowicie odsunął 
się już od prowadzenia interesu. Zmarł w Dzierżoniowie 8 października 1932.

Pierwsza wojna światowa wiązała się z poważnym kryzysem w branży budowlanej. Mimo 
to jednak w 1918 roku firma budowlana Klatta utrzymała się na rynku i pozostała dużym przed-
siębiorstwem. W 1918 roku zatrudniała 75 osób, w tym 13 cieśli i 21 murarzy. Lata powojenne 
przyniosły kolejne duże inwestycje, zwłaszcza finansowane z kasy miejskiej. Należał do nich 
budynek kina „Schauburg” w dolnej części ul. Pocztowej, zrealizowany przez firmę Klatta w 1921 
roku21 i łaźnia miejska zbudowana w latach 1927 – 28 według projektu ówczesnego miejskiego 
radcy budowlanego, Karla Erbsa. Był to wówczas jeden z najnowocześniejszych zakładów tego 
rodzaju we wschodnich Niemczech. Uroczyste otwarcie odbyło się 14 X 1927 r. Jednocześnie 
położono kamień węgielny pod przylegający do łaźni  budynek krytej pływalni. Budynek ten 
został   oddany do użytku rok później i  był  jedynym, poza Wrocławiem, obiektem tego typu 
w prowincji śląskiej - wzniesionym oczywiście również przez firmę Klatta. Oprócz podstawowych 
elementów, takich jak basen pływacki i różnego rodzaju łaźnie, program funkcjonalny budowli  
obejmował również taras słoneczny na dachu, sale ćwiczeń, restaurację i czytelnię.

W latach 1931 - 39 przedsiębiorstwo otrzymało zlecenie przeprowadzenia rozbudowy 
dzierżoniowskiego młyna Hilberta. Było to ostatnie tak duże zlecenie w historii firmy. Wzniesiono 
silosy zbożowe wg projektu Miag (Mühlenbau- und Industrieaktiengesellschaft) z Braunschweig22. 
Była to pierwsza tego typu konstrukcja na Śląsku. Do dziwięciu silosów o łącznej pojemności 
2200 ton dobudowano w 1932 r. kolejne sześć - o pojemności 1600 ton23. Dwa lata później 
rozbudowano główny budynek młyna i wykonano nową elewację frontową. Ten etap prac firma 
Klatta przeprowadziła według własnego projektu. Kolejne prace dotyczyły rozbudowy taboru 
transportowego, przesunięcia bocznicy kolejowej i budowy stacji paliw

12 stycznia 1941 roku firma świętowała pięćdziesięciolecie24 istnienia. Pracował w niej 
wówczas ciągle pierwszy uczeń Roberta Klatta, Gustav Wirsig, świętujący także swój prywatny 
jubileusz pięćdziesięciu lat pracy w firmie. Nie świętował natomiast Robert Klatt junior, od lipca 
1940 roku walczący na froncie w jednostce pionierów górskich25.

Wkrótce po jubileuszu, 9 kwietnia, 1941 zmarł Georg Klatt senior. Mimo braku bezpośred-
niego nadzoru właścicieli  firma dotrwała jednak do 1945 roku. Pełna lista obiektów przez nią 
zrealizowanych  przez cały okres jej istnienia (1891–1945) obejmuje około 140 pozycji zlokalizo-
wanych na terenie całego okręgu26. Oprócz pokaźnej ilości inwestycji prywatnych (mieszkalnych 

20 Por. na przykład Ostdeutsche Bauzeitung Jg 26 (1928) s. 57 - 59; Jg 34 (1936) s. 49 - 52; Jg 38 (1940) s 149 - 150; 239 - 240.
21 Kmiecik P., Rozwój przestrzenny Dzierżoniowa [w:] Rocznik dzierżoniowski 2005, red. Kwiatkowski H., Edytor, 

Dzierżoniów 2006, s. 25.
22 50 Jahre Baugeschäft Robert Klatt.., op. cit., s. 11.
23 100 Jahre Hilbertmühle 1837-1937, Reichenbach, 1937, s. 31.
24 Ostdeutsche Bauzeitung Jg. 39 (1941), nr 3 (16.01.1941), s. 11.
25 Gebirgs- Pionier Formation.
26 Kreis Reichenbach.
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i gospodarczych, w tym licznych willi na terenie Dzierżoniowa), na liście znajdują się także m.in. 
obiekty kolejowe27, budynek Banku Rzeszy w Dzierżoniowie28, liczne szkoły – m.in. w Dzierżo-
niowie, Roztoczniku, Mościsku czy Olesznej. W 1898 roku firma otrzymała zlecenie na budowę 
dużej tkalni mechanicznej dla firmy Martin w Lubawce29. 

W 1934 roku rozbudowała z kolei gimnazjum realne w Dzierżoniowie. Inną znaczącą inwe-
stycją zrealizowaną przez firmę Klatta jest przeprowadzona w 1907 roku rozbudowa  i remont 
dzierżoniowskiego budynku poczty. Kolejne grupy zrealizowanych obiektów  to budynki sakralne, 
jak kościół ewangelicki w Roztoczniku czy kaplica cmentarna i zbór ewangelicki w Dzierżoniowie 
Dolnym30, zaprojektowane przez architekta Herberta Erasa31 z Wrocławia, bardzo liczne budynki 
i kompleksy przemysłowe32. Wśród tych ostatnich znajdują się również budynki wzniesionej 
w latach 1921–22 gazowni33. Istotną w tym wykazie grupą są również osiedla budynków wieloro-
dzinnych, budowane głównie w Dzierżoniowie. Chodzi m.in. o budowane w 1918 roku osiedle dla 
gminy miejskiej Dzierżoniów przy ul. Rzeźniczej, a projektowane przez miejski urząd budowlany 
oraz kilka innych, zaprojektowanych głównie w latach dwudziestych XX wieku. To oczywiście 
wyłącznie niektóre z realizacji, w których firma Klatta uczestniczyła.     

Nie sposób w tak krótkim opracowaniu wymienić wszystkich przedsięwzięć opisywanej 
firmy, tym bardziej, że część z nich zasługuje na odrębne artykuły. Właściwie można by zaryzy-
kować stwierdzenie, że firma w jakiś sposób uczestniczyła lub współuczestniczyła w budowie 
zdecydowanej większości budynków powstałych w Dzierżoniowie w okresie jej działania.

Smutnym epilogiem tej historii niech będzie fakt, że teren firmy Klatta stał się jedynym 
chyba w Dzierżoniowie obiektem uszkodzonym w wyniku działań wojennych (pomijając obiekty 
wysadzone przez samych Niemców). W 1945 roku spadła tu radziecka bomba lotnicza, niszcząc 
między innymi stajnię i mieszkanie woźnicy34. Drewniany taras, ogród zimowy i fontannę za daw-
nym domem Klattów rozebrano już po wojnie  ze względu na zły stan techniczny. Georg Klatt 
junior przeżył wojnę, zmarł 20 stycznia 1968 roku we Freiburgu. 

27 projekt i nadzór: Eisenbahnbauamt Schweidnitz (Świdnica).
28 projekt i nadzór: Reichsbankbauamt, Berlin
29 „Reichenbacher Wochenblatt”, nr 54, 8. Mai 1898.
30 Obecnie Dzierżoniów Dolny.
31 Herbert Eras był m.in. autorem nadbudowy dwóch kondygnacji nad najstarszą częścią wrocławskiej łaźni miejskiej przy ul 

Teatralnej 10-14 (1925-27). Atlas architektury Wrocławia, op. cit., t. 1, s. 213; Innym jego dziełem był wspólny z Heinrichem 
Lauterbachem projekt nowego stropu, ekspresjonistycznego wystroju głównej sali i kilku innych pomieszczeń, oraz 
rozbudowy zachodniej części gmachu wrocławskiej Nowej Giełdy, ul. Krupnicza 15 (1928). Atlas architektury Wrocławia, 
op. cit., t. 1, s. 227.

32 Głównie na terenie Reichenbach (Dzierżoniów), Langenbielau (Bielawa) i Peterswaldau (Pieszyce), ale również w okolicach 
Glatz (Kłodzko), Frankenstein (Ząbkowice), czy Tannenberg.

33 Projekt i nadzór: Bauamt der Gaszentrale, Reichenbach.
34 Kmiecik P., Firma budowlana Klatta 1891 - 1945 [w:] Dzierżoniów - wiek miniony, red. Ligarski S., Przerwa T., IPN 

Wrocław, Wrocław 2007, s. 147.

                                                                                            
________________________
Dr inż. arch. Piotr Kmiecik, architekt, historyk architektury, wykładowca akademicki, zastępca 
dyrektora Instytutu Przyrodniczo Technicznego PWSZ AS w Wałbrzychu. Z Dzierżoniowem zwią-
zany zarówno naukowo (jako autor książek i artykułów poświęconych miastu), jak i zawodowo 
przez projekty i prowadzone na terenie miasta badania archeologiczno - architektoniczne.
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 Działająca od ćwierćwiecza Hurtownia Materiałów Budowlanych w Dzierżoniowie przy ul. 
Szkolnej 16 jest doskonale znana mieszkańcom miasta i całego regionu. Stale wzbogacana ofer-
ta oraz profesjonalna obsługa sprawiają, że oprócz stałych klientów, którzy niejednokrotnie od lat 
dokonują tu zakupów, ciągle przybywają nowi. Ogromny wybór towarów w każdym asortymencie 
pozwala zaopatrzyć się we wszystko, co niezbędne nie tylko do remontu mieszkania, ale także, 
jak zaznacza właściciel Krzysztof Horożaniecki, do wybudowania domu

Nie wszyscy jednak znają historię tego miejsca, która jest długa i znacząca dla rozbu-
dowy miasta. Zaczyna się w 1891 roku, kiedy to Robert Klatt zrezygnował z lokalizacji firmy 
budowlanej swojego teścia Juliusa Schenka (u zbiegu dzisiejszych ulic: Świdnickiej i Złotej) 
i otworzył własne przedsiębiorstwo na ul. Szkolnej, wtedy pod numerem 5. Firma rozwijała się 

dynamicznie  - zatrudniała dziesiątki, a nawet okre-
sowo i więcej pracowników, oferowała kompleksowe 
usługi budowlane, toteż realizowała wiele miejskich 
inwestycji, w tym obiektów przemysłowych, komunal-
nych, osiedli i budynków mieszkalnych. Niektóre nie 
przetrwały do naszych czasów, część popadła w ruinę, 
jeszcze inne mijamy codziennie, nie myśląc o tym, kto 
był ich budowniczym... Działalność założonej przez 
Roberta Klatta firmy zakończyła się po ponad pięć-
dziesięciu latach – w 1945 roku. Mimo że rosyjska 
bomba zniszczyła część zabudowań, większość z nich 
przetrwała do dziś, ocalał też budynek mieszkalny, 
w którym obecnie mieści się przedszkole. Po wojnie 
różne były „koleje losu” wcześniejszego niemieckiego 
przedsiębiorstwa, lecz z zasady wiązały się one z jego 
pierwotnym przeznaczeniem. Pytanie: czy funkcjonu-
jące tu zakłady były zawsze rentowne? - pozostaje 
otwarte. Początek lat 90. XX wieku otwiera nowy roz-
dział historii tego miejsca.  

Hurtownia Materiałów Budowlanych Horożaniecki 
została założona 1 kwietnia 1994 r. w miejscu funk-
cjonującej tu wcześniej Budowlanej Spółdzielni Pra-
cy „Rozbudowa”. Czasy były trudne dla przemysłu 

i usług. Prezesom spółdzielni, mimo utworzenia hurtowni i betoniarni oraz wdrażania nowych 
technologii, nie udało się uratować zakładu. Krzysztof Horożaniecki, zatrudniony wówczas 
w dziale zaopatrzenia i zbytu, wydzierżawił część terenu od firmy i zaczął prowadzić hurtownię 

25-lecie Hurtowni Materiałów Budowlanych  
Horożaniecki

Teresa Rodak

Krzysztof Horożaniecki
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materiałów budowlanych. Po roku w wyniku przetargu wykupił połowę placu, a niedługo potem 
został właścicielem całości wraz z zabudowaniami. Obiekt wymagał gruntownego remontu, który 
był prowadzony przez kilka następnych lat. Plac utwardzono kostką, budynki ocieplono, na ko-
niec wykonano tzw. prace kosmetyczne. Obecnie klientów wjeżdżających na obszerny parking 
witają eleganckie elewacje biurowca i magazynów oraz panujący wszędzie porządek.

Krzysztof Horożaniecki szczególną wagę przykłada do zaopatrzenia hurtowni. Można tu 
zakupić wszystkie materiały potrzebne do budowania domu od fundamentów po dach. Obok tych 
podstawowych, jak np. bloczki cementowe, styropian do ocieplania, kleje i fugi do płytek, mate-
riały elektryczne i wodno-kanalizacyjne, hurtownia oferuje też ekskluzywne produkty wykończe-
niowe, a wśród nich skórzane panele podłogowe, tynki wewnętrzne o wyszukanym wzornictwie, 
dekoracyjne tynki zewnętrzne. Jeżeli klient nie decyduje się na żaden z kilkudziesięciu kolorów 
farb, w tym do malowania elewacji, może wybrać i otrzymać odpowiadający mu odcień, dzięki za-
instalowanym w hurtowni mieszalnikom. Przyjmowane są również indywidualne zamówienia na 
wszelkiego rodzaju produkty z branży budowlanej, ponieważ dla właściciela najważniejsze jest 
zadowolenie klientów. Niespełniają-
cy oczekiwań towar można zwrócić 
lub wymienić na inny. Zdarza się 
to jednak niezmiernie rzadko, po-
nieważ materiały, pochodzące od 
różnych renomowanych i spraw-
dzonych producentów, są zawsze 
w najlepszym gatunku. 

Wybór odpowiednich mate-
riałów, wśród tak bogatego asorty-
mentu, nie jest łatwy. Jednak każdy 
może liczyć na pomoc wykwalifiko-
wanych pracowników, którzy regu-
larnie odbywają szkolenia, przede 
wszystkim u producentów. Stale 
wzbogacana i aktualizowana wie-
dza pozwala im, nawet na podsta-
wie przedstawionego projektu domu, doradzać klientom w profesjonalny sposób, uwzględniając 
przy tym ich indywidualne oczekiwania i preferencje.

Istotną sprawą jest transport, ale i tu właściciel hurtowni stanął na wysokości zadania. 
Wszystkie zakupione materiały dowożone są na miejsce budowy. Nie trzeba też martwić się 
o wyładunek, ponieważ hurtownia dysponuje samowyładowaczami z dźwigami HDS. Mniejszą 
ilość towaru, np. do remontu mieszkania, dostarczają pod wskazany adres, za symboliczną 
opłatą, samochody dostawcze.

Od założenia hurtowni upłynęło 25 lat, w co nie może uwierzyć Pan Horożaniecki, bo minęły 
tak szybko. Jednak były to lata zdobywania doświadczeń, ciągłego doskonalenia funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, dzięki czemu firma ma dziś ustaloną renomę. A właściciel, jak zawsze, myśli 
o przyszłości: zdobywaniu aktualnej wiedzy umożliwiającej wprowadzanie na bieżąco nowocze-
snych materiałów i technologii, szkoleniu pracowników w celu fachowego obsługiwania klientów, 
podnoszeniu jakości usług. Planując budowę domu, a nawet drobny remont w mieszkaniu, warto 
przed rozpoczęciem prac odwiedzić Hurtownię Materiałów Budowlanych na ul. Szkolnej. Firmę 
nowoczesną, jednak wpisującą się w tradycję przynależną temu miejscu.

Hurtownia Horożaniecki
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XIX wieczny Dzierżoniów  
jego rozwój i uprzemysłowienie

Piotr Bobrowski

Rewolucja przemysłowa bezpowrotnie zmieniła obraz dużych miast i małych miasteczek. 
Dotarła niemal wszędzie tam, gdzie człowiek pragnął zmiany, nowoczesności i  wydajności pro-
dukcji.

Intensywny rozwój cywilizacyjny Dzierżoniowa przypada na drugą połowę XIX w. i  początek 
XX w. Rok 1855 był kluczowy dla miasta, doprowadzono linię kolejową ze Świdnicy a w póź-
niejszych latach skomunikowano Dzierżoniów z miastami ościennymi. Przyczyniło się to do 
uprzemysłowienia terenu. 

Przemysł włókienniczy był główną gałęzią gospodarki regionu. Powstały mechaniczne tkal-
nie i przędzalnie takie jak firma braci Arnolda i Hermanna Cohnów oraz firma Theodora Weyla 
i Hermanna Nassaua, która prowadziła przędzalnie i tkalnie tkanin kolorowych.  Właścicielem 
największej przędzalni w Dzierżoniowie był Heinrich Rosenberg, który w 1868 roku wybudował 
cały kompleks przędzalni mechanicznych. 

Bardzo istotnym momentem dla regionu było uruchomienie młyna parowego C.S. Hilbert. 
Stale rozbudowany i modernizowany obiekt stał się najnowocześniejszym kompleksem przemy-
słowym w branży młynarskiej na Śląsku.

 Dzierżoniów to nie tylko przemysł włókienniczy i młynarski, należy wspomnieć o browarze 
Sonntag & Bongoll wybudowanym w 1900 roku. 

Ważnym punktem na mapie przemysłowej Dzierżoniowa była fabryka maszyn Wilhelma Vo-
gla wzniesiona w latach 70 XIX w. Dzięki szybkiemu rozwojowi przemysłu, w wielu dziedzinach, 
Dzierżoniów zdobył miano Sowiogórskiego Okręgu Przemysłowego, lub Dzierżoniowskiego 
Okręgu Przemysłowego, w skład którego wchodziły również Pieszyce Bielawa i Piława Górna. 

Rozwojowi miasta sprzyjała szybko rosnąca liczba mieszkańców, w roku 1850  było ich 
zaledwie 5487, a w  roku 1890 już 7255.1

Ważne dla miasta było przyłączenie wsi Ernsdorf, zwanej w późniejszym czasie Dolnym 
Miastem. Na początku XX wieku miasto zamieszkiwało już 16371 osób. Tak duża liczba miesz-
kańców spowodowała konieczność rozbudowy miasta o nowe budynki mieszkalne, które zostały 
wybudowane na południowo-zachodnim brzegu rzeki Piławy. 

1 Adamska D., Ligarski S., Przerwa T. (red), 2009 r., Dzierżoniów - wieki minione, Edytor, s. 163
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FIRMA BRACI COHN

1873 - 1938

Firma braci Cohn była znakomicie funkcjonującym przedsiębiorstwem dzierżoniowskim. 
Została założona w 1873 roku, pierwotnie w Bielawie, następnie przeniesiona w 1876 roku do 
Dzierżoniowa, gdzie działała do 1938 roku. Według Biura Informacyjnego Schimmelpfenga była 
ona jedną z największych fabryk włókienniczych w powiecie dzierżoniowskim pod koniec XIX w. 
Co prawda ustępowała pod względem wielkości i znaczenia firmie Christiana Dieriga z Bielawy, 
ale jej udział w rozwoju przemysłu dzierżoniowskiego był bardzo duży. Założyciele firmy, bracia 
Arnold i Hermann Cohnowie, a następnie ich spadkobiercy systematycznie rozwijali fabrykę. 
W momencie uruchomienia fabryki (1889 r.) posiadali 150 mechanicznych krosien. 

Nagłówek rachunku Cohn Gebrüder, 1938 r., zbiory Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa.

Albert Cohn, 1915 r., zbiory Mu-
zeum Miejskiego Dzierżoniowa.

Biuro fabryki Cohn Gebrüder, od lewej: Bruno Cohn,  
Georg Cohn, Fritz Cohn, Dr. Franz Kantorowicz, 1938 r.,  

zbiory Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa.
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W 1889 roku zakład posiadał już 650 krosien, a w chwili przejęcia przez III Rzeszę w 1938 
roku blisko 800 krosien.
Bracia Cohenowie zajmowali się wszystkimi etapami produkcji włókienniczej. 
Posiadali przędzalnię, tkalnię, bielarnię, farbiarnię i apreturę. Wszystkie obiekty zlokalizowane 
były w Dzierżoniowie przy ulicy Świdnickiej. 

W wyniku aryzacji w 1938 roku i zmiany profilu produkcji w 1944 roku firma została prze-
kształcona w filię firmy elektrotechnicznej Telefunken.2 Podobnie potoczyła się historia innych 
dzierżoniowskich fabryk włókienniczych - firmy Aleksandra Fleischera oraz spółki Hermanna 
Nassaua i Theodora Weyla. 

2 Cohn Gebrüder G.m.b.H. Reichenbach Eulengebirge, niedatowane, http://www.lbi.org

Budynki fabryki Cohn Gebrüder, lewa fotografia 2020 r., aut. P. Bobrowski, prawa fotografia 1938 r.,  
zbiory Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa.

Budynki fabryki Cohn Gebrüder, lewa fotografia 2020 r., aut. P. Bobrowski, prawa fotografia 1898 r., zbiory 
Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa.

Budynki fabryki Cohn Gebrüder, lewa fotografia 2020 r., aut. P. Bobrowski, prawa fotografia 1915 r., zbiory 
Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa.
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Umiejscowienie fabryki Cohn Gebrüder, górna fotografia 2018 r., https://earth.google.com,  
dolna ilustracja fragment planu Stadtplan von Reichenbach u.d. Eule 1920 r., F. Grammel,  

zbiory Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa.
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FIRMA WEYL I NASSAU
1896 - 1938

Firma Teodora Weyla i Hermanna Nassaua powstała w 1896 roku, przy zbiegu dzisiejszych 
ulic Świdnickiej i Złotej. Fabryka składała się z  przędzalni bawełny i tkalni. 

Fabryka posiadała bogaty asortyment tka-
nin i materiałów gotowych. Produkowano tka-
niny odzieżowe, tkaniny zasłonowe z baweł-
ny i sztucznego jedwabiu, tkaniny na odzież 
przeciwdeszczową, sportową, markizy; a także 
tkaniny na parasole i leżaki oraz tkaniny wodo-
odporne.

W grudniu 1938 roku, w ramach aryzacji 
fabryka została przejęta przez Edgara Flatsche-
ra.

Nagłówek rachunku Weyl & Nassau, 1938 r., zbiory Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa.

Budynki fabryki Weyl & Nassau, lewa fotografia 2020 r., aut. P. Bobrowski, prawa fotografia A. Grużlewska 
„Żydzi z Prowincji. Świdnicki i Wałbrzyski Okręg Synagogalny 1812-1945”, Studio „Art in Design SOVA”, 

2016 r., s. 198.

Hermann Nassau, A. Grużlewska „Żydzi z Prowincji. Świd-
nicki i Wałbrzyski Okręg Synagogalny 1812-1945”, Studio 

„Art in Design SOVA”, 2016 r., s. 198.
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Umiejscowienie fabryki Weyl & Nassau, górna fotografia 2018 r., https://earth.google.com, dolna ilustracja 
fragment planu Stadtplan von Reichenbach u.d. Eule 1920 r., F. Grammel, zbiory Muzeum Miejskiego 

Dzierżoniowa.
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FIRMA AUGUST KLEIN
1875 - 1945

Do dzierżoniowskich fabrykantów zaliczał się August Klein. Firmę założył jego ojciec w 1875 
roku. Zakład zajmował się produkcją wyrobów z drewna i drutu. 

Budynki fabryki były usytuowane przy zbiegu dzisiejszych ulic Piłsudskiego i Rzeźniczej, 
w miejscu dawnej posiadłości letniej.  Po śmierci Augusta Kleina w 1899 roku, firmę przejęli 
synowie. Najstarszy syn Josef Klein przejął przemysł drzewny, a młodsi - Paul i August Klein 
przejęli produkcję wyrobów z drutu.

Budynki fabryki Albert Klein’s Erben, 1907 r., zbiory Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa.

Paul Klein i Albert Klein, 1945 r., zbiory Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa.
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W 1908 roku Paul i August Klein powiększyli fabrykę wyrobów z drutu, nabywając sąsiadu-
jący wojskowy lokal gastronomiczny. Budynek, który mieści się przy dzisiejszej ulicy Rzeźniczej, 
w latach 1860 –1890 służył III Batalionowi 38 Śląskiego Pułku Fizylierów. 

Firma Klein Erben wykonała ogrodzenia w wielu znamienitych rezydencjach na Śląsku, mię-
dzy innymi w posiadłości saskiego króla Fryderyka Augusta III w Sybillenort (obecnie Szczodre).  

Karta pocztowa Pałac Sybillenort, Brama Lwia, 1910 r., https://polska-org.pl.

Karta pocztowa Pałac Sybillenort, Brama Lwia, 1910 r., https://polska-org.pl.
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Ciekawostką jest fakt, że bracia Klein w 1910 roku opatentowali pierwszy lekki kosz drucia-
ny, który był od dawna pożądany w rolnictwie do zbioru i mycia ziemniaków. 

Firma funkcjonowała do 1945 roku.3                                                                                                                                                                        

                                         

3 Historia firmy Alberta Kleina, 1955 r., zbiory Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa.

Umiejscowienie fabryki Albert Kle-
in’s Erben, górna fotografia 2018 
r., https://earth.google.com, dolna 
ilustracja fragment planu Stadtplan 

von Reichenbach u.d. Eule 1920 r., F. 
Grammel, zbiory Muzeum Miejskiego 

Dzierżoniowa.

__________________
Piotr Bobrowski, dzierżoniowianin z urodzenia i zamiłowania. Z zawodu geodeta. Pasjonat 

regionalizmu, historii przemysłu i nowoczesnych technik wizualnych. Miłośnik zwierząt i w ogóle 
przyrody.
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 Dzierżoniów - Warendorf 

Piotr Argalski, Alina Nowelli   

Znać historię, to rozumieć współczesność                                                             

Miasto Warendorf leży w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna Westfalia, 
nad rzeką Ems. Jest siedzibą powiatu  o rolniczym charakterze. Teren jest zróżnicowany, bogaty 
w żyzne uprawne pola, pastwiska i zielone gaje!

Najbliższe duże miasta, to leżące około 30 km na zachód Münster i 40 km na północ - Bie-
lefeld.          

Warendorf graniczy z następującymi miejscowościami: Sassenberg, Beelen, Ennigerloh, 
Sendenhorst, Everswinkel, Telge, Ostbevern i Glandorf.

Miasto Warendorf położone jest 63 m nad poziomem morza, obecnie liczy 37.226 miesz-
kańców.

W dokumentach z lat 1197-
1201 odnajdujemy nazwę Waren-
dorf i adnotacje o istniejącej tam 
parafii pod wezwaniem św. Waw-
rzyńca oraz powstaniu nowej, 
w zachodniej części, z kościołem  
św. Marii. O przyznaniu praw miej-
skich informacji pisemnych nie 
odnaleziono, prawdopodobnie za-
ginęły podczas „panowania” bap-
tystów.

Oficjalnie, prawa miejskie 
Warendorf otrzymał w 1200 roku 
z rąk biskupa Hermanna Drugiego 
von Katzenelenbogen (1173-1202). 
Fakt ten bardzo pozytywnie wpły-
nął da rozwój miasta i jego stra-
tegiczne znaczenie. Stało się ono  
później twierdzą obronną.

Z roku 1224 pochodzi pierwsza pisemna wzmianka o życiu miasta, mówi o istnieniu tzw. 
wspólnoty miejskiej i wstąpieniu do Rheinische Landfriedensbund, w celu ochrony kupców przed 
tzw. rozbójnikami; nadmienia też o rozwoju handlu lnem, któremu sprzyjało dogodne położenie 
między Münster a Oelde. Czytamy tam o bogacącej się grupie mieszczan, zamieszkałych w cen-
trum, przy ulicach Ems i Wschodniej oraz o ubogiej ludności mieszkającej w bardzo prymityw-
nych domach, narażonej na choroby i epidemie.

Rok 1404 zapisuje się wielkim pożarem miasta, spłonęło wtedy około 600 domów, także 
zabytkowy ratusz z całym wyposażeniem.

Zabytkowy ratusz w Warendorf,  
fot. Urząd Miasta w Dzierżoniowie
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W roku 1533 następuje zakończenie krótko trwających rządów anabaptystów i przejęcie 
władzy w mieście przez biskupa Franca von Waldeck. To trudny czas dla miasta. Zapadają 
liczne wyroki śmierci. Na rynku, przez ścięcie mieczem, giną przywódcy i czterej „apostołowie” 
anabaptystów.

Warendorf ponownie traci prawa miejskie, by odzyskać je po 1556 roku. Ruch anabapty-
stów, który przetrwał w tym mieście do XVII wieku, przestaje stanowić już jakiekolwiek zagroże-
nie zarówno dla miasta, jak i Kościoła. 

Ponowna utrata praw miejskich następuje w  latach 1627-1632. Zaznacza się wtedy po-
ważne ograniczenie handlu lnem i utrata rynków zbytu. Wyraźne ubożenie mieszkańców osady 
(a następnie znów miasta) jest też konsekwencją wojny trzydziestoletniej, procesu rosnącej 
kontrybucji i kwaterowanie w niej dużej liczby wojska.  W całym biskupstwie Münster postępuje 
też proces sekularyzacji. 

Od roku 1815 Warendorf, w wyniku działań wojennych, staje się częścią Prus. Kwitnie 
w nim handel, bogacą się kupcy, ale jako miasto traci na znaczeniu, bo znalazło się  na uboczu 
ważnych szlaków komunikacyjnych.

Od połowy dziewiętnastego stulecia postępuje wzrost przemysłu tekstylnego oraz  rozwój 
produkcji maszyn rolniczych, co powoduje powolny rozkwit miasta. Duże znaczenie ma też za-
łożona w 1826 roku stadnina koni i otwarcie linii kolejowej Münster-Warendorf-Rheda. Buduje 
się dworzec kolejowy.

Wiek XX przyniósł ogromne zmiany w mieście. W latach 1937/38, w jego części północnej, 
powstały koszary wojskowe i  historyczny Warendorf stał się miastem garnizonowym. 

   Wcześniej miasto włókiennicze,  rozwijające się dynamicznie, w XX wieku traci swój cha-
rakter, jest to konsekwencją tragicznej w skutkach wojny, która spowolniła rozwój, uniemożliwiła 
budowę nowych domów i modernizację starych. Miasto od 1942 roku zostaje zobowiązane do 
przyjmowania migrantów, poszkodowanych działaniami wojennymi, z Münster i miast z Zagłębia 
Rury.

Liczba mieszkańców wzrosła z 8.559 - w roku 1939 do 9.444 - w roku 1945, a w roku 1947 
do 14.960, czyli w niespełna dziesięcioleciu - o ponad 6.000. 

Po zakończeniu wojny, na mocy decyzji wydanej przez zwycięskie alianckie mocarstwa,  
mówiącej o przymusowym przesiedleniu niemieckich obywateli z dawnego Dzierżoniowa i po-
wiatu dzierżoniowskiego, od kwietnia do sierpnia 1946 roku przyjechało stamtąd do Warendorf 
i innych okolicznych miejscowości ogółem 60 pociągów, z których każdy mieścił ponad 1000 
uchodźców i przesiedlonych. Było to prawie 80.000 ludzi, głównie z ziemi dzierżoniowskiej, któ-
rzy musieli opuścić swoje rodzinne strony i znaleźli się przede wszystkim w powiatach Beckum 
i Walendorf.

Władze powiatu i  miasta Warendorf podjęły spory wysiłek, aby zapewnić przybyszom 
godne warunki do życia i pracy. Po pierwszych trudnych miesiącach zaczęła powoli następować 
integracja nowo przybyłych z lokalną niemiecką społecznością.

Od patronatu do partnerstwa                                                                              

W 750. rocznicę powstania Warendorf, w 1950 roku, podjęto decyzję o przyjęciu patro-
natu nad rozproszonymi obywatelami Reichenbach i powiatu. Warendorf był trzecim miastem  
w  Niemczech Zachodnich przyjmującym tego rodzaju funkcję. Przyjęcie patronatu stanowiło 
dowód rosnącej integracji miejscowych i przesiedlonych.

Dzierżoniów – Warendorf, miejscowości, które z początku trzynastego stulecia urosły do 
rangi miast, były sobie w dużej mierze nieznane. Istnieje jedynie informacja, że już od 1875 roku 
pojawiły się kontakty między miastami Dzierżoniowem i Warendorfem na poziomie szkolnym. 
Gimnazja obu miast wymieniały się  też corocznie swoimi czasopismami.
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Twórcą patronatu w Warendorf był, pochodzący ze śląskiego Otmuchowa (położonego  
około 50 km od Dzierżoniowa), profesor gimnazjalny Solf, który zamieszkał w Warendorf i został 
rzecznikiem wysiedlonych. W porozumieniu z Westfalskim Związkiem Kraju Ojczystego w Mün-
ster był on  pomysłodawcą objęcia patronatu przez Warendorf nad śląskim miastem Reichen-
bach ( od 1946 roku Dzierżoniów) i nad jego wysiedlonymi mieszkańcami.

Prof. Solf duże wsparcie i pomoc znalazł w ówczesnym burmistrzu Warendorf, Josefie 
Heinermann oraz w całej radzie miasta. Działania te poparł również Heinrich Windelen, który 
pochodził z Bolkowa. Od roku 1948 był on członkiem CDU, później ministrem do spraw wysiedlo-
nych. Nawiązano również współpracę z wysiedlonymi urzędnikami komunalnymi, mieszkańcami 
miasta i powiatu Reichenbach, z burmistrzem dr Schönwälder, starostą Hübner, jak również 
z duchownymi obu konfesji, z superintendentem Bunzle, z radą duchowną oraz z innymi cenio-
nymi, byłymi obywatelami miasta Reichenbach, którzy zamieszkali w  Niemczech Zachodnich.

Oni wszyscy  ideę patronatu przyjęli z radością i wdzięcznością, ponieważ, jak podkreślali, 
widzieli w niej „nie tylko miłą formę uprzejmości, ale także wyraz prawdziwego, szczerego zro-
zumienia dla trudnego losu obywateli śląskiego miasta”. 

Dnia 28 kwietnia 1951 roku, na posiedzeniu rady miasta, doszło do uroczystego ogłoszenia 
decyzji o przyjęciu patronatu nad miastem Dzierżoniów. W treści patronackiej deklaracji czytamy 
o zobowiązaniach, wzajemnej pomocy, którą zapewniali niemieckim braciom doświadczonym 
następstwami wojny, o przyjaźni i szacunku, o traktowaniu ich jako równoprawnych obywateli, 
tu w ich „nowej ojczyźnie”. Miasto Warendorf będzie wspierało wszelkie dążenia, które pomogą 
w nawiązaniu pomiędzy mieszkańcami obu miast prawdziwej ludzkiej i przyjacielskiej łączności. 
Warendorf obejmuje niniejszym patronat nad miastem Dzierżoniów, które pod względem wieku, 
struktury jego społeczności oraz struktury gospodarczej, podobne jest do Warendorf i którego 
dawni mieszkańcy w szczególnie dużej liczbie zostali tu przyjęci.

Bezpośrednio po ogłoszeniu deklaracji o patronacie powstał, z udziałem rady miasta i ad-
ministracji miasta, tzw. Komitet Patronacki, którego celem była dbałość o właściwe wykonywa-
nie różnorodnych zadań.  Głównym zadaniem Komitetu była organizacja co dwa lata „spotkań 
ojczyźnianych”.W tym celu założono, z ogromnym wysiłkiem, kartotekę wysiedlonych z miasta 
i powiatu Reichenbach z ich nowymi adresami.

Ferdynand Ludwig, do niedawna jeszcze Reichenbacher, w sierpniu 1952 roku założył 
własny dziennik pod nazwą „Wielka Sowa”. To niezależne czasopismo przeznaczone było dla 
dawnych mieszkańców miasta i okręgu Reichenbach, miało służyć „utrzymaniu i pogłębianiu 
ojczyźnianej łączności”.

Po krótkim czasie nakład dziennika osiągnął kilka tysięcy egzemplarzy i jest wydawany do 
dzisiaj. Od przełomu lat 1988/89 podlega wydawnictwu w Norymbergi, niestety, nakład ustawicz-
nie znacznie maleje. Gazeta jest centralnym organem wydawniczym, która publikuje, oprócz 
aktualnych informacji rodzinnych, również artykuły o historii i kulturze „dawnej ojczyzny”, oraz 
sprawozdania z różnych spotkań dawnych mieszkańców  Reichenbach. Znajdują się tu przede 
wszystkim opisy podróży do miejsc rodzinnych na Śląsku, które były możliwe od roku 1956 i któ-
rych liczba od lat 70. poważnie wzrosła.

W dniach 2 – 3 sierpnia 1952 roku odbyło się w Warendorf pierwsze spotkanie wysiedlo-
nych ze stron rodzinnych (z Dzierżoniowa i powiatu dzierżoniowskiego), na które przybyło, pomi-
mo ograniczonych jeszcze połączeń transportowych, około 4000 osób. W związku z tym również 
powiat Warendorf objął w dniu 2 sierpnia 1952 roku patronat nad powiatem dzierzoniowskim.

5 września 1953 roku powstał Związek Powiatu Reichenbach. Przewodniczącym został, 
były burmistrz Reichenbach, dr Schönwälder. Związek przejął organizację tych odbywających 
się co 2 lata spotkań w Warendorf, które trwają do dziś.

W roku 1989 organizacja ta została przejęta przez Związek Kraju Rodzinnego Reichen-
bach, Góry Sowie. Warendorf więc dla wielu wysiedlonych z powiatu Reichenbach przejął 
chętnie rolę „ojczyzny zastępczej”. Początkowo spotkania te były bardzo liczne, dzisiaj, niestety, 
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coraz mniej  osób, ze względu na wiek, bierze w nich udział. Na spotkaniach panuje atmosfera 
przyjaźni, życzliwości, wzajemnego zrozumienia. Okazywana jest chęć wzajemnej pomocy - nie 
tylko materialnej..

Związek Kraju Rodzinnego pod długoletnim przewodnictwem Johannesa Lauchtenbergera, 
pochodzącego z Bielawy, wspierał od lat 70. Niemców, którzy potrzebowali pomocy i nie opuścili 
miasta i powiatu dzierżoniowskiego po wojnie.

Realizacja zobowiązań dotyczących pogłębiania duchowego i kulturowego dziedzictwa Re-
ichenbach wiązała się też z powstaniem muzeum okręgowego w domu społecznym „Harmonia”- 
Izby Reichenbach, w której znalazły się eksponaty przedstawiające zarówno historię dawnego 
Dzierżoniowa, jak i innych regionów Śląska, z których pochodzili przesiedleńcy. Izba ta stała się 
miejscem spotkań.  

Powrót wysiedlonych do ich rodzinnych stron był utopią i stawało się to coraz bardziej wi-
doczne pod koniec rządów kanclerza Adenauera i z początkiem objęcia urzędu przez kanclerza 
Willego Brandta. To on w 1972 roku rozpoczął nową politykę wschodnią. Wtedy zaczęto myśleć 
w Republice Federalnej „o Niemczech z punktu widzenia europejskiego”, to znaczy zrezygno-
wano z rozwiązań nacjonalistycznych w kwestiach byłych terenów wschodnich i postanowiono 
szukać równowagi w europeizacji kontynentu. Przemiany po 1989 roku spowodowały też, m.in   
zdecydowane ocieplenie stosunków między narodami niemieckim i polskim, a co za tym idzie, 
inne spojrzenie na tak zwaną kwestię przesiedleńców. Byłe niemieckie obszary wschodnie zo-
stały uznane za należące do państwa polskiego. 

Ważne polityczne traktaty, zjednoczenie Europy, dokumentują wzajemne porozumienia, 
ale właściwe pojednanie znalazło bezpośredni wyraz w licznych i bliskich spotkaniach obywateli 
obu narodów. To właśnie wysiedleńcy odegrali tu dużą i ważną rolę. To oni, po przymusowym 
opuszczeniu swoich własnych domów, nawiązali żywy kontakt, ze swoją dawną ojczyzną i, co 
ważne, znaleźli tu życzliwych i otwartych partnerów do rozmów, bo przecież i oni w tamtych 
wojennych czasach doświadczyli gorzkiego „smaku” przymusowych wysiedleń. To pomagało 
nawiązać wzajemne przyjaźnie i kontakty. Wielu dawnych obywateli miasta Reichenbach, którzy 
już nie żyją, marzyło przez całe życie o takich serdecznych spotkaniach, dzisiaj w sercach czu-
liby wdzięczność i radość.

Wizyta przedstawicieli miasta Dzierżoniowa i powiatu dzierżoniowskiego w Warendorf

Spotkanie przedstawicieli miasta i powiatu 
dzierżoniowskiego z przedstawicielami miasta 
i powiatu Warendorf, które miało miejsce, 18 
lipca 2017 roku w ratuszu w Warendorf, zor-
ganizowane przez Związek Heimatbund Kreis 
Reichenbach-Eulengebirge i Stowarzyszenie 
Kwaterodawców Krainę Sudecką, była  waż-
nym dowodem wzajemnego porozumienia. Po 
raz pierwszy przybyli do tego miasta przedsta-
wiciele władz miasta Dzierżoniowa  i powiatu 
dzierzoniowskiego.  

Wizyta w Warendorf stanowiła też konty-
nuację procesu wzajemnego pojednania, po-
rozumienia  niemiecko-polskiego po okrutnych 
doświadczeniach w przeszłości.

Wizyta wysokiej rangi delegacji z powiatu 
i miasta Dzierżoniowa w mieście patronackim 

Dyrektor Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa - Henryk 
Smolny i dyrektor Westpreussisches Landesmu-
seum w Warendorf - dr Lothar Hyss, fot. Muzeum 

Miejskie Dzierżoniowa
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nad rzeką Ems, była szczególnym wydarzeniem, dla wysiedlonych i ich potomków, rodzajem 
spełnionej po wielu latach nadziei, „cichych życzeń”, tych, którzy w większości już zmarli i dla 
których nie spełniły się marzenia o powrocie do swojego dawnego miasta rodzinnego.

Wizyta owa była też doskonałą okazją do nawiązania współpracy między muzeum w Wa-
rendorf a Muzeum Miejskim  Dzierżoniowa.

Różne formy współpracy

Ważnym wydarzeniem wspierającym 
rozwój turystyczny powiatu dzierżoniow-
skiego było podpisanie umowy kooperanc-
kiej w 2014 roku pomiędzy Heimatbund 
Kreis Reichenbach, Eulengebirge, który 
reprezentuje przewodniczący pan Heinz 
Pieper z Warendorfu i Stoważyszeniem 
Kwaterodawców Krainy Sudeckiej, repre-
zentowanym przez panią Bożenę Olejni-
czak. 

Stowarzyszenie Kwaterodawców 
„Kraina Sudecka”(SKKS), to nowoczesna 
organizacja pozarządowa, która dosko-
nale potrafi zarządzać, jest spójna pod 

Spotkanie w zabytkowym ratuszu w Warendorf.
Od lewej Arnold Kordasiewicz, dyrektor Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa – Henryk Smolny, wójt gminy 

- Marek Chmielewski, starosta dzierżoniowski -Janusz Guzdek, burmistrz Dzierżoniowa - Dariusz Kuchar-
ski, przewodnicząca Krainy Sudeckiej - Bożena Olejniczak, burmistrz Warendorf - Axel Linke, Piotr Argal-
ski, przewodniczący Heimatbund Kreis Reichenbach -Heinz Pieper, fot. Muzeum Miejskie Dzierżoniowa

Przewodnicząca Krainy Sudeckiej - Bożena Olejniczak i 
przwodniczący Heimatbund Kreis Reichenbach - Heinz 

Pieper w trakcie podpisywania umowy kooperacyjnej, fot. 
Stowarzyszenie Kraina Sudecka
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względem celów, jest zmotywowana do działania, a członkowie Stowarzyszenia mają kwalifika-
cje w branży turystycznej.

Celem stowarzyszenia jest poprawa dostępu do rynku turystycznego, tzn. działanie na 
rzecz rozwoju szeroko pojętej turystyki, a w szczególności promocja i ochrona interesu prywat-
nych kwaterodawców i usług turystycznych. Zrzeszenie osób zajmujących się udostępnianiem 
kwater prywatnych i agroturystyką. Prowadzenie działalności informacyjnej, marketingowej i wy-
dawniczej, wiążącej się tematycznie z celami i zadaniami Stowarzyszenia. Integracja środowiska 
wokół wspólnych działań. Organizowanie spotkań, wystaw, targów, szkoleń oraz branie w nich 
udziału.

Wizyta grupy młodzieży z LVHS z Warendorf w Dzierżoniowie         
                  
Ponad 20-osobowa grupa młodzieży z Wyższej Szkoły Rolniczej Freckenhorst w Waren-

dorf, pod kierownictwem opiekuna Josefa Everwanda, podczas pobytu w Polsce, odwiedziła 
w styczniu 2018 roku również miasto patronackie Warendorf, Dzierżoniów. Byli to uczestnicy 
czterotygodniowego kursu rolniczego organizowanego przez Landvolks-hochschule Frecken-
horst. 

Młodzież została serdecznie przyjęta przez burmistrza miasta Dzierżoniowa, Dariusza Ku-
charskiego, w ratuszu miejskim, który powiedział, m.in.:

Połączyła nas nasza mała ojczyzna, Dzierżoniów. Losy wysiedlonych Niemców i również 
Polaków, którzy zostali wysiedleni z terenów wschodnich i tu znaleźli nową ojczyznę, są bardzo 
podobne. Mam nadzieję, że „dawni Dzierżoniowianie” będą nas odwiedzać, jak też młodzi miesz-
kańcy Warendorf z radością odkryją uroki Dzierżoniowa.

Uczestnicy kursu wybili na pamiątkę „monetę z Dzierżoniowa”. Po przyjęciu w ratuszu 
zwiedzili również miasto.

Kierownik grupy, Josef Everwan, podczas przekazywania prezentów burmistrzowi Dariuszowi Kucharskie-
mu w sali ratuszowej miasta Dzierżoniowa, fot. Urząd Miasta w Dzierżoniowie
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Wizyta przedstawicieli powiatu Warendorf w mieście partonackim Dzierżoniów

11 czerwca 2019 roku Dariusz Kucharski - burmistrz miasta Dzierżoniowa przyjął w ratuszu   
przewodniczącego partii CDU w powiecie Warendorf - Guido Gutsche z towarzyszącymi mu 
osobami. Przodkowie pana Gutsche pochodzą z miejscowości Księginice Wielkie, z dawnego 
powiatu Reichenbach, a dzisiaj dzierżoniowskiego.

Ustanowiony przed 60 laty patronat  Warendorf nad Dzierżoniowem, pozostaje ciągle aktu-
alny, a przede wszystkim niezwykle ważny dla przyszłości.

Guido Gutsche przekazał pozdrowienia od starosty powiatu Warendorf, dr. Olafa Gericke 
i burmistrza Warendorf Axela Linke. Szczególny prezent został wręczony burmistrzowi Dzier-
żoniowa, Dariuszowi Kucharskiemu - herb powiatu Warendorf.  Pan Gutsche poinformował też 
dzierżoniowskiego gospodarza o ogólnej sytuacji w powiecie Warendorf, dokonał oceny rozwoju 
gospodarczego powiatu i wskazał, m.in. na rozbudowę sieci światłowodowej i komunikacji, mó-

wił o planach wykorzystania i zastosowania 
najnowszych technologii, jak np. wykorzy-
stania wodoru do napędu ogniw galwanicz-
nych w samochodach osobowych. 

Z uznaniem podkreślał rozwój polskiej 
sieci telefonicznej, stwierdzając, że w Pol-
sce, w przeciwieństwie do Niemiec, łącz-
ność komórkowa funkcjonuje bez zarzutu.

Burmistrz Dzierżoniowa, Dariusz Ku-
charski, potwierdził możliwość rozpoczęcia 
oficjalnych kontaktów pomiędzy Dzierżo-
niowem a Warendorf. Podkreślił znaczenie  
dawnego ewangelickiego cmentarza, na 
którym zostaną wkrótce odrestaurowane 
płyty nagrobne, ogrodzenie i brama wej-
ściowa. Cmentarz znajduje się pod opieką 
młodzieży związanej  z niemiecko-polską 
fundacją „Krzyżowa”.

Guido Gutsche, przewodniczący partii CDU w powiecie 
Warendorf podczas wręczania herbu powiatu Waren-
dorf burmistrzowi Dzierżoniowa, Dariuszowi Kuchar-

skiemu, fot. Urząd Miasta w Dzierżoniowie

Guido Gutsche, przewodniczący partii CDU w powiecie Warendorf podczas wręczania herbu powiatu 
Warendorf burmistrzowi Dzierżoniowa, Dariuszowi Kucharskiemu, fot. Urząd Miasta w Dzierżoniowie
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Heimatbund Reichenbach z wizyta w II Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie

Wer die Heimat liebt, achtet auh die Heimat der anderen 
(kto kocha ojczyznę, szanuje także ojczyznę innych)  

                                                                                                            Frank Thiess

Kiedy rozpoczynaliśmy współpracę w roku 2009, podczas naszych pierwszych spotkań  nie 
przypuszczaliśmy, że kolejne spotkania i rozmowy przyniosą aż tak wiele pozytywnych doświad-
czeń, zmianę sposobu myślenia,  inne spojrzenie na przeszłość i teraźniejszość - z zupełnie 
nowej perspektywy.

Przedstawiciele związku byłych mieszkańców powiatu Reichenbach (Heimatbund Re-
ichenbach), który ma swoją siedzibę w miejscowości Warendorf (Północna Nadrenia - Westfalia 
w Niemczech), po raz pierwszy odwiedzili  II Liceum Ogólnokształcące  w roku 2011.  Była 
to dość spontaniczna wizyta podczas  jednej z lekcji języka niemieckiego, w której - zgodnie 
z wcześniejszymi ustaleniami - uczestniczyło kilka osób z Heimatbund Reichenbach wraz z prze-
wodniczącym związku, panem Heinzem Pieperem. Uczniowie naszej szkoły nie kryli zdziwienia:  
oto mają przed sobą ludzi starszych, mówiących po niemiecku,  z którymi zapewne nie znajdą 
żadnego wspólnego tematu … 

Pierwsze lody zostały przełamane, gdy okazało się, że wśród gości jest pan, który w latach 
trzydziestych był uczniem naszej szkoły, wówczas niemieckiej Ewangelickiej Szkoły Powszech-
nej. I wtedy posypały się pytania o tamten czas, o tamte doświadczenia, pojawiło się zdziwienie 
i zaciekawienie.

W kolejnych latach nasze spotkania były już dokładnie zaplanowane i zorganizowane. Za 
każdym razem uczestniczyli w nich uczniowie, którzy interesowali się historią, zwłaszcza historią 
naszego regionu, ale też i językiem niemieckim.

W czasie spotkania w dniu 23 kwietnia 2013  przewodniczący  Związku Heimatbund Re-
ichenbach, Heinz Pieper, w niezwykle interesujący sposób,  przy pomocy prezentacji multime-
dialnej zawierającej zdjęcia z okresu ponad 60 lat istnienia związku,  przekazał nam wiele infor-
macji dotyczących jego powstania,  historii i działalności. Ale uczniowie mogli przede wszystkim 
dowiedzieć się, jak wyglądała przymusowa ewakuacja ludności niemieckiej z naszego powiatu 
tuż po zakończeniu wojny. Punkt zbioru dla ówczesnych mieszkańców znajdował się właśnie 
w budynku naszej szkoły, która pełniła wtedy funkcję szpitala wojskowego. Jeśli mówi o tym oso-
ba, która doświadczyła tego osobiście, a pomimo wieku dziecięcego zachowała wiele w  swojej 
pamięci, nie sposób pozostać wolnym od emocji i poruszenia. 

Urodzona we Wrocławiu (wtedy Breslau) pani dr Ingrid Aebert, której ojciec był najpierw pa-
storem w parafii ewangelickiej w ówczesnej  Langenbielau, a potem, po przymusowym wcieleniu 
do armii niemieckiej zginął na froncie wschodnim, podzieliła się z nami tym, czego doświadczyła 
wraz ze swoją mamą i młodszym rodzeństwem. 

O swoich przeżyciach, w inny już, barwny sposób opowiadał też pan Horst Heinzel, który 
opuszczał Reichenbach jako nastolatek i ma wiele dobrych wspomnień związanych z naszym 
miastem, w którym spędził przecież całe swoje dzieciństwo. Miłym prezentem dla gości na za-
kończenie tego spotkania było znakomite wykonanie na akordeonie utworu „Flick flack” niemiec-
kiego kompozytora A. Vossen  przez ucznia klasy 2d, Piotra Zielińskiego.  

Po roku, choć spotkaliśmy się w podobnym składzie, znów mieliśmy sobie wiele do opowie-
dzenia. Najpierw w części oficjalnej, wspomniana wcześniej doktor Aebert wygłosiła referat zaty-
tułowany „70 lat od zakończenia wojny – przymusowe wysiedlenie jako los Niemców i Polaków“, 
w którym przypomniała o wydarzeniach historycznych związanych z zakończeniem drugiej wojny 
światowej, o konferencjach w Teheranie i Jałcie, a także o Układzie Poczdamskim. Ale też wiele 
uwagi poświęciła losom Polaków, którzy musieli opuścić swoją ojczyznę na kresach wschodnich, 
jak i Niemców, którzy zostawili swój dom tu, na Dolnym Śląsku. 
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Po raz pierwszy po wojnie Ingrid Aebert odwiedziła ojczyznę  swojej rodziny w latach sied-
mdziesiątych, 30 lat od zakończenia wojny. Mogła ponownie zobaczyć dom rodzinny swoich 
dziadków w Łagiewnikach (przed wojną Heidersdorf), w którym została serdecznie przyjęta przez 
mieszkającego w nim Polaka pochodzącego ze Lwowa. 

Z zaciekawieniem słuchaliśmy też opowieści pana Wolfganga Höntsch, który mieszkał 
do końca wojny w Reichenbach przy obecnej ulicy Grota-Roweckiego i odwiedzał Dolny Śląsk 
regularnie, po to, by zgłębić  historię i tajemnicę różnych miejsc ziemi dzierżoniowskiej.Te oso-
biste wspomnienia sprawiły, że spotkanie trwało ponad trzy godziny, bo przy kawie i ciastkach  
odbyliśmy wiele serdecznych i ciepłych rozmów.  Uczniowie opowiadali o swoich miejscach 
zamieszkania, o swoich rodzinach, pytali o wrażenia gości z kolejnego pobytu w powiecie dzier-
żoniowskim. Mogli też zobaczyć stare zdjęcia dobrze znanych im dziś miejsc. Atmosfera była 
wyjątkowa!

Nasze kolejne spotkanie  miało charakter wycieczki. Weszliśmy na Rybią Górę w Piławie 
Dolnej, gdzie znajdował się pomnik upamiętniający bitwę o Śląsk z 1762 roku. Po drodze,  Heinz 
Pieper przeprowadził dla nas lekcję historii, opowiadając o wydarzeniach wojny siedmioletniej. 
Po powrocie do Piławy Dolnej zregenerowaliśmy nasze siły na pikniku przygotowanym dla nas 
przez gości, oglądaliśmy stare mapy naszego regionu, rozmawialiśmy o tym, jak wyglądało życie 
ludzi, którzy mieszkali tu wiele lat temu. Ani różnica wieku, ani problemy językowe nie zakłóciły 
naszej integracji. No i pogoda była wspaniała!

Pani Ingrid Aebert nie odwiedzi już swojej śląskiej ojczyzny, zmarła niedawno po kilkuletniej 
ciężkiej chorobie …  Jesteśmy jej, ale także panu Heinzowi Pieper  bardzo wdzięczni za to, że 
z tak wielkim zaangażowaniem zechcieli podzielić się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. 

Mówienie o trudnej historii naszych narodów bez ciągłego powracania do oskarżania, budo-
wanie wzajemnego zaufania, ale przede wszystkim też odstąpienie od wzajemnych uprzedzeń 
i uproszczonego wartościowania innych … to jest możliwe. I warto, by młodzież mogła takie 
wartości w sobie kształtować. To jest do osiągnięcia tylko podczas takich osobistych spotkań 
i rozmów.

Spotkanie na lekcji j. niemieckiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II.
Od lewej przewodniczący Heimatbund Kreis Reichenbach, Heinz Pieper, Ingrid Aebert, nauczyciel  

j. niemieckiego pani Alina Nowelli, Uwe Pieper, Wolfgang Hentsch, fot. Heinz Pieper
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dr Ingrid Aebert – orędowniczka pojednania
Niemców i Polaków

Urodzona we Wrocławiu w 1940 r. Pierwsze sześć lat 
spędziła w Bielawie. Ojciec Bernhard Aebert był pastorem w ko-
ściele ewangelickim w Bielawie, matka pracowała jako nauczy-
cielka. Dziadek Ingrid był pastorem w Łagiewnikach, a po jego 
śmierci babcia  założyła tam prywatną szkołę. Rodzice Ingrid   
zamieszkli w Bielawie, w ówczesnym budynku Fundacji Hilber-
ta, który mieścił się przy ul. Wolności .  

Przed wkroczeniem Armii Radzieckiej, cała rodzina prze-
niosła się do Radkowa, by następnie wrócić do Bielawy, skąd 
w roku 1946 została  wysiedlona i znalazła się w obozie przej-
ściowym w Warendorf. Ostatecznie zamieszkała poza miastem 
u gospodarzy,  w bardzo skromnych warunkach.

Pasją Ingrid Aebert od najmłodszych lat były książki. Sta-
nowiły duchowe pożywienie. Naukę ukończyła w szkole podsta-
wowej, potem gimnazjum, a po zdaniu egzaminu maturalnego 
w Warendorf podjęła studia medyczne na wydziale lekarskim 
w Münster i Freiburgu. 

Jako lekarz pediatra pracowała w Schwäbisch Hall w Ems-
land, potem w Klinice Marl-Sinsen, na etacie psychiatry dzie-
cięcego i młodzieżowego. Do Warendorf wróciła po przejściu 
na emeryturę i zaangażowała się w działalność na rzecz gminy kościelnej. Śpiewała w chórze 
parafialnym.

Doświadczenia, przeżycia z przeszłości miały niewątpliwie wpływ na jej  zainteresowanie 
się pracą na rzecz porozumienia niemiecko-polskiego.

W latach siedemdziesiątych odwiedzała Polskę, do dziś odnajdujemy potwierdzenie tych 
kontaktów, a obecnie ich kontynuację. W roku 2010, podczas Dni Żałoby Narodowej, po prze-
prowadzonych rozmowach,  doktor Ingrid została zaproszona na Śląsk.

Od roku 2011 była członkiem związku Heimatbund i bardzo aktywnie współpracowała ze 
społecznością i władzami miasta Dzierżoniowa. Tu w czasie licznych spotkań, wykładów dzieliła 
się swoją życiową wiedzą, kulturalnymi zainteresowaniami.

Tak oto wspomina doktor Ingrid wspomina swoje pobyty w Dzierżoniowie i okolicach:

„Gdy jedzie się z Heinzem Pieperem na Śląsk, to główna droga prowadzi do Piławy, a dalej 
na pobliską już Górę Rybaka. Te tereny, te okolice, te miejscowości, za którymi się tęskni....…

Gdzieś ukryty pomnik upamiętnia stoczoną tu bitwę, tu pod Górą Rybaka. To tu w roku 1762 
w walce o Śląsk odniósł zwycięstwo nad Austrią Fryderyk Wielki. Wtedy Śląsk stał się częścią 
Prus. Renowacja tego pomnika zakończyła się w sierpniu 2012 roku. Ponieważ, duży wkład 
pracy włożył Heinz Pieper, więc i on  był  obecny podczas uroczystego aktu odsłonięcia pomnika.

Dalej, poprzez zielone pola poszliśmy na Górę Rybaka. Jakie tu są wspaniałe widoki, wokół 
cisza, pustka, jak okiem sięgnąć żadnej duszy ludzkiej, tylko gdzieś w górze, widać nadlatujące 
ptaki. 

Słychać śpiew skowronków, które jakby gęstą chmurą otaczają rosnące drzewa i ludzi. Ja 
tak dawno nie słyszałam tego niekończącego się, świergotu ptaków, które jakby naraz spadały 
z błękitnego nieba. Dopiero przy wnikliwszej obserwacji możemy odróżnić jednego czy drugiego 
śpiewaka trzepoczącego skrzydłami, opadającego i wzbijającego się gdzieś w przestworza, na-
gle znikającego w błękicie, a czasami jak kamień osuwającego się na ziemię.
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Jestem zachwycona, pewnie nawet kret w swojej norze słyszy rozbrzmiewające piosenki 
skowronków i myśli  - jak można równocześnie tak fruwać, latać i śpiewać.

Przypominają się nam jeszcze różne piosenki  o skowronkach: Paul Gerhard - „Skowronek 
wzbija się w powietrze....”, Hermann Löns - „Wszystkie polne skowronki cieszą się”, nie zapomi-
nając Friederike Kempner - „Skowronki to prawdziwe poetki wzbijają się do nieba...”

Jaka szkoda, że tego niezwykłego śpiewu „utalentowanego” ptaka nie można usłyszeć 
w Munsterland, i chyba w całej Westfalii. Czyżby tylko na Śląsku skowronki były takie cudowne, 
rozśpiewane, radosne?! A Śląsk, to przecież ziemia za którą się tęskni i tylko tu skowronki są 
takie niezwykłe...

Idąc dalej, pod błękitnym niebem, wśród rozszczebiotanych skrzydlatych stworzeń, spoty-
kamy też sarny posilające się świeżą trawą na skraju lasu i pędzącego  szaraka. Gdzieś daleko, 
po zboczu żwirowiska kroczą ciężkie muflony. Nas ogarnia i pochłania gęsty las na Górze Ryba-
ka i tu cichnie wiatr, ale też i śpiew skowronków.

Pomnik jest w dobrym stanie. Napis jest czytelny:

Pamięci poległych i rannych pruskich i austriackich żołnierzy w bitwie pod Dzierżoniowem, 
16 sierpnia 1762 roku

Składamy pod pomnikiem bukiet kwiatów. Gdyby była tu ławka, można by odpocząć chwilę 
i wspomnieć bohaterów, którzy zginęli w walce” (tłum. Piotr Argalski).
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   Niezbadane księgi

Janusz Głód

Po soborze trydenckim (1545-1564) proboszczowie zobowiązani byli do prowadzenia 
ksiąg parafialnych. Język polski na Śląsku, jako ludowy, ustępował w nich początkowo uniwer-
salnej łacinie  a następnie językowi niemieckiemu. Księgi są jednak niezwykle cennym źródłem 
wiedzy o staropolszczyźnie, niestety  w niewielkim stopniu zbadanym. W naszej okolicy język 

staropolski w księgach śląskich z lat 
1698-1732 i 1766-1831 zachował  w 
Kiełczynie obrońca i badacz języka 
polskiego na niemieckim Śląsku,  
ks. Jan  Melc (1884-1957), uczest-
nik III Powstania Śląskiego, więzień 
gestapo i KL Buchenwald, od 1941 
r. do śmierci proboszcz kiełczyński.

W księdze zostały zapisane  
nazwiska mężatek, np. Świerczko-
wa – żona Świerczka, Nawrotka - 
żona   Nawrota, Smolkowa – żona 
Smolki, Kozaczka- żona Kozaka, 
Misiochowa - żona Misiocha, Roso-
wa żona Rosy, Zimowa - żona Zimy, 
Piechowa- żona Piechy, Niemcowa- 
żona Niemca, Chodakowa- żona 
Chodaka, Spyrowa – żona Spyry, 
Ziętkowa - żona Ziętka, Wanecho-
wa- żona Wanecha, Baranowa - 
żona Barana, Badziurowa - żona 
Badziury, Jarzombkowa – żona 

Jarzombka, Waleczkowa - żona Waleczka, Kubisowa- żona Kubisa, Gaydowa - żona Gajdy, 
Musiolowa- żona Musiola, Grabowa – żona Graba, Schalkowa - żona Szalka, Przewoznikowa - 
żona Przewoźnika, Tchorzowa - żona Tchorza, Chmielowzowa - żona Chmielowza, Nierychlowa 
- żona Nierychla, Dudkowa - żona Dudka, Buczkowa - żona Buczka, Franiowa - żona Frania, 
Ciemięgowa - żona Ciemięgi, Nadkowa - żona Nadka, Zarzinowa - żona Zarzina, Tkoczowa - 
żona Tkocza.

W księdze łacińskiej zdarzają się pojedyncze słowa w języku polskim, np. cera – córka. 
Fragment zapisu z 1716 r. ,, Adalberti sen Woytechi Swoboda” to także przykład dziedziczenia 
imion syna   po ojcu - Adalberti to w języku łacińskim Wojciech. ,,Woytech Swoboda’’ to ,,sen 
Opolka”- zapis z 1712r., niestety, polskie imiona najczęściej zapisywano w  języku łacińskim.   

 Fragment strony księgi parafialnej z 1699 r. – w języku łaciń-
skim. Na jednej tylko stronie polskie nazwiska, m.in. Niewierka, 
Dombek, Plawka, Bogaczka, Kubiczek, Zając- świadczą o silne 

polskiego żywiołu.
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Inna księga, zachowana przez ks. Melca, pochodzi z okresu, kiedy  Prusacy podbili w więk-
szości Śląsk,  i jest napisana w języku niemieckim. W latach 1765-1831 występuje tam szereg 
nazwisk polskich, np. Szydlo, Biela, Zachnik, Knossala, Slaby, Zyko, Bartola, Czichos, Zibarski, 
Łyko, Sosnik, Zartila, Kaluza, Ga-
ida, Tkacz, Kowal, Gonior, Ziaika, 
Sarna, Głąb, Czok, Starosta,Wro-
bel, Kijowski, Salontzik, Kabon, 
Gwość, Wroblin, Kukula, Skala, 
Niedwora, Wystrach, Kilian, Witola, 
Dudek, Glombik, Grabisz, Kubisz, 
Gayda, Zmarzlik, Hynek, Libawski, 
Kżowski, Pawlica, Koral, Strze-
lec, Babioula, Kukolna,Kulanski, 
Pampuch,Czaia, Mechnik, Lysoń, 
Wloka, Niekrowczyk, Planiok, Ga-
brjelczik, Soppa, Planiok, Wodarz, 
Woiwoda, Niewodnik, Pantek, Gla-
dek, Gwoźdź, Warzecha, Woźnica, 
Kowolik, Przybyla, Schodlarczyk, 
Niemczyk, Machula, Janowczy-
k,Wazny, Fonfara, Michalczyk, Se-
dlaczek, Kaprot, Stanik, Niedziela, Sydlo, Gabrielczyk, Kiwitz, Wrubel, Koszyk, Pakula, Skrzyp-
czyk, Safarczyk, Pieterek, Żorowka, Kotula, Glomb, Wotzka, Przybo, Grabis, Glatki, Dlugos, 
Jachula, Niestrioy, Pogrzeba, Pawlata, Bieniek, Jarosch, Kalisa, Gonior, Ziaika, Kowal. 

Nazwiska mają rodowód sięgający średniowiecznej polszczyzny, np.:
Niedziela – nie dzielać, nie robić
Wodarz - od włodać, sprawować władzę
Soppa - od sopać, czyli sapać lub sopić się – obruszać się
Woiwoda - od wodzić, prowadzić wojów do walki
Bieniek - od Bieniedykta, Benedykta
Knosala - od knosać czyli gnać, gonić
Stanik - zdrobnienie od imienia Stanisław, Stanek
Czok- od ciokać, głaskać, cmokać
Łysoń- od łysy, pozbawiony włosów
Kukula- od kukania, kukułki
Warzecha- od wielkiej drewnianej łyżki potrzebnej do mieszania zupy w czasie warzenia,  

gotowania
Bartola- od imienia Bartłomiej, Bartholomeus
Pogrzeba- od pogrzebać, zajmować się pochówkiem
Siodłak- gospodarz, rolnik

 Fragment strony księgi parafialnej z 1699 r. – w języku łaciń-
skim. Na jednej tylko stronie polskie nazwiska, m.in. Niewierka, 
Dombek, Plawka, Bogaczka, Kubiczek, Zając- świadczą o silne 

polskiego żywiołu.
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  Fragment księgi z popularnymi, zapisanymi gwarą śląską, imionami: Bartek Solonczik, 
Bartek Gaida Valek (Walenty) Korol, Valek Kubisz, Jasek Lormysz. Simon Wodarz, Ste-

phan Hyla-1791r.
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  Fragment strony z roku 1785 z imionami także zapisanymi w lokalnym języku polskim: Stanik Biela, 
Woitek Hynek, Bartek Knosala. 
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Najczęściej występujące imiona polskie o zmieniającej się pisowni,  to: Bartek, Woitek, 
Woytek, Wojtek,  Jaś, Jasch, Jasek, Jasiek, Maciek,Valek, Walek, Sobek (Sobiesław), Sobeck, 
Stanik.

Przez 66 lat prowadzenia księgi, w niektórych rodzinach  powtarzały się imiona, np. Bartek 
w rodzinach Gaida, Kaluza,  Knosala, Niemczyk, Sosnik, Glomb, imię Wojtek  - w rodzinach Ka-
luza, Hyla, Hynek, Hennek, Knossala, Maniok, Waldera, Sonsala, imię Stanislaus  - w rodzinach 

Hilla, Pakula, Kost.
Księgi parafialne, zachowane 

przez ks. Melca, na pewno nie słu-
żyły niemieckiej genealogii  w służbie 
narodowego socjalizmu, który był nie 
tylko antyżydowski, ale i antypolski. 
Od 1933 r. niemieckie paszporty, jako 
świadectwo aryjskiego pochodzenia, 
były bardzo ważne, np. osoby ubie-
gające się o wyższe stanowisko w ad-
ministracji państwowej musiały przed-
stawić swoich antenatów do 1759 
roku. Księgi parafialne na Śląsku były 
cennym źródłem informacji dla bada-
czy polskości  ludności zamieszkują-
cej Śląsk, np. twórcy przedwojennej 
Biblioteki Sejmu Śląskiego w Kato-
wicach i prezesa  Towarzystwa Przy-
jaciół Nauk na Śląsku,  ks. dr. Emila 
Szramka (1887-1942). Potężne zbiory 
dzieł sztuki i biblioteka  ks. Szramka 
przepadły po aresztowaniu go przez 
gestapo w 1940 r. (zginął w obozie 
koncentracyjnym w 1942 roku). Ks.  
Melc był jego bliskim współpracowni-
kiem i przyjacielem od dziecinnych lat. 
Wiele ksiąg parafialnych, które uznano 
za wrogie ideologii nazistów, zostało 
zlikwidowanych. Tym cenniejsze są te, 
które ocalały dzięki ks. Melcowi.

                                                                                                              
      

  Fragment strony z 1825 r. przy polskich nazwiskach, np. 
Grabis, Bieniek, imiona w języku niemieckim, np. Nikolai  

(Mikołaj), Andreas (Andrzej).
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  Polscy jeńcy wojenni w Mościsku  - rok 1939  

Janusz Głód

,,Kiedy zamieszkałam w Mościsku w 1951 r., usłyszałam od rodowitego Niemca o nazwi-
sku Koy (już nieżyjącego ) o tym,  że stojący budynek z wysokim kominem przy ul. Kolejowej 
w Mościsku był obozem jenieckim, zarządzanym przez Niemców, gdzie byli przetrzymywani 
jeńcy narodowości polskiej i żydowskiej, pracowali przy wypalaniu cegły,  również tam ginęli 
z wycieńczenia.” 

We wspomnieniach mieszkanki Mościska, pani Klimek, znalazło się kilka nieścisłości, które 
- jako popularne - funkcjonują w świadomości lokalnej do chwili obecnej, a wynikają z niezna-
jomości  faktycznego funkcjonowania obozu jeńców wojennych, a następnie obozu dla Żydów. 
Braki w naszej wiedzy wiążą się przede wszystkim z nieistnieniem źródłowych opracowań, które, 
choćby w sposób dostateczny,  wyczerpywałyby te zagadnienia, a  w szczególności dotyczące 
dziejów obozu jeńców polskich z kampanii wrześniowej 1939 r.

Na początek, sprostowanie odnośnie pana Koja (1892- 1974). Nie był  on Niemcem, lecz 
autochtonem, Ślązakiem,  podobnie jak pani Zdrzałek (1924-2007), o której wspomnę jeszcze 
poniżej. Przypisano ich do narodowości niemieckiej, ponieważ posiadali przedwojenne oby-
watelstwo niemieckie. Niemcami nie byli, obydwoje kultywowali rodzinne tradycje polskiego 
patriotyzmu, a P. Józef Koj  „dzielił się żywnością, współczuł i jak mógł pomagał więźniom, choć 
wiedział, że grozi mu za to kara”.

Szukając informacji na temat obecności jeńców polskich w Mościsku, inspirowałem się 
m.in. rozmową z panią Zdrzałek, jednak sporo wiadomości odkryłem przy okazji archiwizacji 
dokumentów dotyczących opieki duszpasterskiej nad jeńcami w obozie w Mościsku. Niestety, 
jest to materiał niekompletny i mocno sfatygowany przez upływ czasu.

Po zakończeniu kampanii wojennej we wrześniu 1939 r. w niemieckich obozach znaleźli się 
liczni jeńcy polscy, których należało, zdaniem Kościoła, koniecznie objąć opieką duszpasterską, 
a powinna ona mieć miejsce w każdych warunkach, także wojennych. Kardynał Adolf Bertram, 
arcybiskup wrocławski, bardzo interesował się jeńcami wojennymi z terenu swego arcybiskup-
stwa i wiele wskazuje na to, że przy pomocy księży proboszczów zbierał informacje o liczbie 
jeńców i ich rozmieszczeniu. W październiku 1939 r., kiedy na ziemiach polskich trwały jeszcze 
walki przeciwko armiom niemieckim i sowieckim, organizowano obozy jenieckie, także ten 
w Mościsku. Oficer nadzoru, odpowiedzialny za tworzenie obozu, znajdował się w Reichenbachu 
(Dzierżoniowie), do sprawnej dyslokacji jeńców wykorzystano sieć kolejową.

Ówczesny proboszcz w Mościsku, ks.  Józef Spindel, weteran I wojny światowej, próbował 
ustalić liczbę jeńców z kampanii wrześniowej, co było wstępem do objęcia ich opieką duszpaster-
ską na terenie parafii. Zapewne temu służyła notatka w języku niemieckim z początku listopada 
1939 r. Podał w niej narodowości jeńców, a byli to: Polacy, Ukraińcy i Białorusini – obywatele 
polscy, którzy służyli w wojsku polskim. Nie znał poszczególnych ich liczb (oznaczał je znakiem 
,,?”). Jednak podał przypuszczalną sumę jeńców, także ze znakiem ,,?”: siedemdziesięciu 
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dwóch. W innym miejscu, w odręcznej notatce z początku listopada 1939 r., ks. Spindel odnoto-
wał wyznanie i narodowość jeńców. Notatka jest pełna skreśleń i znajdują się w niej  także dane 
szacunkowe. Wśród jeńców najwięcej było osób wyznania  rzymsko-katolickiego – czterdziestu 
dwóch Polaków, siedemnastu Białorusinów, ośmiu Ukraińców – grekokatolików, w sumie 67 
jeńców  Stalagu VIII/ A. Ostatecznie, na początku grudnia 1939 r., ks. proboszcz ustalił liczbę 
jeńców w Mościsku na osiemdziesięciu i podał ją do informacji wikariatu generalnego we Wro-
cławiu. Nie był to duży obóz. W Krzyżowej przebywało 200 Polaków z Górnego Śląska i innych 
regionów Polski;  były też  komanda kilkuosobowe przydzielane do małych gospodarstw. 

Obóz w Mościsku początkowo był podobozem macierzystego Stalagu VIII A, czyli ósmego 
okręgu wojennego A, niemieckiego obozu podoficerów i szeregowców w Gorlitz (Zgorzelcu) 
i stanowił oddział roboczy, tzw. Arbeitskommando, w którym przebywali jeńcy jako robotnicy 
w przemyśle czy rolnictwie. Z polecenia obozu macierzystego miejsce na obóz pracy w Mościsku 
wskazał sołtys Scholz, karczmarz, z którym współpracował miejscowy gospodarz Saure, przed-
stawiciel Związku Gospodarzy Powiatu Dzierżoniowskiego (Kreis Reichenbach).  Jeńcami na 
pewno byli zainteresowani właściciele lokalnych gospodarstw jako źródłem taniej siły roboczej.

Ks. proboszcz Grodziszcza, Józef Spindel (Mościsko należało do tej parafii już w średnio-
wieczu),  podjął starania w dzierżoniowskiej komendanturze  obozu, aby uzyskać zgodę na 
odprawienie nabożeństw dla jeńców. Wstępnie otrzymał ją 10 listopada 1939 r., zatem w piątek,   
przed polskim świętem państwowym odzyskania niepodległości Polski. W czasie okupacji nie-
mieckiej nie było mowy (jak wiadomo) o oficjalnych obchodach  tego święta, lecz Polacy o nim 
pamiętali i próbowali na swój sposób je uczcić. Nie wiadomo, czy ks. Spindel zdawał sobie 
sprawę, jak wielkie znaczenie dla jeńców ma dzień 11 listopada, ale właśnie w tym dniu chciał 
koniecznie odprawić dla nich  nabożeństwo. Odprawione zostało jednak nie 11, a 12 listopada 
(w niedzielę) o godzinie 18.00 i dla jeńców był to prawdziwie świąteczny dzień. Miłą niespodzian-

ką  dla uczestników nabożeń-
stwa był język polski, w którym 
ks. Spindel do nich przemówił. 
Świadczy to o tym, że ks. pro-
boszcz dobrze wykorzystał czas, 
zanim uzyskał zgodę na opiekę 
duszpasterską nad jeńcami. 
Uczył się on języka polskiego, 
aby mieć lepszy kontakt ze swo-
imi „podopiecznymi”. P. Zdrza-
łek z Grodziszcza, wspominała 
książki i  słowniki, z których ko-
rzystał. Bez problemu odmawiał  
z jeńcami  „Ojcze nasz” i „Zdro-
waś Mario” i znał pieśń maryjną. 
Najwięcej trudności sprawiła mu 
przemowa – kazanie w języku 
polskim. Jego tekst z języka 
niemieckiego zdanie po zdaniu 
przetłumaczył inspektor rolny,  
P. Klimek z Grodziszcza i nie 
była to tak piękna polszczyzna   
jak w śląskim modlitewniku.

    Fragment rytu wrocławskiego z 1891 r. z modlitwą ,,Ojcze nasz”  
w językach niemieckim i polskim. Korzystał  z niego na terenie para-

fii  ks. Spindel. 
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Poniżej prezentujemy fragmenty przemowy ks. Spindla odzwierciedlające łamaną polsz-
czyznę, którą operował i on, i p. Klimek. Dodatkowo oryginalna pisownia ilustruje, jak bardzo 
wdzierała się do niej niemczyzna. Oto tekst:

,,Tutejschi rzimsko-katolicki ksionc bendzie przemawiac do was i pozdrawia was w imieniu 
Jesusa Christusa.
Niechże bendzie pochwaloni Jesuz Christus do wszestkich wiekow, Amen
We tutaj żejecie daleko od wasche Ojczezne to wam bendzie nie raz cienskos
aleście ztego nie smućzie tesch przeidzie czas, to wrocicie do swego …
Nasch zbawiciel ktori sam Krzysch cienschki nios, to tak sprawił
Jak Pan Bóg robi, to się musi stać i to jest Dobrze
Módlcie się pokornie: Panie, niech się stanie twoja wola!
Pan Bóg jest wschendzie,  on jest i tutaj
On moje o was i on was tutaj widzi
On was widzi, jak weście tutaj w czasie cienschki sprawujecie
On się stara o wszestko co na świecie, o Ptakach   
Wescie ta Kłopota są pokute te są wasze grzeche
Ofiarujcie to Panu Bogu i znoście ten czas pokornie
Wekonejcie Przykazania Boże tak dobrze, jak wom morzno
Módlcie się codziennie do Boga s prośbo o Pomoc dla was
Módlcie się za Rodzców, Żone i Dziatki w daleki Rodzinie
Pan Bóg niech  i onich opiekuje i zachowa od wszego złego
Wekonejcie i tutaj wasche Powinności
Bondzcie Przetulni i ucciwi
Wykonejcie wasche Robote i Obowioznki jak się znalerzi
Utrzymujecie się w prawi spokoju
to tysch Zbawiciel nass bendzie się opiekowoł wami a dopomorze wam dali...
Popraszajcie tesz wassego Anioła Strurza o jego Pomoc!
Zawsze bendzieme modlić za was i wascha Rodzinne... 
           
W nabożeństwach 26 listopada (godz.9.00) i 3 grudnia 1939 r. (godz.7.00) nie uczestniczyli 

już jeńcy. Nie ustalono, co było tego powodem.  
Ks. proboszcz Spindel  pod koniec listopada lub na początku grudnia 1939 r. podjął starania 

mające na celu umożliwienie wizyty duszpasterskiej i odprawienia nabożeństwa w obozie jeńców 
polskich w Mościsku lub w miejscowym kościele. Zapewne miało to związek ze zbliżającymi się 
świętami Bożego Narodzenia. Księdza proboszcza interesował los jeńców, o których pisał do 
starosty powiatu dzierżoniowskiego na początku grudnia 1939 r. Odpowiedź Landrata z 9 grud-
nia 1939 r. była ogólnikowa i raczej nie zachęcała do działania. Ks. Spindel, realizując swoje 
plany, natknął się na ogromne trudności ze strony komendantury Stalagu VIII C, czyli właściwego 
organu decyzyjnego w tej sprawie.

Po pierwszym  nabożeństwie dla jeńców polskich zmieniła się komendantura podobozu 
w Mościsku oraz jego dowódca. Lokalny obóz pracy zaczął podlegać Stalagowi VIII C z siedzibą 
w Kuniowie (in Kuhnau). Aresztowany został tłumacz Klimek z Grodziszcza, a ks. Spindel  da-
remnie starał się interweniować w jego sprawie.  Proboszcz, pomimo wszystko, chciał  spotkać 
się osobiście z dowódcą obozu i rozwiązać sprawę duszpasterstwa jeńców polskich w Mościsku. 
Bezskutecznie. Odpowiedzi w sprawie p. Klimka także nie uzyskał. Dowiedział się jedynie,że 
dowódca zgodził się na - uzgodnioną z sołtysem -  pracę jeńców wojennych na rzecz  lokalnych 
rolników. Sam ks. Spindel nie został aresztowany, być może dlatego, że jego siostra była żoną 
wyższej rangi oficera niemieckiej armii.
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Nie pomogła interwencja kurii arcybiskupiej we Wrocławiu (in Breslau). Ze skierowanego 
przez kurię  w dniu 29 grudnia 1939 r.  pisma  do ks. Spindla wiadomo, że do realizacji planów 
ks. proboszcza nie doszło. Z fragmentów korespondencji wynika, dlaczego. Choć Komendantura 
stwierdziła, że: ,,potrzeba religijna powinna być brana pod uwagę w najszerszym tego słowa 
znaczeniu”,  to zarzuciła obecność osoby cywilnej w obozie jenieckim (nieoficjalnego tłumacza), 
co zdarzyło się 12 listopada 1939 r. i nie mogło się powtórzyć. Jednocześnie, jakby w odpowie-
dzi na korespondencję ks. Spindla ze starostą dzierżoniowskim, dowódca  stalagu stwierdzał: 
,,Więźniowie wojenni są podporządkowani tylko jego wyłącznemu dowództwu […] na spotkaniu 
w Berlinie zapowiedziano nową regulację kwestii wizyt kościelnych u jeńców wojennych”. 

Ponadto kuria negatywnie odniosła się do bliżej niesprecyzowanego pomysłu ks. Spindla, 
cytując brak zgody komendantury na ,,wspólną wizytę w kościele jeńców wojennych z ludnością 
cywilną”. Być może dowódca stalagu nie zgodził się na próbę zorganizowania Mszy św. na Boże 
Narodzenie w miejscowym kościele dla jeńców i polskich przymusowych robotników.

Na koniec słów kilka o obozowej rzeczywistości  przywołanej we wspomnieniach miesz-
kanki Mościska: ,, Tak się złożyło, że w tym budynku była Wytwórnia Wód Gazowych, gdzie 

pracowałam. Mogłam obejrzeć 
dokładnie ten budynek, wszystkie 
okna i okienka na górnych kondy-
gnacjach były okratowane bardzo 
gęsto drutem kolczastym, na ogro-
dzeniu też były ślady drutu kolcza-
stego. Na poddaszu były ślady krwi 
na ścianach...” 

Na podstawie analogii ogól-
nych zasad postępowania w Sta-
lagach VIII okręgu wojskowego 
można stwierdzić, że obóz pracy 
w Mościsku nie odbiegał od normy: 
nie obowiązywała w nim Konwencja 
Genewska, jeńcy byli zatrudniani 
do prac poza obozem. Jeńcom mu-
siał  wystarczyć  bochenek ciemne-
go, często z trocinami,  chleba dla 
7- 10 osób, pół litra rozwodnionej 
zupy, kawałek margaryny...

    

___________
Janusz Głód, wieloletni nauczyciel w Gimnazjum Gminnym im. Jana Melca w Dzierzoniowie, 
regionalista, popularyzator historii regionu. Autor książki pt. „Życie i działalność ks. Jana Melca 
1884-1957” oraz wielu  artykułów poświęconych dziejom miasta i okolic, a także lokalnej etno-
grafii.    

    Ks Józef Spindel i jego siostra w Bielawie,  
4 października 1938 r.
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   Historia pałacu w Ostroszowicach  
i rodziny Seherr - Thoß

Arnold Kordasiewicz

 Ostroszowice, pięknie położona wieś w rozległej dolinie pomiędzy Górami Sowimi a Wzgó-
rzami Bielawskimi, ma ciekawą historię. W XVI w. istniało tu założenie o charakterze obronnym, 
którego relikty przetrwały do naszych czasów. Pałac, położony w centralnej części wsi nad sta-
wem, swoją pierwotną formę zawdzięcza rodowi von Netz. Kolejni właściciele odciskali piętno na 
charakterze budowli. Dopiero w XIX w., gdy jej mieszkańcami był członkowie rodu Seherr-Tho-
sów, przybrała ona ostateczną formę klasycystycznego pałacu. Gdyby nie zaniedbania, które 
doprowadziły do grabieży pałacu, a w konsekwencji do całkowitej ruiny, budowla istniałaby do 
dziś. Chciałbym, aby niniejszy artykuł stał się przyczynkiem do kompleksowych badań dziejów 
tego fascynującego miejsca.

Z okresu słowiańskiego pochodzi najstarsza na-
zwa wsi: Ostrossovichi. Pojawia się ona w łacińskim 
dokumencie wydanym  w 1219 r. przez biskupa wro-
cławskiego Wawrzyńca. W późniejszym okresie uży-
wano określeń: Wygandirsdorf (1334),  Weigansdisdorff 
(1356), Wigandsdorf (1366), Weigansdorff (1376), Wey-
gandisdorf, Weigandisdorf (1387), Weigelsdorff (1667), 
Weigelsdorf (1726), Wiegandsdorf, Weigelsdorf (1887), 
Migańczyce, Wyganów (1945). Obecną nazwę wieś nosi 
od 1947 r.

 Ostroszowice są starą wsią, lecz jej początki są 
nieznane. W drugiej połowie XIV w. należały do rodu von 
Hugwiczów. W 1366 r. wieś była w posiadaniu Heincze 
von Hugwicza, a w 1376 r. Heinrich von Hugwicz zawarł 
jakąś transakcję dotyczącą Ostroszowic z Gunczelem 
von Lasan. Prawdopodobnie było tu więcej posiadłości, 
bowiem w tym samym roku Heydenreich von Tscherticz 
sprzedał swoją część, lub czynsz z niej, za 110 marek 
Kutschenowi von Liebenthal. 

W 1378 r. Ostroszowice przeszły w posiadanie 
braci Petzen und Witzen von Weygandsdorf. Nie wia-
domo, jak długo ta rodzina była właścicielką wsi. W XVI 
w. należała ona do rodu von Netz, któremu przypisuje 
się wzniesienie renesansowego dworu zapewne jesz-
cze przed 1538 r. Pierwotnie był to budynek jedno-
skrzydłowy założony na planie prostokąta. Jeszcze przed końcem szesnastego stulecia dobudo-
wano kolejne trzy skrzydła, które zamknęły niewielki wewnętrzny dziedziniec. Około 1555 r. Chri-
stopf von Netz sprzedał Ostroszowice Gelhornom ze Starego Grodkowa i nabył za nie Bielawę.  

Płyta nagrobna właściciela Ostroszowic 
- Christopha von Netza z kościoła pw. 

WNMP w Bielawie, 2020 r., fot. R. Uliński
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W 1579 r. doszło do sporu o granice posiadłości ziemskich między panami Ostroszowic 
(von Gelhorn) i Grodziszcza Górnego (von Pogrell). Spór zakończył się wkrótce postawieniem 
kamieni granicznych. W ludowej wersji tych wydarzeń miało dojść do krwawego pojedynku 
między szlachcicami, w wyniku którego wody pobliskich strumieni zabarwiły się na czerwono. 
Do tego wydarzenia ma nawiązywać nazwa cieku „Czerwony Potok”, przepływającego przez 
Jodłownik.

W 1593 r. Friedrich von Gelhorn ufundował tutejszym ewangelikom nowy kościół, który zo-
stał im odebrany 9 marca 1654 r. w ramach redukcji kościołów po zakończeniu wojny 30-letniej. 
Friedrichowi von Gelhornowi przypisuje się także budowę rotundy (ok. 1600 r.) przeznaczonej 
na arenę turniejów rycerskich. Pozostałości  rotundy znajdują się w dawnym zamkowym parku 
(nazywanym Fasenengarten - Bażantowym Ogrodem) przy drodze wiodącej z Ostroszowic do 
Jodłownika. W omawianym okresie zarybiono, przylegającą do dworu, średniowieczną fosę 
i włączono ją w system istniejących stawów. 

Po śmierci Friedricha Gelhorna wsią władała, nieznana z imienia, wdowa von Gelhorn. 
W 1660 r. tutejsza posiadłość przeszła w ręce przybyłego z Czech Bogislausa von Sandretzky, 
który wkrótce wymienił ją z Wolfem Heinrichem von Netzem na Bielawę. Von Netz umarł  
w 1668 r., a dobra przejął jego syn, Adam Heinrich von Netz, który miał je do swej śmierci  -  
8 maja 1739 r. W tym czasie tutejsza rezydencja została przebudowana w stylu barkowym. Stało 
się tak w wyniku modernizacji przeprowadzonej w latach 1715-1718 na zlecenie Adama Heinri-
cha von Netz. Ówczesny stan przedstawia najstarszy zachowany wizerunek pałacu autorstwa 
Johanna Carla Richtera z drugiej połowy XVIII w.     

Według opisu Friedricha Alberta Zimmermanna, w 1740 r. wsią władał nieznany z imienia  
von Dobschüz. Jednak wkrótce Ostroszowice przejęła wdowa po  wspomnianym Adamie Heinri-
chu, Helene Elizabeth von Vogt und Sägwitz. W 1757 r. ostroszowicki majątek, wraz z pałacem, 
należał do wnuka Adama Heinricha von Netza, Christopha Ernsta von Seherr-Thoss z Górnego 
Śląska. Jest to znacząca data w historii miejscowości, bowiem tutejsze dobra przeszły na 188 
lat w posiadanie rodziny von Seherr-Thoss.

Ostroszowice w okresie II poł. XVIII w. ze zbiorów Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa
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Należy dodać, że okres panowania Fryderyka II charakteryzował się pańszczyźniano-fol-
warcznym stylem gospodarki szlacheckiej oraz tendencją do koncentracji ziemi. Właściciel 
Ostroszowic dokupił wówczas pobliskie miejscowości: Lutomierz i Przedborową. Wartość Ostro-
szowic oceniano wtedy na 9 915 talarów. Mieszkało tu 26 kmieci, 38 zagrodników, 93 chałupni-
ków i 23 rzemieślników. Była to jedna z większych posiadłości w okolicy. 

W 1775 r. właścicielem wsi był Heinrich Leopold baron von Seherr-Thoss (ur. 1734 - zm. 
1804), krajowy podczaszy Śląska, który w 1722 r. otrzymał tytuł hrabiowski od króla Prus Fry-
deryka II; natomiast w 1789 r. król polski, Stanisław August Poniatowski, odznaczył go Gwiazdą 
Orderu Orła Białego.  

W latach 1776 – 1777, w ramach tzw. kolonizacji fryderycjańskiej, której celem było umac-
nianie szlacheckiej gospodarki, w obrębie majątku von Seherr-Thoss założono kolonię Byszów 
(Seherrswaldau), a w kolejnych latach także Józefówek (Seherrsau). Ich nazwy utworzono 
od nazwiska założyciela miejscowości. Hrabia Heinrich Leopold von Seherr-Thoss pomnożył 
wówczas majątek o kolejne wsie położone w naszym regionie, a także pięć dużych posiadłości 
na terenie ówczesnego Górnego Śląska. Mowa m.in.  o takich miejscowościach, jak: Moszna 
(w 1771 r.), Puszyna (w 1776 r.), Dobra (w 1779 r.), Bycina (w 1790 r.) i Sośniowice (w 1796 r.). 
Hrabia von Seherr-Thoss był także właścicielem nieruchomości w Polsce i Prusach południo-
wych i należał do jednych z największych posiadaczy ziemskich tego czasu. Jego posiadłości 
zajmowały powierzchnię 80 000 hektarów pól i lasów. 

W 1804 r., po śmierci Heinricha Leopolda, Ostroszowice odziedziczył jego syn, Ernst  
Heinrich Leopold von Seherr-Thoss (ur. 1786 r. - zm. 1856 r.). Stało się tak po śmierci jego brata 
Hansa Carla, który zmarł w 1809 r. z powodu ran odniesionych w bitwie pod Jeną.  

Według „Słownika geografii turystycznej Sudetów” w 1825 r. w wiosce znajdowały się:  
pałac w parku z  ozdobnym ogrodem, trzy folwarki, 167 domów, katolicki kościół parafialny, 
szkoła ewangelicka z nauczycielem i pomocnikiem nauczyciela, szkoła katolicka z nauczycie-
lem. Ewangeliccy mieszkańcy należeli do parafii w Różanej, a część do innych, nieraz odle-
głych parafii. We wsi był browar na folwarku, leśniczówka, dwa młyny wodne, tartak, bielnik, 
pracowało dziesięć warsztatów bawełnianych, trzynaście lniarskich i dwa inne. Do Ostroszowic 
należały wówczas: Nowa Bielawa, Józefówek, Myśliszów, Jodłownik i dwa młyny za wsią.   
   W 1856 r. nastąpił podział rodzinnych majątków  pomiędzy  dwóch synów Ernesta Heinricha 
na mocy jego testamentu. Starszy, hrabia Hermann von Seherr-Thoss (ur. 1810 r.- zm. 1883 r.), 
otrzymał państwo stanowe Dobrau (Dobra na Opolszczyźnie). Młodszemu Ocatviusowi Manfre-
dowi (ur. 1827 r. - zm. 1911 r.) przypadł majątek ostroszowicki. Od 1852 r. małżonką hrabiego 

Właściciel Ostroszowic Heinrich 
Leopold hrabia  

von Seherr-Thoss z Gwiazdą 
Orderu Orła Białego, 1796 r.

Gwiazda Orderu Orła Białego, 
XVIII w.

 Herb hrabiowski  
von Seherr-Thoss



46

Manfreda von Seherr-Thoss była hrabianka Eugenie von Sternberg und Rudelsdorf (ur. 1828 
r.- zm. 1876 r.), córka Conrada Michaela Antona von Sternberg z pobliskiej Rudnicy w powiecie 
ząbkowickim. Po śmierci pierwszej żony hrabia Manfred ożenił się ponownie z Anną Marią Hele-
ną von Monte (ur. 1853 r. - zm. 1913 r.). W latach 1861-1863 hrabia Manfred von Seherr-Thoss 
dokonał gruntownej przebudowy pałacu, nawiązując do stylistyki neorenesansu. Wizerunek 
posiadłości, według Theodora Blätterbauera, znalazł się na jednej z 371 litografii wydanej przez 
Alexandra Dunckera w dziele zatytułowanym „Wiejskie dwory, pałace i rezydencje szlachty pru-
skiej, wraz z rodziną królewską, rezydencjami letnimi, ogrodami przypałacowymi, artystycznie 
wykonane, z kolorowymi ilustracjami i tekstem w okresie 1857-1883”.    

Należy dodać, że Manfred von Seherr-Thoss był także rotmistrzem, pełnił również funkcję 

starszego ziemskiego. W 1886 r. należąca do niego posiadłość w Ostroszowicach liczyła 930 
ha, w tym 349 ha pól uprawnych, 58 ha łąk, 9 ha pastwisk, 495 ha lasów, 7 ha stawów, 12 ha 
parku, dróg i podwórzy gospodarczych. W roku 1896 r. dobra zostały przekształcone w majorat. 
Właścicielem został syn Manfreda, Ernst Friedrich von Seherr-Thoss (ur. 1858 r. - zm. 1907 r.). 
W 1891 r. Ernst Fridrich ożenił się z Klarą von Thiele-Winckler (ur. 1868r. - zm. 1946 r.), córką 
Waleski i Huberta von Thiele-Winckler. Hrabia Ernst był inicjatorem założenia (ok. 1894 r.) le-
śnego cmentarza pełniącego wówczas rolę mauzoleum Seherr-Thosów, którego pozostałości 
znajdują się powyżej pałacu w Rościszowie. 

W 1907 r., po śmierci męża, Klara zarządzała majątkiem w imieniu małoletniego syna Ern-
sta Manfreda Rogera (ur. 1897r. - zm. 1979 r.). W tym czasie powierzchnia dóbr wynosiła 1011 
ha, w tym 425 ha pól uprawnych, 60 ha łąk, 500 ha lasów, 7 ha stawów, 10 ha parku i ogrodu, 
9 ha dróg i podwórzy gospodarczych. W 1921 r. właścicielem fideikomisu został młodszy brat 
Ernsta Manfreda Rogera, hrabia Heinrich Leopold von Seherr-Thoss (ur. 1896 r. - zm. 1986 r.). 
Całkowita powierzchnia majoratu złożonego z dóbr w Ostroszowicach i Lutomierzu (Quickendorf) 
koło Ząbkowic Śląskich wynosiła 1362 ha. Majątkiem Ostroszowice zarządzał w tym czasie in-
spektor Reinhard Winter. Gospodarstwo liczyło 1026 ha, w tym było 425 ha pól uprawnych, 66 
ha łąk, 518 ha lasów, 7 ha stawów, 10 ha parku i ogrodu. Heinrich Leopold von Seherr-Thoss był 
ostatnim właścicielem Ostroszowic.                            

Pałac w Ostroszowicach po przebudowie, ryc. Theodora Blätterbauera, ok. 1870 r.
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 Pałac

Nie wiadomo, kiedy zbudowano pierwszą siedzibę ziemiańską. Renesansowy dwór wznie-
siony został przez rodzinę von Netz prawdopodobnie ok. 1538 r. Pierwotnie był to budynek 
jednoskrzydłowy założony na planie prostokąta. Jeszcze przed końcem szesnastego wieku 
dobudowano kolejne trzy skrzydła, które zamknęły wewnętrzny dziedziniec. Rezydencja została 
przebudowana w stylu barokowym w latach 1715-1718 na zlecenie Adama Heinricha von Netz. 
Kolejnej znacznej przebudowy barokowego pałacu dokonał hrabia Manfred von Seherr-Thoss 
w latach 1861-1863, nawiązując do stylu neorenesansowego. 

Pałac był budynkiem murowanym z kamienia i cegły, czteroskrzydłowym, z wewnętrznym 
dziedzińcem. Rezydencja posiadała skrzydła o dwóch i trzech kondygnacjach, nakryte dachami 
dwu- i czterospadowymi z bogato zdobionymi lukarnami. Od wschodu do pałacu przylegała 
szklarnia służąca jako ogród zimowy. W narożniku zachodnim znajdują się pozostałości kolistej 
baszty, mogącej świadczyć o obronnym charakterze wcześniejszego założenia. Elewacje pałacu 
były bogato zdobione detalami architektonicznymi. Podziały ramowe budynku tworzyły gzymsy 
kordonowe i zdwojone pilastry. Główne wejście umieszczone w dziesięcioosiowej fasadzie 
poprzedzał wydatny ganek filarowy podtrzymujący balkon, na którego balustradzie ustawiono 
rzeźby podpierające tarcze herbowe. Pomieszczenia miały układ amfiladowy z korytarzem wokół 
dziedzińca.        

Pałac został częściowo zniszczony w 1945 r. Na przestrzeni kolejnych lat funkcjonowało 
w nim m.in. biuro konstrukcyjne z Wrocławia. Potem zarządzany był przez Kombinat Państwo-
wych Gospodarstw Rolnych w Dobrocinie. W latach 60. XX w. opuszczony i ograbiony popadł 
w ruinę. Obecnie zachowały się jedynie mury obwodowe z basztą i część ścian działowych.

* * *

Właściciele wsi od XVIII w. - ród von Seherr-Thoss -  należeli do loży masońskiej. Do dziś 
nie wiadomo, co łączyło hrabiego Heinricha Leopolda von Seherr-Thoss z królem polski, Stani-
sławem Augustem Poniatowskim, również masonem, od którego właściciel Ostroszowic otrzymał 
Gwiazdę Orderu Orła Białego. Czy była to przyjaźń, jak sugeruje jedna z publikacji, czy może 
interesy prowadzone przez hrabiego na terenie Polski. 
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  Wspólnota Braci Morawskich  
w Piławie Górnej

Arnold Kordasiewicz

Jest schyłek XVII wieku. Śląsk znajduje się pod panowaniem Korony Habsburskiej (Austrii). 
Nieprzerwanie trwa okres prześladowań, w myśl starej zasady: „Czyje panowanie, tego religia”. 
W owym czasie tysiące ewangelików opuszczają swoje domy i udają się do Polski, najbardziej 
tolerancyjnego kraju ówczesnej Europy.

10 października 1695 roku przychodzi na świat chłopiec, Ernst Julius, syn Joachima von 
Seidlitz, właściciela posiadłości Czerwony Dwór (Roten Hof) w Piławie Dolnej. Wiele lat później 
młody Ernst wyjeżdża do Strużyny (Schönbrunn) k. Strzelina, aby przejąć po ojcu duży majątek 
ziemski wraz z pałacem. Jako człowiek głęboko wierzący wstępuje do Śląskiego Kręgu Pie-
tystów. Wkrótce zaczyna skupiać wokół siebie liczną grupę współwyznawców pochodzących 
z różnych warstw społecznych i tym samym staje się centralną postacią pietystów w okręgu 

strzelińskim.  Następnie, dla potrzeb odprawiania nabo-
żeństw, ustanawia zaufanego pastora o nazwisku Benjamin 
Lindner. Liczne potajemne zgromadzenia, jakie odbywają 
się w domu Seidlitza, są obserwowane i skrzętnie odnoto-
wywane w specjalnych raportach adresowanych do władz. 
Fakty te doprowadzają do wieloletniego sporu z luterańską 
władzą duchowną w Brzegu koło Opola, a jedną z przy-
czyn jest wydany przez urząd państwowy zakaz udziału we 
wszelkich ewangelickich zgromadzeniach domowych. Mimo 
licznych przeszkód, jakie spotykają twórców wolnego ko-
ścioła: kary więzienia, grzywny, konfiskaty książek, księstwo 
brzeskie, a w nim Strużyna, należy do jednego z najsilniej-
szych ośrodków pietyzmu na Śląsku.

W roku 1722 dochodzi do przypadkowego spotkania 
Seidlitza z misjonarzem kościoła Braci Morawskich, Chri-
stianem Davidem. Owe spotkanie na zawsze zmieni życie 
Seidlitza oraz w sposób znaczący wpłynie na historię  istnie-
jącej już wówczas od ponad pięciuset lat Piławy Górnej. Oto 
jak opisuje je Seidlitz: „ W 1722 roku zobaczyłem w kościele 
w Schönbrunn pewnego radosnego mężczyznę, który przy-
ciągnął moją szczególną uwagę.  

Dlatego, gdy wychodził z kościoła, posłałem za nim mojego służącego z poleceniem, 
aby go zaprosił do pałacu. Gdy zapytałem, kim jest i skąd przybył, odpowiedział mi bez lęku. 
Pochodził z Moraw i nazywał się Christian David. Opowiedział mi o tym, jak nie mógł pozostać 
w swoim kościele katolickim, jak szukał chrześcijan – ewangelików, z którymi mógłby ze spokoj-
nym sumieniem służyć Bogu. Potem odwiedzał mnie jeszcze częściej i uczynił moje nazwisko 
i moją miejscowość znanymi u swoich rodaków, tak że byłem szczęśliwy, mogąc przy ówczesnej 
emigracji poznać wielu z tych przyjaciół”. 

Ernst Julius von Seidlitz
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Niebagatelny wpływ na tę sytuację miał fakt, że Śląsk był wówczas krajem tranzytowym 
pomiędzy Morawami a Saksonią. Wydarzeniem przełomowym staje się w roku 1726 przybycie 
do Strużyny reformatora, protoplasty i założyciela macierzystej osady uciekinierów morawskich, 
jednego z głównych przedstawicieli pietyzmu w Europie, Nikolausa Ludwiga hrabiego von Zin-
zendorf. On to w roku 1721 udzielił pomocy potomkom starego czesko-morawskiego kościoła, 
którzy uciekając pod naporem luteranizmu z Czech i Moraw, schronili się na terenie jego posia-
dłości Berthelsdorf położonej w saksońskich Łużycach. Wkrótce powstaje tam pierwsze osiedle 
Braci Morawskich – Herrnhut. Jeszcze tego samego dnia po nabożeństwie, które na prośbę 
gospodarza sprawował sam Zinzendorf, doszło w domu Seidlitza do poważnej dysputy, podczas 
której zrodził się zamysł utworzenia na Śląsku osady Braci Morawskich.

W 1732 roku Seidlitz sprzedaje rodzinną posiadłość w Strużynie z zamiarem wyjazdu do 
Herrnhut. Powodem tej nagłej decyzji jest ogólna niechęć władz wobec pietystów, które wy-
muszają na Seidlitzu zastąpienie pastora Johanna Bratke,  zagorzałego przeciwnika tej wiary. 
Jednak za namową swego brata Friedricha Wilhelma von Seidlitz oraz Karla Friedricha von 
Pfeil i jego pastora Gottlieba Conrada z Dirsdorf (obecnie Przerzeczyn – Zdrój) Seidlitz zmienia 
zamiar. Niektórzy z jego najwierniejszych zwolenników, jak zarządca Hans Georg Hanke i Hans 
Bitter, przenieśli się wraz Seidlitzem. Inni dołączyli później. Wkrótce też kupuje dobra rycerskie 
i dwór w Piławie Górnej nazywany później dworem Seidlitza. W 1735 roku po raz pierwszy wy-
jeżdża do Herrnhut w celu nawiązania bliższej współpracy z Zinzendorfem. W ciągu następnych 
lat będzie tam wracał jeszcze kilkakrotnie. Gdy zbliża się czas wojny, a życie na Śląsku staje się 
coraz cięższe, postanawia wywieźć do Herrnhut swoją rodzinę. Niestety, w latach 1739 – 1743 
umiera w Saksonii czworo z ośmiorga jego dzieci. Po osiedleniu w Piławie Górnej osamotniony 

Berthelsdorf, posiadłość hrabiego Zinzendorfa, 1755 r.
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Seidlitz ponownie odprawia zakazane nabożeństwa, a jego dom staje się z czasem swoistą 
enklawą wyznawców pietyzmu.

Rozgłos oraz istniejący wciąż zakaz tych praktyk religijnych doprowadza w 1736 roku do 
wezwania Seidlitza przed sąd w Jaworze, gdzie zostaje oskarżony o rozpowszechnianie zaka-
zanej książki, którą rzekomo napisał. 

Jak się okazuje, jest nią „Mały katechizm” Lutra, z którego - jak zeznał przed sądem - na-
uczał swoich podwładnych i współwyznawców podczas nabożeństw niedzielnych. Jednak nie 
zabroniono mu odprawiania nabożeństw domowych pod warunkiem, że będzie je sprawował 
tylko w wąskim gronie. Jako uległy poddany, Seidlitz chciał się temu podporządkować, ale ludzie 
przychodzili nawet bez jego zgody. Wtedy spytał katolickiego proboszcza Friedricha Hahnela 
z Piławy, który był do niego życzliwie usposobiony, czy ma być bardziej posłuszny Bogu, czy 
ludziom. Ten odpowiedział: „Musicie cierpieć. To jest przeznaczeniem dzieci Boga, obojętnie, 
jaką religię wyznają. Ja jednak nie będę was krzywdził i oskarżał”. 

      
Jak widać życie nie szczędziło Seidlitzowi cierpień, pod wpływem których przychodziły 

chwile słabości i zwątpienia. W jednym z listów do przyjaciół w Herrnhut pisał: „ja wprawdzie 
powinienem mówić wiele duszom w Heszom o Zbawicielu, jednak często pragnąłem, bym mógł 
stać w jakimś kącie Herrnhut i aby ktoś z Was był tu na moim miejscu...”. W odpowiedzi na tę 
wiadomość Zinzendorf posyła braci z Herrnhut do Piławy Górnej, aby wesprzeć Seidlitza w jed-
noczeniu coraz to większej liczby wiernych. Sytuacja ta zaostrza ponownie istniejący od lat kon-
flikt. Nienawiść ortodoksyjnych luteranów oraz kapłanów i społeczności katolickiej doprowadzają 
do aresztowania Seidlitza w dniu 9 lipca 1739 roku. 

Podczas pięciogodzinnej rozprawy w Jaworze oskarżony musi, stojąc, zdać sprawę ze swo-
ich poczynań i braku posłuszeństwa wobec panującej władzy. Sąd po przesłuchaniu poświadcza 
wprawdzie jego niewinność, lecz mimo to skazuje go na karę więzienia. Po siedemnastu mie-
siącach odosobnienia przychodzi upragniona wolność. W grudniu 1740 roku król Prus Fryderyk 
II wkracza na Śląsk. Po latach prześladowań król wprowadza m.in. pełnię swobód religijnych. 
Wkrótce też rozpoczynają się rozmowy odnowionego kościoła Braci Morawskich z rządem Jego 
Królewskiej Mości, którego owocem jest wydanie w roku 1742 tzw. „Generalnej Koncesji”, w któ-
rej napisano: „żeby owi Bracia, jak i w całym królestwie, tak i na Śląsku,  mogli się osiąść i zasy-
milować, posiadając przy tem zupełną swobodę sumienia i wolność na wykonywanie ich Służby 
Bożej oraz utrzymywanie w porządku ich kościoła, pod jego królewską mość i jej protektorat 
wyłącznie podlegać będą, a także ichnim biskupom...” itd. Bez wątpienia wpływ na taką decyzję 
ówczesnego rządu miała zasada samowystarczalności, jaka obowiązywała w społeczności Braci 
Morawskich.

31 sierpnia 1743 roku po raz pierwszy przybywa do Piławy Górnej hrabia Zinzendorf, z gro-
nem najbliższych współpracowników. Następnego dnia osobiście wybiera teren pod budowę 
nowego osiedla. Zrezygnowano przy tym z pierwotnego planu założenia osady u stóp wzgórza 
Mittelberg (tzw. Mały Lasek) usytuowanego przy gościńcu łączącym Dzierżoniów z Ząbkowicami 
Śląskimi. Lokalizacja musiała spełniać, podobnie jak jej macierzysta kolonia Herrnhut, dwa za-
sadnicze warunki: powinna być położona przy głównym szlaku komunikacyjnym oraz w bezpo-
średnim sąsiedztwie posiadłości protektora i założyciela. Miejscem wybranym przez Zinzendorfa 
okazał się obecny plac Piastów Śląskich, teren na północnym zboczu wzgórza Questenberg 
(obecnie Góra Parkowa). O tym znamiennym, jak na owe czasy wydarzeniu, tak pisano w XVIII
-wiecznych kronikach: „Wielu mających nadzieję, że w Piławie Górnej zostanie założony zbór 
Braci Morawskich sprzedawało swoje posiadłości i ściągało do Piławy Górnej, która wcześniej 
była zamieszkana tylko przez całkiem biednych, rozwiązłych i złośliwych ludzi i nazywana była 
z drwiną Jałową Piławą”.

Życiorysy wielu osób przybyłych do Piławy Górnej uświadamiają, że sprowadzili się do niej 
ludzie z ponad stu miast i wsi Europy, dzięki czemu miejscowość zyskała w tamtych czasach zu-
pełnie nowe oblicze. W tym samym czasie do wspólnoty przybyło pierwszych trzydziestu pięciu 
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wygnańców z Moraw. Były to między innymi rodziny: Kunert, Schneider, Hans, Jag, Opitz, Jorde 
i Schlösser. Po nich doszły rodziny: Masbart, Oertel, Gebauer, Schmidt, 

Fritsche, Böhm, Schukal, Lamprecht, Weber, Pelz, Ender, Jahn, Kästner i Hain. 
W 1744 roku rozpoczyna się wznoszenie kościoła nazywanego „Małą Salą”. Jest to za-

razem pierwsza budowla osiedla. Seidlitz, po wmurowaniu kamienia węgielnego, odmawia 
modlitwę, w której dziękuje Zbawicielowi za wszystkie dotychczasowe łaski i prosi Go o to, by 
„[...]  strzegł swój lud w łasce z pokolenia na pokolenie i aby nie dozwolił na upadek zboru ani na 
zniszczenie tego budynku i placu”.

Nowe osiedle Braci Morawskich w Piławie Górnej powstało według pierwowzoru stolicy 
wspólnoty Herrnhut. Jego centrum stanowił duży prostokątny plac, którego środek zajmował 
kościół. Po obu stronach placu, wzdłuż jego dłuższych boków, wybudowano dla członków wspól-
noty żyjących w celibacie domy prezbiterian. Aby zapewnić możliwie skuteczną dbałość o dusze, 
połączono członków zboru w tzw. chóry, rozdzielone pod względem płci i wieku. W ten sposób 
powstały chóry braci stanu wolnego, sióstr stanu wolnego, chór małżeństw oraz chór wdów 
i wdowców. Dla małżeństw i rodzin zbudowano oddzielne domy. Równocześnie powstawały przy 
domach mieszkalnych pierwsze warsztaty rzemieślnicze oraz szkoły i internaty. Nieopodal osie-
dla założono cmentarz nazwany „Bożym Polem”, na którym grzebano tylko członków bractwa. 
Nowej miejscowości nadano nazwę „Gnadenfrei”, co miało po wsze czasy przypominać, że jej 
założyciel przez ludzką i boską moc został ułaskawiony.

Rok następny przynosi nędzę i trudy spowodowane drugą wojną śląską. Na domiar złego, 
w  1749 roku pruski minister Samuel von Cocceji wprowadza Codex Fridericianum, w którym 
Bracia Morawscy są zaliczeni do jednej grupy wraz z Braćmi Polskimi, Żydami i innymi odsądzo-

Osiedle Gnadenfrei, 1755 r.
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nymi od czci.   Z ambon i w wielu pismach rozesłanych po kraju oskarża się ich o popełnianie 
najgorszych czynów. Zapewne przyczyną tych prześladowań była mocno zakorzeniona w zborze 
ekstrawagancja w sposobie nauczania i życia.

Rok 1752 przynosi daleko idące w skutkach zmiany za przyczyną częstych pobytów 
w Gnadenfrei Leonharda Dobera - pierwszego misjonarza Braci Morawskich. Dzięki jego nowym 
naukom życie we wspólnocie zostaje wewnętrznie oczyszczone. Także nastawienie rządzących 
krajem wobec  gmin Braci Morawskich w znaczny sposób zmienia się na lepsze.           

W 1755 roku ponownie przybywa do Gnadenfrei Zinzendorf, już jako biskup Wspólnoty 
Braci, aby dokonać uroczystego poświęcenia nowej miejscowości. Jeszcze tego samego roku 
Seidlitz sprzedaje posiadłość swojemu zięciowi, Georgowi von Heuthausenowi  i wyjeżdża do 
majątku Krausche (Kruszyn) koło Gnadenberg. Mimo rozstania, które mocno przeżywał, Seidlitz 
nadal sprawuje nadzór nad gospodarczym rozwojem Gnadenfrei. Nie zrezygnował też ze stano-
wiska głównego nadzorcy nad gminami Braci Morawskich na Śląsku. 

W roku 1756 wybucha III wojna śląska. Dziesięć lat później, 3 lipca 1766 roku, Ernst Julius 
von Seidlitz umiera. Właścicielem Piławy Górnej zostaje jego 27- letni syn, Christian Friedrich 
von Seidlitz. W tych latach przyszli z Moraw kolejni wygnańcy. Były wśród nich rodziny: Schukal, 
Mansbart, Lamprecht, Jag, Schmidt i Gebauer. Później dołączyły kolejne, dla których Gnadenfrei 
stało się odtąd nowym domem.   

Gnadenfrei, widok z Góry Wiatracznej, po 1792 r.
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STYCZEŃ

Orszak Trzech Króli w Dzierżoniowie

6 stycznia, po raz siódmy ulicami Dzier-
żoniowa przeszedł Orszak Trzech Króli. 
W tym roku orszaki pojawiły się w 752 miej-
scowościach w Polsce i 22 poza jej granicami. 

Z każdej dzierżoniowskiej parafii wyru-
szyli wierni wraz ze swym królem, aby spotkać 
się  w kościele pw. Maryi Matki Kościoła. Tam 
wszyscy wysłuchali kolęd w wykonaniu Mę-
skiego Zespołu Śpiewaczego CORD z Piła-
wy Dolnej oraz obejrzeli przygotowaną przez 
uczniów II Liceum Ogólnokształcącego pre-
zentację multimedialną o „Narodzeniu Chry-
stusa”. Następnie, prowadzeni przez Gwiazdę 
Betlejemską, udali się na Rynek przed szop-
kę, gdzie królowie wręczyli dzieciątku Jezus 
mirrę, kadzidło i złoto.

W tym roku w postacie królów wcielili się: 
Tomasz Ligęza, Wojciech Chlipała i Leszek 
Parciej, natomiast  w roli Świętej Rodziny wy-
stąpili: Magdalena i Grzegorz Markulakowie 
z dziećmi: - Filipkiem (Jezus), Polą, Natanem 
i kuzynką Mają (aniołki).

Pieniądze na sport dzieci i młodzieży 

Miasto, w ramach współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi, w 2019 roku posta-
nowiło przyznać na wsparcie różnych dyscy-
plin sportowych 1,2 mln zł. 

Spośród wszystkich dyscyplin  najwięk-
szym zainteresowaniem i frekwencją na tre-
ningach cieszą się: piłka nożna, piłka ręczna, 
koszykówka i sporty walki. W ramach przy-
znanych środków dofinansowano także inne 
dyscypliny: capoeirę, trial, gimnastykę arty-
styczną, akrobatyczną i sportową czy cieszą-
ce się w Dzierżoniowie dużą popularnością 
pentaque.

Pieniądze przeznaczone zostały wyłącz-
nie na organizację treningów i zawodów dla 
dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa. W ramach 
konkursów przyznano także organizacjom po-
zarządowym  dofinansowanie na działania or-
ganizowane dla dzieci z niepełnoprawnością.  

Światełko do nieba

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy rozpoczął się w Dzierżoniowie 
7 stycznia kabaretonem, w którym wystąpili 
Ireneusz Krosny i Kabaret Młodych Panów. 
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W kolejnych dniach odbyły się w szkołach  
mini finały i inne atrakcje. Główna zbiórka 
pieniędzy miała miejsce  13 stycznia. Na 
Rynku przeprowadzono  licytacje i odbył się 
koncert. W tym roku gwiazdą wieczoru był 
zespól Sumptuastic. Parlamentarzyści z na-
szego regionu ufundowali tort dla uczestników 
Wielkiego Finału, a światełkiem do nieba oka-
zały się zimne ognie. Tuż po godzinie 20.00, 
a więc  kiedy  światełka  jeszcze nie pogasły, 
dotarła do organizatorów i uczestników orkie-
strowej imprezy tragiczna wiadomość z Gdań-
ska. Otóż  podczas „światełka do nieba” na 
głównej scenie został brutalne zaatakowany 
przez nożownika prezydent Gdańska, Paweł 
Adamowicz. W bardzo ciężkim stanie został 
przewieziony do szpitala. Mimo ogromnego 
wysiłku  lekarzom nie udało się uratować czło-
wieka, który zginął w momencie, gdy wypo-
wiadał słowa o tym, jak ważne jest wzajemne 
wspieranie się w słusznych działaniach.

Nowa siedziba Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej
 
Od stycznia siedziba Ośrodka Inter-

wencji Kryzysowej znajduje się w budynku 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Nowo-
wiejskiej 73 w Dzierżoniowie. Jest to miejsce, 
w którym bezpłatną pomoc znajdują osoby 
potrzebujące wsparcia na skutek nagłych, wy-
nikających z sytuacji losowych, zdarzeń oraz 
rodziny zmagające się z problemami uzależ-
nień i przemocy domowej.

Akcja zima

W ramach akcji „Zima 2018/2019” funk-
cjonariusze policji wraz z pracownikami OPS  
na bieżąco kontrolują miejsca, gdzie mogą 
przebywać bezdomni. Wspólne działania 
najprawdopodobniej uratowały ludzkie ży-

cie. Dzielnicowi: st. asp. Paweł Szober i asp. 
Krzysztof Pietrzyk wraz z pracownikiem so-
cjalnym pomogli 66-latkowi mieszkającemu 
w namiocie przy ul. 11 Listopada. Bezdomny 
miał drgawki, nie potrafił samodzielne stać. 
Wezwany na miejsce zespół pogotowia ratun-
kowego zdecydował o hospitalizacji. Dzier-
żoniowianin wcześniej odmawiał korzystania 
z ogrzewalni oraz ciepłych posiłków oferowa-
nych przez OPS.

Spotkanie z przedsiębiorcami

11 stycznia odbyło się noworoczne spo-
tkanie z przedsiębiorcami. Na zaproszenie 
burmistrza Dzierżoniowa odpowiedziało blisko 
150 przedsiębiorców, którzy przyszli do Dzier-
żoniowskiego Ośrodka Kultury, aby porozma-
wiać o minionym roku i planach na kolejny.

Spotykając się co roku z przedsiębiorca-
mi, samorządowcy mają okazję poznać  tren-
dy rynkowe, porozmawiać o możliwościach 
rozwoju firm, nowych miejscach pracy dla 
mieszkańców i planach na kolejne miesiące 
oraz dokonać podsumowania rozwoju gospo-
darczego miasta w poprzednim roku. 

Podczas spotkania nie zabrakło niespo-
dzianki muzycznej – tym razem dla dzierżo-
niowskiego biznesu zaśpiewali Agnieszka 
i Wojciech Sokolniccy (sopran i tenor) przy 
akompaniamencie pianisty Dariusza Tarczew-
skiego.

 
Radiowozy dla  dzierżoniowskiej 
policji

Hyundai i20 oraz opel mokka z napędem 
na cztery koła to nowe nabytki dzierżoniow-
skiej policji, których zakup w połowie dofinan-
sowały lokalne samorządy. 17 stycznia przed 
ratuszem odbyło się ich symboliczne przeka-
zanie.
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Burmistrz Dzierżoniowa, Dariusz Kuchar-
ski, i wójt gminy Dzierżoniów, Marek Chmie-
lewski, przekazując kluczyki do radiowozów 
podkreślali, że nowoczesny sprzęt Komendy 
Powiatowej Policji w Dzierżoniowie zapewni 
lepszą pracę policjantom a to wpłynie na po-
prawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 
dzierżoniowskiego.  

Strzały z wiatrówki 

20 stycznia około godz. 18.00 na jednej 
z dzierżoniowskich ulic padły strzały i słyszal-
ny był głuchy odgłos oraz świst pocisku. Idący  
z żoną  mężczyzna  poczuł ukłucie w okoli-
cach klatki piersiowej. Pokrzywdzony domyślił 
się, że ktoś strzelał z wiatrówki i wytypował 
miejsce,  skąd celowano. Została zawiado-
miona policja. W wyniku podjętych działań 
ustalono i zatrzymano sprawcę.

Po  przeszukaniu zabezpieczono wia-
trówkę, do której ”snajper” przymocował 
wskaźnik laserowy, co miało służyć jako ce-
lownik. 24–letni mężczyzna już usłyszał za-
rzut narażenia dwóch osób na bezpośrednie 
niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu, za co grozi kara do 3 
lat pozbawienia wolności.

Poparcie dla  Owsiaka

Kilkaset osób pojawiło się 20 stycznia na 
dzierżoniowskim Rynku, by okazać wsparcie, 
szefowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy, Jurkowi Owsiakowi,  który po tragicznych 
wydarzeniach w Gdańsku postanowił zrezy-
gnować z funkcji prezesa fundacji.  Punktual-
nie o 20.00  w rękach zgromadzonych zapło-
nęły zimne ognie, które  symbolizowały  świa-
tełko do nieba. Wygłoszono okolicznościowe 
przemówienia, a  zamordowanego prezydenta 
Gdańska zebrani uczcili minutą ciszy. 

Polonez maturzystów w Rynku 

Po raz drugi na dzierżoniowskim Rynku 
zebrali się maturzyści, aby wspólnie zatań-
czyć poloneza. 22 stycznia zza chmur wyszło 
słońce i w ten piękny zimowy dzień mieszkań-
cy mogli obejrzeć tańczącą młodzież i przy-
łączyć się do wspólnej zabawy. To wspaniałe 
wydarzenie przygotowały Urząd Miasta Dzier-
żoniowa,  Starostwo Powiatowe i młodzież 
przy współpracy ze swoimi nauczycielami.

Międzynarodowy Dzień Pamięci 
o Ofiarach Holocaustu

27 stycznia  przed synagogą Rutika   i na 
terenie podobozu koncentracyjnego Sport-
schule   władze miasta Dzierżoniowa, człon-
kowie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 
Żydów w Dzierżoniowie, członkowie Związku 
Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego 
Koła Miejskiego im. 1. Korpusu Pancernego 
oraz mieszkańcy miasta oddali pokłon zamor-
dowanym więźniom podczas II wojny świato-
wej w niemieckich obozach koncentracyjnych.   

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofia-
rach Holokaustu został uchwalony 1 listopada 
2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. 
Datę obchodów wyznaczono na 27 stycznia , 
w rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Bir-
kenau w 1945 roku przez żołnierzy 454 pułku 
piechoty 1 Frontu Ukraińskiego Armii Czer-
wonej.

Sesja Rady Miejskiej 

Minutą ciszy radni uczcili pamięć zamor-
dowanego w czasie finału WOŚP prezydenta 
Gdańska, Pawła Adamowicza. Tak rozpoczęły 
się 28 stycznia pierwsze w tym roku obrady 
Rady Miejskiej
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 Przed rozpatrywaniem projektów uchwał 
radni wysłuchali informacji o przebiegu fina-
łu WOŚP w Dzierżoniowie. Przewodniczący 
dzierżoniowskiego sztabu, Radosław Drab-
czyk podziękował, m.in. wolontariuszom 
i wszystkim osobom pracującym podczas fina-
łu. Chwilę później radni przyjęli apel w sprawie 
przeciwdziałania przemocy, mowie nienawiści 
i agresji w przestrzeni publicznej.

 W części roboczej nadano  nazwy  ron-
du przy ul. Batalionów Chłopskich oraz u zbie-
gu ulic Kolejowej i Sienkiewicza: Rondo Si-
lesiany i Rondo Europejskie. Odbudowany 
dworzec, wraz z całym kompleksem wokół, 
zyskał też nazwę – Sowiogórskie Centrum Ko-
munikacyjne.

 
Młodzi Mistrzowie Przedsiębiorczości 
2019

Przedszkole dla psów, sklep interne-
towy z akcesoriami do jazdy konnej, bistro 
z fit posiłkami – to pomysły dzierżoniowskich 
uczniów na biznes. Aby uzyskać tytuł Młode-
go Mistrza Przedsiębiorczości, uczniowie klas 
ósmych szkół podstawowych odpowiadali na 
szereg pytań w szóstej edycji Międzyszkolne-
go Turnieju Przedsiębiorczości.  

Pierwsze miejsce w Międzyszkolnym 
Turnieju Przedsiębiorczości 2019 oraz tytuł 
„Młodych Mistrzów Przedsiębiorczości” zdo-
była drużyna „zielona” ze Szkoły Podstawowej 
nr 5 w składzie: Karolina Kret, Emilia Kruzel, 
Martyna Łebek i Martyna Furgała, których 
opiekunem jest Monika Krzyżanowska. Dru-
gie miejsce zdobyła drużyna „czerwona” ze 
Szkoły Podstawowej nr 3, a trzecie - drużyna 
„niebieska” ze Szkoły Podstawowej nr 1.  

Turniej składał się z trzech etapów. 
W pierwszym drużyny prezentowały swoje 
biznesplany. W tym etapie każda drużyna 
mogła zdobyć 28 punktów. W drugim etapie 
sceną zawładnęli kibice, którzy dopingowali 
swoje drużyny. Za najlepszy doping komisja 
przyznawała 5 punktów. Trzeci etap to turniej 
wiedzy o przedsiębiorczości.  Tutaj do zdo-
bycia było 30 punktów. Suma punktów ze 
wszystkich etapów zdecydowała o o końco-
wym wyniku.

LUTY

Światowy Dzień Śniegu 

Zjazd na byle czym, slalom gigant, zaję-
cia plastyczne, doskonalenie techniki jazdy, 
pokaz akcji ratunkowej w wykonaniu Gór-
skiego Ochotniczego Pogotowia Ratunko-
wego i policjantów – to atrakcje, jakie zostały 
przygotowane dla dzieci z okazji obchodów 
100-lecia utworzenia Polskiej Policji i Świato-
wego Dnia Śniegu. 3 lutego imprezę w Rzecz-
ce przygotowali:  dzierżoniowska policja, mia-
sto Dzierżoniów oraz Kompleks Wyciągów 
Narciarskich “Górnik”.

Miłośnicy plastyki mogli zaprezentować 
swoje umiejętności w trakcie zajęć plastycz-
nych, a perfekcjoniści techniki jazdy na nar-
tach popisywali się wraz z policyjnymi instruk-
torami.  

Dużą atrakcją dla najmłodszych był Ko-
misarz Lew. Wszystkie zajęcia  miały charak-
ter edukacyjny. Promowano  bezpieczeństwo 
na stoku, rozdawano  broszury z „Dekalogiem 
Narciarza”. Górskie Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe wraz z policjantami przeprowadzi-
ło pokaz akcji ratowniczej.

Na koniec rozlosowano mnóstwo na-
gród, a każdy uczestnik  otrzymał pamiątkowy 
medal za uczestnictwo. 

Sowiogórskie Centrum Komunikacyjne

Od 4 lutego do Sowiogórskiego Centrum 
Komunikacyjnego przeniosła się obsługa ru-
chu autobusowego. Budynek wyremontowa-
nego dworca kolejowego z poczekalnią otwo-
rzył swe podwoje dla podróżnych. Czynny jest 
codziennie od godz. 4.15 do 23.00, czyli pół 
godziny przed przyjazdem pierwszego i pół 
godziny po odjeździe ostatniego pociągu.



59

Od tej daty spod dworca wyruszają tak-
że autobusy komunikacji miejskiej (Zarządu 
Komunikacji Miejskiej) oraz komunikacji da-
lekobieżnej – zarówno PKS Dzierżoniów, jak 
i przewoźnicy prywatni.

Nie ma jeszcze operatorów hostelu, baru 
dworcowego i pawilonów handlowych przed 
obiektem. W tym celu rozpisane zostały prze-
targi. Docelowo w budynku dworca funkcjo-
nować będzie punkt biblioteczny i posterunek 
policji.

Nowy dźwięk w Kinie „Zbyszek”

Filmy w kinie „Zbyszek” można już oglą-
dać z dźwiękiem Dolby Digital 7.1. Szesnaście 
nowych głośników gwarantuje przestrzenny 
dźwięk, również dodatkowe emocje. Dzięki 
zmianom w oprogramowaniu projektora cy-
frowego mamy także lepszą jakość obrazu. Te 
zmiany zauważy i usłyszy każdy stały bywalec 
kina.  

 
„Złota rączka” dla seniorów

Pod koniec 2018 roku miasto wprowa-
dziło pilotażowy program „Złota rączka”. Jest 
to oferta dla seniorów. Aby z niej skorzystać, 
wystarczy posiadać Dzierżoniowską Kartę Se-
niora.  Pierwszeństwo mają osoby samotne, 
niepełnosprawne i samodzielnie prowadzące 
jednoosobowe gospodarstwa domowe. Moż-
na  zwrócić się o pomoc przy drobnych na-
prawach, niewymagających natychmiastowej 
interwencji, specjalistycznej wiedzy lub upraw-
nień, jak również niepociągające za sobą du-
żych nakładów finansowych. 

Naprawy wykonywane są wyłącznie 
w mieszkaniu i obejmują  m.in. wymianę ża-
rówek, naprawę wyrwanych gniazdek lub 
włączników elektrycznych, naprawę lub wy-
mianę zawiasów drzwi, drzwiczek, szaf, kleje-
nie lub skręcenie zepsutych krzeseł, stolików 

i innych mniejszych mebli,  osadzenie kołków 
rozporowych, np. pod szafki, półki i obrazy, 
ale też uszczelnienie okien, drzwi, wymianę 
uszczelek w przeciekających kranach, napra-
wę armatury sanitarnej, montaż lub wymianę 
zamków, regulację drzwi.

Niezbędne do wykonania prac materiały 
(np. uszczelka, silikon, gwoździe, kołki itp.) 
zapewnia miasto. Zakup sprzętu należy do 
zgłaszających usterki. W szczególnych prze-
padkach możliwe jest towarzyszenie osobie 
starszej w zakupie niezbędnych materiałów. 

Najczęstsze usługi świadczone przez 
„złotą rączkę” polegają na wymianie lub na-
prawie armatury sanitarnej, wymianie zamków 
w drzwiach i uszczelnianiu okien. 

Pieniądze dla organizacji 
pozarządowych

 Ponad półtora miliona złotych trafiło 
w tym roku do dzierżoniowskich organizacji 
pozarządowych. Przekazane przez miasto 
pieniądze poszerzyły ofertę trzeciego sekto-
ra, kierowaną do wszystkich grup wiekowych 
mieszkańców. 

Najwięcej środków miasto przeznaczyło 
na wspieranie sportu dzieci i młodzieży. Po-
nad 330 tysięcy trafiło do lokalnych organizacji 
zajmujących się, m.in. wspieraniem seniorów, 
pomocą społeczną, kulturą, edukacją, ochro-
ną i promocją zdrowia oraz działalnością na 
rzecz osób niepełnosprawnych.

79. rocznica I Deportacji Polaków na 
Sybir

Związek Sybiraków Ziemi Dzierżoniow-
skiej, burmistrz Dzierżoniowa, Dariusz Ku-
charski i Muzeum Miejskie Dzierżoniowa byli 
organizatorami uroczystości upamiętniającej 
rocznicę pierwszej wywózki Polaków na Sybir. 
Wydarzenie odbyło się 11 lutego w Parku Sy-
biraków, gdzie odśpiewany został hymn Polski 
i hymn Sybiraków, złożono również wieńce 
i wiązanki kwiatów. 

Dramat zesłańców rozpoczął się 10 lute-
go 1940 roku. To data pierwszej masowej de-
portacji z Kresów Wschodnich, która dotyczyła 
około 300 tysięcy Polaków. W kolejnych latach 
odbywały się następne wywózki. Łącznie na 
Sybir zesłano ponad półtora miliona naszych 
rodaków. 
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Sesja Rady Miejskiej 

Głównym tematem sesji Rady Miejskiej, 
25 lutego, była sytuacja osób niepełnospraw-
nych w mieście, o której mówili: wiceburmistrz 
Dzierżoniowa Dorota Pieszczuch i prezes 
Fundacji Dolnośląski Uniwersytet Niepełno-
sprawności, Tadeusz Skrzypek.  

W trakcie sesji został wręczony certyfikat 
Honorowego Gospodarza Średniowiecznej 
Wieży Ratuszowej w Dzierżoniowie na 2019 
rok, który podczas finału WOŚP za ponad 3 
tys. zł wylicytowała firma Cooper Standard 
Polska Sp. z o.o. Oddział Dzierżoniów. Na-
stępnie przekazano   gratulacje za szczególne 
osiągnięcia sportowe uczniom Szkoły Pod-
stawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie. 
Otrzymali je: Katarzyna Kulej, Filip Zwierzyna, 
Mateusz Ośka, Natalia Szkarłat, Jakub Szym-
czak, Kalina Sobieszek, Amelia Walczybok, 
Igor Turczyński, Wiktoria Kuprowska i Adrian 
Zarzycki.  

 W części roboczej radni podjęli kilka 
uchwał, m.in.: w sprawie przekształcenia 
Szkoły Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Koper-
nika w Dzierżoniowie poprzez likwidację od-
działu przedszkolnego, ustalenia sieci publicz-
nych przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
Miejską Dzierżoniów,  przyjęcia Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Miejskiej Dzierżoniów na rok 2019. 

Karta Seniora

Trzy tysiące dzierżoniowskich seniorów 
posługuje się specjalną kartą uprawniającą do 
lokalnych i ogólnopolskich ulg. W tym roku na 

wsparcie osób po 60. tym roku życia miasto 
przeznaczy ponad milion złotych. 

Trzytysięczną kartę seniora odebrała 
pani Iwona, która, jak sama przyznaje, naj-

bardziej zainteresowana jest ofertą kulturalną 
i sportową miasta. Warto taką kartę mieć, po-
nieważ upoważnia ona do ulg oferowanych 
przez samorząd i lokalne firmy.

W Dzierżoniowie jest osiem tysięcy 
mieszkańców, którzy skończyli 60 lat. To 
duża i bardzo ważna grupa, dla której mia-
sto wciąż rozwija swoją ofertę. Dzieje się 
to we współpracy z powołaną przez burmi-
strza w poprzedniej kadencji Dzierżoniowską 
Radą Seniorów. Najwięcej pieniędzy miasto 
przeznacza na działalność Dziennego Domu 
Pomocy Społecznej Senior + (w tym roku to 
ok. 850 tys. zł, z tego 211 tys. zł to dotacja 
z budżetu państwa), są też liczne organizacje 
senioralne wspierane przez miasto, w ramach 
współpracy z organizacjami pozarządowymi 
(ok. 130 tys. zł w tym roku). 

Zmiana personalna w  Areszcie  
Śledczym

Po długoletniej służbie  na zasłużoną 
emeryturę odszedł mjr Ryszard Kospa, dyrek-
tor Aresztu Śledczego. Uroczystość pożegna-
nia odbyła się 25 lutego w świetlicy aresztu. 
Były prezenty, kwiaty i wspomnienia. 

 Ryszar Kospa początkowo zatrudnio-
ny był w dziale ochrony, następnie w dziale 
kwatermistrzowskim  - przez wiele lat  na sta-
nowisku kierownika, pod koniec służby został 
powołany na stanowisko dyrektora Aresztu 
Śledczego w Dzierżoniowie.

 Z dniem 27 lutego 2019 roku  dyrek-
tor generalny Służby Więziennej, gen. Jacek 
Kitliński, powołał na stanowisko dyrektora 
Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie  ppłk-a  
Marka Geciówa.

Czwarty alarm bombowy w Urzędzie 
Skarbowym 

 26 lutego  ok. godz.13.00 Urząd Skar-
bowy w Dzierżoniowie po raz czwarty  od po-
czątku roku otrzymał informację o możliwym 
podłożeniu ładunku wybuchowego w budyn-
ku. Na miejsce udały się: policja, straż po-
żarna i pogotowie. Urząd został zamknięty, 
a pracownicy ewakuowani. Występowały 
utrudnienia w ruchu na ul. Pocztowej. Przybyli 
na miejsce pirotechnicy sprawdzili pomiesz-
czenia Urzędu Skarbowego. Alarm znów oka-
zał się fałszywy.
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Dziwny wypadek wozu strażackiego

Wóz strażacki, który przyjechał 26 lute-
go na miejsce akcji w Urzędzie Skarbowym 
przy ul. Pocztowej w Dzierżoniowie, ugrzązł 
w studzience telekomunikacyjnej, a pod jego 
ciężarem  studzienka zapadła się. Nikomu nic 
się nie stało. Dzięki firmie Stanisława Miazgi 
pojazd wyciągnięto i odstawiono do komendy.

MARZEC

IV Dzierżoniowska Gala Sportu

W Sali Koncertowej Dzierżoniowskiego 
Ośrodka Kultury odbyła się  IV Gala Sportu, 
podczas której najlepsi sportowcy i trenerzy 
otrzymali nagrody i wyróżnienia. 

Sportowcem Dzierżoniowa 2018 roku 
został Paweł Juraszek, zawodnik Międzysz-
kolnego Klubu Sportowego „Dziewiątka” spe-
cjalizujący się w pływaniu na dystansie 50 me-
trów stylem dowolnym. P. Juraszek to  repre-
zentant Polski na najważniejszych imprezach 
pływackich,  zdobywca V miejsca podczas 
Mistrzostw Świata oraz VIII miejsca podczas 
Mistrzostw Europy na 50 metrów stylem do-
wolnym, zwycięzca Głównych Mistrzostw Pol-
ski Seniorów i Młodzieżowców w Łodzi oraz 
Zimowych Mistrzostw Polski w Lublinie na dy-
stansie 50 metrów stylem dowolnym.

Tytuł Osobowości Sportowej i Ambasa-
dora Dzierżoniowskiego Sportu 2018 roku 
otrzymał Piotr Wilczewski – były bokser ama-
torski i zawodowy Mistrz Europy, obecnie tre-
ner Dzierżoniowskiego Klubu Bokserskiego. 

Za najciekawszą inicjatywę sportową zo-
stał nagrodzony Arkadiusz Poborczyk - inicja-
tor i główny organizator odbywającej się od 
2017 roku imprezy pn. „Bieg Krata”, czyli bie-
gu z przeszkodami. Za największe indywidual-
ne osiągnięcie sportowe 2018 roku uznano V 
miejsce Pawła Juraszka wywalczone podczas 
Mistrzostw Świata w pływaniu. Najlepsze ze-
społowe osiągnięcie sportowe  to Mistrzostwo 
Polski Juniorek w kolarstwie w jeździe druży-
nowej na czas. Podopieczne trenera Mariusza 
Mazura to: Małgorzata Dąbrowska, Marianna 
Kolinko, Wiktoria Zborowska i Sara Tonder.

Sportowym talentem spośród dziew-
cząt  została Karolina Jurczyk - zawodniczka  
Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Dzie-
wiątka”, a spośród chłopców – Wojciech Ko-
złowski, rozgrywający w drużynie młodzików 
z Międzyszkolnego Klubu Sportowego  „Ża-
giew”. 

Za całokształt działalności na rzecz kul-
tury fizycznej i sportu nagrodzono Aleksandra 
Szymanowskiego, który w latach 1968-1976 
był reprezentantem i bramkarzem Miejskie-
go Zakładowego Klubu Sportowego „Lechia” 
Dzierżoniów w sekcji piłki ręcznej mężczyzn, 
a po zakończeniu kariery zawodniczej szkolił 
grupy młodzieżowe i kobiece. Trenerem roku 
został Andrzej Wojtal – trener dzieci i młodzie-
ży w pływaniu od  początku istnienia klubu 
pływackiego  Międzyszkolnego Klubu Sporto-
wego „Dziewiątka”.

Tytuł Sponsora Roku 2018 otrzymały 
cztery firmy: Przedsiębiorstwo Budowlane 
„Miazga”, BiuroPro, Henkel i Metalis. 

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

221 osób pobiegło 3 marca Tropem Wil-
czym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych był 
organizowany w Dzierżoniowie po raz piąty. 
Pierwszym 120. osobom na mecie wręczono 
okolicznościowe medale.

Bieg miał charakter rekreacyjny, a jego 
głównym celem było uczczenie pamięci pol-
skich żołnierzy, którzy oddali swoje życie 
w obronie ideałów Rzeczypospolitej oraz walki 
z komunistyczną władzą.

Równo o godzinie 12:00 uczestnicy bie-
gu wyruszyli na trasę o długości 1963 metrów, 
która wiodła z Rynku ulicami: Klasztorną, 
Garncarską, Przedmieściem, Krasickiego do 
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Ronda przy Synagodze, plantami wzdłuż mu-
rów obronnych, przecinając ulice Kościelną, 
Ząbkowicką i Miodową. Biegacze wrócili ulicą 
Bohaterów Getta na metę przed ratuszem.

 Fit Lovers w Dzierżoniowie 

Fit Lovers, czyli Pamela Stefanowicz 
i Mateusz Janusz, zdobyli  popularność 
w „Ameryka Express”, najdroższym progra-
mie TVN, który był kontynuacją show „Azja 
Express”. W programie wystąpiły duety. Fit 
Lovers to miłośnicy fitnessu, zdrowego trybu 
życia, pozytywnego nastawienia i przygody. 
YouTube Fit Lovers ma ponad 1 600 000 fa-
nów, a wspólny instagram Stefanowicz i Janu-
sza - blisko milion.

Spotkanie z nimi w Dzierżoniowie to wy-
bór uczniów, którzy głosowali na ten pomysł 
w Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim. 9 
marca  blogerzy czekali na fanów zdrowego 
stylu życia w hali dzierżoniowskiego OSiR-u, 
gdzie miał miejsce wspólny trening, a po nim 
goście  rozdawali  autografy i prowadzili  roz-
mowy kuluarowe. 

Wiosenne porządkowanie placów 
zabaw
 
W marcu posprzątano i przygotowano 

do wiosennego oraz letniego sezonu place 
zabaw na terenie miasta. Pracownicy OSiR
-u skontrolowali place przy Alei Bajkowych 
Gwiazd, przy ulicach Brzegowej, Kolejowej, 
Klonowej, Pięknej, Wieniawskiego i Kopernika 
oraz na os. Kolorowym. Uprzątnęli tereny zie-
lone, sprawdzili, czy w piaskownicach nie ma 
niebezpiecznych przedmiotów, zweryfikowali 
bezpieczeństwo każdego zamontowanego 
urządzenia i dokładnie je umyli oraz odkazili. 

Światowy Dzień Inwalidów 
w Dzierżoniowie

14 marca  Zarząd Koła Polskiego Związ-
ku Niewidomych w Dzierżoniowie zorganizo-
wał  obchody Światowego Dnia Inwalidów. 
Wydarzenie odbyło się w Dzierżoniowskim 
Ośrodku Kultury i zgromadziło przedstawicieli 
różnych stowarzyszeń oraz władze samorzą-
dowe.

Prawie miliard osób na świecie jest nie-
pełnosprawnych w następstwie psychicznych, 
fizycznych lub sensorycznych nieprawidłowo-
ści. Stanowi to około 15 proc. całej populacji. 
W Polsce, według wyników Narodowego Spi-
su Powszechnego Ludności i Mieszkań, liczba 
osób niepełnosprawnych ogółem wynosiła na 
koniec marca 2011 r. niemal 4,7 mln osób. 

W trakcie uroczystości były życzenia ze 
strony zaproszonych gości i występy arty-
styczne podopiecznych,   przybyłych na uro-
czystość organizacji, którzy zaprezentowali 
się na scenie w tańcach i piosenkach, za co 
zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Udział dzierżoniowian w upamiętnie-
niu rewolucji węgierskiej

Dzierżoniowianie włączyli się w obchody 
tegorocznego Święta Narodowego Węgrów, 
które obchodzone jest 15 marca i upamiętnia 
rewolucję węgierską z 1848 roku. Reprezen-
tacja Dzierżoniowa, w której znaleźli się m.in. 
Zespół Pieśni i Tańca Ślężanie oraz Miejska 
Orkiestra Dęta, odwiedziła w dniach14-17 
marca miasto partnerskie Hajdúszoboszló, by 
wziąć udział w uroczystościach.

 Delegacja złożyła wieńce pod tablicami 
upamiętniającymi węgierskich powstańców 
z 1848 r. i I Pułk Ułanów Legionu Polskiego, 
który organizowano w tymże roku w Szo-
boszló. Młodzi tancerze i śpiewacy uświetnili 
obchody 171. rocznicy wybuchu Wiosny Lu-
dów na Węgrzech.

Nowe władze Towarzystwa Miłośni-
ków Dzierżoniowa

19 marca, w siedzibie Muzeum Miejskie-
go Dzierżoniowa odbyło się Walne Zgroma-
dzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Człon-
ków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa 
(TMD). Minęła 4-letnia kadencja dotychczaso-
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wych władz, dlatego trzeba było wybrać nowe 
– Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeń-
ski. Dotychczasowy prezes Zarządu, Henryk 
Smolny (pełnił tę funkcję przez 4 kadencje)  
zrezygnował z kandydowania, pozostała jed-
na kandydatura – Wandy Ostrowskiej. W wy-
niku jawnego głosowania (zgodnie ze Statu-
tem TMD) nowym prezesem została Wanda 
Ostrowska.

Do składu Zarządu weszli: Ireneusz Pla-
cety (wiceprezes), Tomasz Dymny (wicepre-
zes), Agnieszka Janas (sekretarz), Lidia Lelito 
(skarbnik) oraz Mateusz Cegiełka, Barbara Ci-
borska, Jadwiga Horanin, Marek Piorun, Hen-
ryk Smolny, Mirosław Zygadło (członkowie).

W swoim expose nowa prezes, Wanda 
Ostrowska, przedstawiła główne zadania  i wi-
zję rozwoju Towarzystwa. Podkreśliła, że jego 
najważniejsze cele  to współpraca z samorzą-
dem lokalnym, instytucjami kultury i oświaty, 
organizacjami pozarządowymi, integrowanie 
miłośników historii Dzierżoniowa,  dokumen-
towanie bieżących wydarzeń,  kontynuacja 
publikowania Kroniki miasta i „Rocznika Dzier-
żoniowskiego” oraz wydanie 3. tomu książki 
„Dzierżoniów i jego mieszkańcy”,  nawiąza-
nie współpracy z towarzystwami działającymi 
w powiecie dzierżoniowskim, realizacja zadań 
w zakresie szeroko pojętej edukacji regional-
nej.

Walne Zgromadzenie wybrało delega-
tów na XII Walny Zjazd Towarzystwa Regio-
nalnego we Wrocławiu. Zostali nimi: Wanda 
Ostrowska i Henryk Smolny.

        
Przebudowa ulic 

Kompleksowa modernizacja ul. Cichej to  
największa tegoroczna inwestycja drogowa, 
która  zmieni  kolejny wjazd do miasta oraz 
poprawi infrastrukturę drogową i pieszą w są-
siedztwie szpitala. Prace obejmą moderniza-
cję drogi, budowę ciągu pieszo-rowerowego, 
montaż oświetlenia i małej architektury. Prace 
obejmą także ulice Szpitalną i Okrzei.

 21 marca ul. Cicha została wyłączona 
z ruchu na sześciuset metrowym odcinku od 
ul. Spokojnej, w kierunku Dobrocina.

  
Sesja Młodzieżowej Rady Miasta

22 marca, młodzieżowi radni poruszyli 
temat przemocy wśród młodzieży, który omó-

wił przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji 
w Dzierżoniowie. Radni rozmawiali też o mło-
dzieżowym budżecie obywatelskim. W trak-
cie sesji wysłuchali relacji z Ogólnopolskiego 
Kongresu Młodzieżowych Rad i Sejmików 
„Podlaskie Potrafi”. Sesję zakończyli podję-
ciem uchwały o współpracy z Młodzieżową 
Radą Miasta  w Legnicy. 

Sesja Rady Miejskiej 

W pierwszej części sesji (uroczystej) po-
gratulowano  Joannie Wilczewskiej - prezes 
Dzierżoniowskiego Klubu Bokserskiego oraz   
trenerom i zawodnikom za zdobycie 11 medali 
na Mistrzostwach Dolnego Śląska w Boksie 
Lubań 2019, a także podziękowano  Seba-
stianowi Maniakowi, trenerom i zawodnikom 
Sportowego Klubu Taekwon-do Tiger za zor-
ganizowanie w Dzierżoniowie rankingowego 
turnieju Taekwon-do Polish Open Cup 2019.

W części roboczej radni podjęli kilka 
uchwał, m.in. w sprawie: nadania Statutu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dzierżonio-
wie, powołania Społecznej Rady Programo-
wej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury oraz 
Rady Programowej Muzeum Miejskiego Dzier-
żoniowa, diet  radnych Rady Miejskiej Dzier-
żoniowa, zatwierdzenia Programu Współpracy 
z miastami partnerskimi na rok 2019.  

Międzynarodowy Dzień Teatru

27 marca obchodzony jest Międzynaro-
dowy Dzień Teatru ustanowiony w 1961 roku 
podczas IX Kongresu Międzynarodowego In-
stytutu Teatralnego w Helsinkach na pamiątkę 
otwarcia Teatru Narodowego w Paryżu – 27 
marca 1957 roku. Podczas Międzynarodowe-
go Dnia Teatru odbywają się zwykle różnego 
rodzaju imprezy związane tematycznie z tą 
dziedziną sztuki – spotkania, sympozja, kon-
ferencje -  oczywiście -  specjalnie przygoto-
wane spektakle teatralne.

W obchody święta teatru wpisały się 
Teatr Prawdziwy z Bielawy i Teatr Kątem 
z Dzierżoniowa, wystawiając swoje premiero-
we przedstawienia.

Reżyser Teatru Kątem,Grzegorz Sta-
wiak, stworzył wraz z zespołem niezwykły,  
z wykorzystaniem także fragmentów utworów 
T. Nowaka i T. Różewicza,  spektakl pt. „Po-
garda”, oparty na dramacie Bogny Burskiej 
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i Magdy Mosiewicz pt. „Koniec przemocy”. 
Porusza on bardzo istotne problemy współ-
czesnej młodzieży i świata w ogóle. Pada-
jące ze sceny słowa:  „...pogarda rodzi się 
powoli, bezszelestnie, nieświadomie” mogą 
być ostrzeżeniem i jednocześnie przesłaniem 
sztuki pokazującej proces – od pogardy do 
nienawiści.

Grzegorz Stawiak prowadzi Teatr Kątem 
od dwudziestu lat. Aktorami są amatorzy - 
pasjonaci sztuki dramatycznej. W spektaklu 
„Pogarda” zagrało kilkunastu młodych ludzi 
zarówno z wcześniejszego, jak i obecnego 
(nowego) składu zespołu.

Dzierżoniów „Polska Jerozolima”

Jak ważny był Dzierżoniów w powojen-
nej historii polskich Żydów, może  przekonać 
się każdy, kto sięgnął po książkę dr Anny Gru-
żlewskiej  pt.: „Polska Jerozolima”. Promocja 
książki odbyła się 28 marca w Muzeum Miej-
skim Dzierżoniowa.

Spotkanie poprowadził Sebastian Runo-
wicz, który opowiedział nie tylko o prezento-
wanej książce, ale także o kulisach jej powsta-
nia. Książka i spotkanie promocyjne, to nie 
tylko oficjalna historia, ale także spojrzenie 
na przeszłość miasta i powiatu przez pryzmat 
historii społeczności żydowskiej,  która jest 
żywa w starszym pokoleniu, a nieobecna 
w świadomości ludzi młodych.

KWIECIEŃ

Niebieski ratusz

2 kwietnia obchodzony jest Światowy 
Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej okazji 
ratusz został oświetlony na niebiesko  dla 
podkreślenia, że mieszkańcy Dzierżoniowa 
włączają do kampanii „Polska na niebiesko”. 
Niebieski to  kolor solidarności z osobami 
z autyzmem

Była to kolejna edycja działań Fundacji 
JiM  przygotowanych z okazji Światowego 
Dnia Świadomości Autyzmu. Tegoroczne ha-
sło brzmi: „Autyzm. Wystarczy zrozumieć”. 
W tym roku akcja  poświęcona została  przed-

stawieniu  trudności, z jakimi spotykają się 
osoby z autyzmem i potrzebie akceptowania 
odmiennych zachowań.

Nowe centrum badawczo-rozwojowe 
Selena Labs
 
2 kwietnia w Dzierżoniowskiej Podstrefie 

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„Invest-Park” Grupa Selena otworzyła Selena 
Labs – główne centrum laboratoryjne. To in-
westycja warta 8 mln zł, która znacząco ma 
zwiększyć możliwości firmy w zakresie opra-
cowywania i wdrażania nowatorskich  rozwią-
zań z obszaru  chemii budowlanej. Laborato-
rium koordynuje działania działów R&D z Pol-
ski, Włoch, Hiszpanii, Turcji oraz Chin. Dzięki 
temu globalnie zintegrowany zespół ściśle ze 
sobą współpracuje, wymienia doświadcze-
nia i znajduje rozwiązania dla profesjonalnych 
użytkowników w ponad 70. krajach na świe-
cie. W laboratorium Selena Labs w Dzierżo-
niowie zatrudnionych zostało 50 wysokiej kla-
sy chemików.

Prace na linii kolejowej Dzierżoniów 
– Bielawa

  Niefunkcjonująca od lat kolej pomiędzy 
Dzierżoniowem a Bielawą zostanie reaktywo-
wana. Na początku kwietnia rozpoczęły się 
prace przy karczowaniu krzewów i zrywaniu 
starych torów. Prace, zgodnie z zapowiedzia-
mi władz wojewódzkich, mają potrwać kilka 
miesięcy.

 
Charytatywny Mityng Biegowy 
„Biegniemy dla Bartka i Kacpra” 

Rodzinny Otwarty Charytatywny Mityng 
Biegowy „Biegniemy dla Bartka i Kacpra” zor-
ganizowano 6 kwietnia na bieżni lekkoatle-
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tycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzier-
żoniowie. 

Uczestnicy festynu sportowego zbiera-
li pieniądze na leczenie i rehabilitację oraz 
na  środki medyczne dla 14-letniego Bartka 
Urbana oraz na operację lewej rączki w Palley 
Institute, ratującej przed kalectwem 12-mie-
sięcznego Kacperka Najdka.  

Patronat honorowy nad imprezą objęli 
starosta Powiatu Dzierżoniowskiego, Grze-
gorz Kosowski oraz burmistrz Dzierżoniowa, 
Dariusz Kucharski. W mityngu udział wzię-
ło blisko 100 uczestników. W ramach części 
sportowo-rekreacyjnej odbyło się 5 biegów 
(100 m, 200 m, 400 m, 800 m i 1600 m) z po-
działem na kategorie wiekowe. Akcentem 
zamykającym tę część wydarzenia był tzw. 
Bieg po Biegu, w którym to za każde pokona-
ne okrążenie uczestnicy wrzucali do puszki 
symboliczne 1 zł.

Wynik i miejsce były drugorzędną spra-
wą, liczyła się dobra zabawa i pomoc osobom 
potrzebującym.  Organizatorzy nie zapomnieli 
o najmłodszych, do dyspozycji były zamek 
dmuchany i mini tor przeszkód. Można było 
także skorzystać z gastronomii. 

Dzięki dobroczynności uczestników 
i publiczności udało się wspólnie zebrać 
5.066,10zł i 1 cent holenderski.

Lechia Lwów w Retro Lidze

6 kwietnia w Łowiczu, po raz pierwszy 
po blisko 80. latach, drużyna pod niezwykle 
ważną nazwą Lechja Lwów (stworzona przez 
Grupę Rekonstrukcji Historycznej 58 pułku 
piechoty z Dzierżoniowa) wybiegła na boisko 
i zremisowała z łowickim WKS-em 1-1.

Taki wynik to ogromna zasługa bramka-
rza gospodarzy Andrzeja Włodarczyka, który 
kilka razy bronił w sytuacjach, zdawało się, 
zupełnie beznadziejnych.

Projekt  „Lechja Lwów w Retro Lidze” 
sfinansowany został ze środków dzierżoniow-
skiego programu „Dzierżoniów pełen pasji”. 

Strajk nauczycieli

8 kwietnia w całej Polsce rozpoczął się 
strajk nauczycieli. Uczniowie nie przyszli 
do szkół, tylko ci najmłodsi, którymi zajęli 
się nauczyciele lub katecheci w świetlicach. 
W Dzierżoniowie przy Urzędzie Miasta po-
wstał sztab kryzysowy, który zajął się koordy-
nacją wszelkich działań związanych z trwają-
cym strajkiem.  

Solidarni z pracownikami oświaty

11 kwietnia na Rynku odbyła się pikieta 
zorganizowana przez młodych mieszkańców 
Dzierżoniowa. Głównym celem wydarzenia 
było wyrażenie niezadowolenia z powodu bra-
ku porozumienia rządu z nauczycielami. Na 
spotkanie przybyli rodzice, uczniowie, nauczy-
ciele, samorządowcy oraz inne osoby popie-
rające odbywający się strajk. 

Organizatorzy przypomnieli postulaty 
Związku Nauczycielstwa  Polskiego (podwyż-
ka w wysokości 1000 zł dla pracowników pe-
dagogicznych, większe nakłady na oświatę 
z budżetu, zmiana oceny pracy nauczycie-
li, zmiana ścieżki awansu i dymisja minister 
Anny Zalewskiej). Na koniec odbyła się dys-
kusja, w której każdy mógł publicznie wyrazić 
swoje stanowisko w sprawie protestu.

Młodzi ludzie nie chcieli biernie przyglą-
dać się temu, co dzieje się w oświacie, pikieta 
miała  być wyrazem solidarności z nauczycie-
lami i uświadomić, że uczniowie chcą mieć 
wpływ na współczesną edukację w Polsce.
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Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej

Uroczystości upamiętniające 79. Roczni-
cę Zbrodni Katyńskiej odbyły się 13 kwietnia 
w Dzierżoniowie. Organizatorem wydarzenia 
było Muzeum Miejskie Dzierżoniowa.

Na Skwerze Solidarności, pod Pomni-
kiem Pamięci Losów Ojczyzny,  złożone zo-
stały wieńce oraz zapalono znicze. W uro-
czystości wzięli udział przedstawiciele rodzin 
katyńskich, członkowie Stowarzyszenia Dol-
nośląska Rodzina Katyńska i przedstawiciele 
dzierżoniowskiego samorządu.

Wielka Moc Tradycji

W sali koncertowej Dzierżoniowskiego 
Ośrodka Kultury w Niedzielę Palmową  orga-
nizacje pozarządowe i koła gospodyń  wiej-
skich z Mościska, Myśliszowa, Ostroszowic, 
Owiesna, Piławy Dolnej, Uciechowa i Włók  
oraz zespół Górali Czadeckich „Pojana”pre-
zentowały swoje wyroby kulinarne i artystycz-
ne dokonania. Na stołach królowały jajka, 
w towarzystwie wędlin, pasztetów, serów 
i przepysznych ciast.

W „Galerii na piętrze” aranżacje na-
krywania stołów wielkanocnych przedstawili 
uczniowie szkół z powiatu dzierżoniowskiego. 
Można było wziąć udział w warsztatach pi-
sankarskich, tworzeniu kartek wielkanocnych, 
a nawet własnoręcznie wypleść sobie wielka-
nocny koszyczek.

W sali koncertowej śpiewały lokalne chó-
ry i zespoły, w kramach na parkingu można 
było nabyć różne wielkanocne artykuły. Impre-

zę zakończyły zmagania o tytuł Wielkanocne-
go Mocarza. Czyje jajko okazało się najtward-
sze i zbiło wszystkie inne? W tej konkurencji 
zwyciężył Grzegorz Kosowski, starosta dzier-
żoniowski.

Inwestycja Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego

Rozpoczęła się budowa kolejnego bu-
dynku Towarzystwa Budownictwa Społeczne-
go z możliwością wykupu lokalu na własność. 
Jest to drugi budynek, którzy powstanie przy 
ul. Sowiogórskiej. Docelowo w tym miejscu 
ma stanąć małe osiedle składające się z pię-
ciu budynków z zagospodarowanym terenem 
do rekreacji.                                                                                         

Powstający czteropiętrowy budynek  wie-
lorodzinny będzie miał powierzchnię użytko-
wą 2.641,85 m2 i znajdzie się w nim 31 lokali 
mieszkalnych, w tym mieszkania jednopoko-
jowe (40,39 m2), dwupokojowe (55,93 m2) 
i trzypokojowe (65,78 m2 i 66,33 m2). Zo-
stanie zainstalowana winda, a w przyziemiu 
będzie hala garażowa. Koszt tej inwestycji to 
kwota 8 mln 332 tys. zł. Zakończenie inwesty-
cji planowane jest w kwietniu przyszłego roku.

Najmłodsi mieszkańcy u burmistrza 

Od czterech lat burmistrz Dzierżoniowa  
Dariusz Kucharski  wita nowo narodzonych 
mieszkańców miasta. Z kolejną gromad-
ką dzieci i rodziców spotkał się 17 kwietnia. 
Mamy otrzymały róże, a dzieci drobne upo-
minki. Był to też czas na rozmowy dotyczące 
wychowania dzieci w Dzierżoniowie.



67

Sesja Rady Miejskiej   
      
Gospodarka mieszkaniowa, rozwój 

przedsiębiorczości, współpraca z organiza-
cjami pozarządowymi i działalność jednostek 
organizacyjnych miasta to główne obszary, 
którymi zajęli się radni podczas kwietniowej 
sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa.

Obrady rozpoczęła krótka część uroczy-
sta, w  której burmistrz i radni złożyli gratula-
cje młodym mieszkańcom, odnoszącym suk-
cesy w sporcie i kulturze. Trafiły one do ucznia 
Szkoły Podstawowej nr 9 za osiągnięcia arty-
styczne oraz do zawodników i trenerów klubu 
Taekwondo Tiger, którzy niedawno zdobyli 
pięć medali Mistrzostw Polski w Kickboxingu.

Po rozpatrzeniu projektów uchwał zwią-
zanych z bieżącymi finansami radni przyjęli 
sprawozdania z ubiegłorocznej pracy bibliote-
ki, ośrodka kultury, ośrodka sportu i muzeum.     
Ważnym punktem obrad były sprawozdania 
z realizacji programów współpracy z NGO-
sami, rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki 
mieszkaniowej.

Światowy Dzień Jazzu

30 kwietnia dzierżoniowianie już po raz 
czwarty uczcili Światowy Dzień Jazzu i zgod-
nie z tradycją odbyła się w naszym mieście 
niezwykle barwna parada nowoorleańska, 
a po niej wszyscy miłośnicy jazzu (a jest ich 
w Dzierżoniowie niemało) mogli wysłuchać 
koncertu zespołu KWSM BAND. Inspiratorem 
i organizatorem kontaktów z jazzem jest w na-
szym mieście Stowarzyszenie Jazzowy Pegazz 
pod przewodnictwem prezesa Mateusza Ce-
giełki.

MAJ

Pamiątki z Reichenbach

Dwie zabytkowe odrestaurowane porce-
lanowe płyty nagrobne, stare mapy naszych 
terenów i inne pamiątki podarowali Muzeum 
Miejskiemu Dzierżoniowa byli mieszkańcy 
Ziemi Dzierżoniowskiej z Heimatbund Kreis 
Reichenbach, Eulengebirge, Warendorf. Nie 
są to pierwsze związane z naszymi terenami  

eksponaty, które możemy oglądać dzięki dar-
czyńcom z Niemiec.

Niemieccy przyjaciele Dzierżoniowa spo-
tkali się 30 kwietnia z burmistrzem Dariuszem 
Kucharskim, dzieląc się najnowszymi informa-
cjami o Warendorf, które od 1951 r. sprawuje 
patronat nad tzw. „starymi reichenbachami”.  
Goście obejrzeli muzeum i czasową wystawę 
zaprezentowaną w języku polskim i niemiec-
kim „Mistrzowskie jak rzadko które … Ogrody 
Petera Josepha Lenné w Polsce”. 

860-lecie kościoła św. Jerzego

1 maja Dzierżoniów świętował 860-lecie 
kościoła św. Jerzego. Uroczystość rozpoczął  
przemarsz orszaku spod ratusza do najstar-
szej dzierżoniowskiej świątyni. Towarzyszyła 
mu Miejska Orkiestra Dęta działająca przy 
Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury. Następ-
nie pod przewodnictwem bp Ignacego Deca, 
ordynariusza diecezji świdnickiej, odprawio-
na została uroczysta Msza św. - odpustowa. 
Zwieńczeniem uroczystości było otwarcie oko-
licznościowej wystawy w nawie kościoła. 

Flagi od władz miasta 

Podobnie jak w latach minionych, tak 
i w tym roku,  flagi narodowe można było 
otrzymać na dzierżoniowskim Rynku. 2 maja 
w południe biało - czerwoną rozdawali miesz-
kańcom: burmistrz Dariusz Kucharski, posłan-
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ka Izabela Katarzyna Mrzygłocka i Roman Ko-
walczyk wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa. 

Na Rynek przybyło wielu mieszkańców. 
Choć przygotowano wiele flag do rozdania, to 
jednak nie dla wszystkich wystarczyło. Znala-
zło się sporo osób, dla których zabrakło bia-
ło- czerwonych prezentów.  Akcja na pewno 
będzie powtórzona w przyszłym roku. 

Majówka Obywatelskiego Ruchu 
Patriotycznego 

2 maja Obywatelski Ruch Patriotycz-
ny zorganizował piknik na dzierżoniowskim 
Rynku. Niewątpliwą atrakcją byli żołnierze 
22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej 
z Kłodzka, strzelcy Związku Strzeleckiego 
„Strzelec” im. Józefa Piłsudskiego i lokalni 
motocykliści. Swoje stoiska ustawili także: 
Nadleśnictwo Świdnica, Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa, Klub Gazety 

Polskiej, Koło Gospodyń Wiejskich z Ligoty 
Wielkiej i Grupa Rekonstrukcji Historycznej 
58. Pułku Piechoty. Dla dzieci organizatorzy 
przygotowali balony oraz malowanie twarzy 
najmłodszym  biało-czerwonymi barwami. 

Polsko-czeskie sady przyjaźni

Jabłonie, grusze, śliwy, porzeczki, 
agrest, borówki – w sumie 20 owocowych 

drzew i 50 krzewów będzie rosło przy rzece 
Piławie, w pobliżu Skweru Juniora i Seniora. 
Powstanie tam Owocowy Skwer. Pierwsze 
jabłonki posadzono symbolicznie już pod-
czas tegorocznej majówki, w ramach projektu 
„Owoce polsko-czeskiej współpracy”.

Dzierżoniów i Lanškroun w 2019 r. ob-
chodzą jubileusz 20-lecia współpracy partner-
skiej i właśnie w roku jubileuszu planowane 
są także dodatkowe przedsięwzięcia w obu 
miastach partnerskich. Widocznym efektem  
współpracy będą właśnie owocowe sady.  

Przy ul. Kopernika, w pobliżu Skweru Ju-
niora i Seniora,  pierwsze dwie jabłonki wko-
pali przedstawiciele samorządu Dzierżoniowa 
i Lanškroun z burmistrzami: Dariuszem Ku-
charskim i Radimem Vetchý na czele. Poma-
gali im w tym mieszkańcy Lanškroun, którzy 
przy okazji wizyty w Dzierżoniowie w dniach 
3-5 maja mieli okazję podziwiać miasto i oko-
lice podczas pieszych, rowerowych i pociągo-
wych wycieczek. 

Majówka      
       
Tegoroczna dzierżoniowska majówka 

rozpoczęła się niezbyt udanie. 4 maja pogoda  
okazała się nieprzychylna - z wiatrem i desz-
czem. To było  powodem unieruchomienia na 
stadionie przygotowanych do lotu  kolorowych 
balonów.

Jednak mimo deszczu i chłodu na sta-
dion przyszło sporo mieszkańców. Burmistrz, 
wraz z przedstawicielem V International Bal-
loon Festival, rozlosowali pięć lotów balono-
wych  do wykorzystania w innym terminie. Zła 
pogoda nie przeszkodziła w koncertach, które 
rozpoczęły się planowo. Mieszkańcy ukryli się 
pod parasolami i wytrwale oglądali występy.
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Zimny TRAKT

Mimo niekorzystnej pogody (było chłod-
no) drugiego dnia majówki, 5 maja, już przed 
godziną 8.00 na dzierżoniowskim Rynku za-
częli pojawiać się pierwsi uczestnicy TRAKT-u, 
aby zapisać się na jedną z wybranych tras. 
W tym roku na trasy piesze i rowerowe naj-
większej imprezy turystyczno-rekreacyjnej 
w Dzierżoniowie zgłosiło się 1316 osób.

Nowością  roku były trasy prowadzące 
do konkretnych atrakcji turystycznych, które 
można było zwiedzić. Uczestnicy mogli wy-
brać jedną z trzech tras pieszych, np. Szla-
kiem Dzierżoniowskich Zabytków, Nordic 
Walking, Sowiogórską lub jedną z ośmiu tras 
rowerowych (Rodzinna, Pałacowa, Sielska, 
Krzyżowa, Ślężańska, Sowiogórska, Arbore-
tum Wojsławice, Trzy Przełęcze Sowiogór-
skie). Wszystkie swój początek miały na dzier-
żoniowskim Rynku.

Podczas zapisów uczestnicy otrzymy-
wali pamiątkowe koszulki, przypinki, słodki 
poczęstunek na drogę, bon żywnościowy do 
zrealizowania na mecie, a także brali udział 
w losowaniu atrakcyjnych nagród.  

Najwięcej osób, bo 293, wybrało się 
w tym roku na Trasę Rodzinną. Dużą popular-
nością cieszyły się także Trasa Pałacowa (285 
osób) oraz trasa „Szlakiem Zabytków Dzierżo-
niowskich” (285 osób). Po pokonaniu wybra-
nego dystansu uczestnicy TRAKT-u spotkali 
się na terenie Targowiska Miejskiego, gdzie 
na każdego czekały ciepły posiłek i koncerty.

Dofinansowanie przebudowy 

3 mln zł zdobył Dzierżoniów na przebu-
dowę ulic Cichej, Szpitalnej i Okrzei. Pienią-
dze pochodzą z Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019. Przebudowa dróg przy dzier-
żoniowskim szpitalu i wyjeździe w kierunku 
Niemczy to największa drogowa inwestycja 
Dzierżoniowa w 2019 roku.

Efektem tego zadania będą komplekso-
wo przebudowane drogi, wraz z całą infra-
strukturą, tj: chodnikami, ścieżkami rowero-
wymi, miejscami parkingowymi i oświetleniem 
ledowym.

Koszt robót budowlanych to 6,1 mln zł. 
Planowany termin zakończenia prac - koniec 
października.

Przejęcie kolejnych linii kolejowych 
przez Marszałkostwo Dolnośląskie

Marszałek Województwa Dolnośląskie-
go, Cezary Przybylski oraz członek Zarządu 
Województwa, Tymoteusz Myrda wspólnie 
z przedstawicielami Polskich Kolei Państwo-
wych podpisali protokoły uzgodnień w sprawie 
przejęcia kolejnych ośmiu linii kolejowych.

Kilka tras dotyczy powiatu dzierżoniow-
skiego i znajdującego się w Dzierżoniowie 
dworca kolejowego. Planowane przejęcia 
i uruchomienia linii to jeden z elementów stra-
tegii rozwoju transportu województwa dolno-
śląskiego.  

Obchody Dnia Zwycięstwa 
w dzierżoniowskiej „Piątce”

8 maja Szkoła Podstawowa nr 5 z Od-
działami Integracyjnymi im. Bohaterów We-
sterplatte w Dzierżoniowie przygotowała 
w rozbudowanym programie artystycznym 
(wiersze, pieśni, taniec i materiały archiwalne)  
uroczystość upamiętniającą Narodowy Dzień 
Zwycięstwa. W niezwykle bogatym programie 
artystycznym pod nazwą „Ocalić od zapo-
mnienia. Jeśli ludzie zamilkną, kamienie wo-
łać będą…” , przygotowanym przez nauczy-
cielki:  Agnieszkę Góralską, Annę Dąbrowską, 
Jolantę Gromadzik i Sylwię Latacz ,wystąpili 
uczniowie klas 4-8. 

W uroczystości uczestniczyli przedsta-
wiciele Związku Kombatantów Rzeczypospo-
litej Polskiej i Byłych Więźniowie Politycznych, 
Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska 
Polskiego, Stowarzyszenia „Dzieci Wojny” 
oraz przedstawiciele Rady Miejskiej Dzierżo-
niowa, urzędów i instytucji miejskich. Program 
szczególnie wzruszył tych z gości, dla których 
wojna nie jest pustym słowem, lecz bolesnym 
wspomnieniem, a Dzień Zwycięstwa powo-
dem do nieograniczonej radości.
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„Kwitnący Dzierżoniów”

Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa 
już po raz czwarty zaprosiło mieszkańców 
miasta na skwer przy skrzyżowaniu ulic Klasz-
tornej i Piłsudskiego. Tam 11 maja odbyło się 
sadzenie kwiatów. Setki roślin  przekazanych 
przez sponsorów posadzono  przy dużym 
udziale dzierżoniowian, którym leży na sercu 
piękno miasta. Szacuje się, że w akcji uczest-
niczyło około 200 osób. Dzięki temu wjazd 
do Rynku od ul. Klasztornej nabrał niepowta-
rzalnego uroku. Za swój trud uczestnicy akcji  
otrzymywali sadzonki, które mogli zabrać do 
domu. Inicjatywa pod nazwą „Kwitnący Dzier-
żoniów”  stanowiła inaugurację XXIV Konkur-
su Piękno Kwiatów i Zieleni Wokół Nas.

Międzynarodowy street dance 

11 maja w Dzierżoniowskim Ośrodku 
Kultury odbyły się taneczne zmagania w ra-
mach Międzynarodowego street dance. Ce-
lem   uczestników było nie tylko odniesienie 
zwycięstwa, ale również pokaz własnych 
umiejętności i oczarowanie publiczności. 
Tancerze walczyli jeden na jeden lub w for-
macjach w różnych kategoriach wiekowych. 
Pomysłodawcą zawodów street dance był 
siedemnastoletni mieszkaniec Dzierżoniowa, 
Jakub Ciapała. To były pierwsze takie zawody 
w Dzierżoniowie i od razu bardzo  udane, bo 
na listy  startowe wpisało się  720 uczestni-
ków.

LS EV i LS Cable & System oraz 
CW Lundberg - nowe firmy  
w Dzierżoniowie

Podzespoły do akumulatorów pojazdów 
elektrycznych i systemy zabezpieczeń przed 

upadkiem z wysokości produkują koreańskie 
i szwedzkie firmy, które rozpoczęły działal-
ność w dzierżoniowskiej podstrefie.

CW Lundberg to szwedzka firma, która 
jest liderem na skandynawskim rynku w pro-
dukcji systemów zabezpieczeń przed upad-
kiem z wysokości i akcesoriów dachowych.

Koreański LS zakończył budowę dwóch 
zakładów produkcyjnych: LS EV Poland i LS 
Cable & System Poland. LS EV produkuje 
podzespoły do baterii dla samochodów elek-
trycznych. LS Cable & System produkuje 
kable światłowodowe. Dla grupy LS fabryka 
w Dzierżoniowie jest piątą tego rodzaju zagra-
niczną inwestycją – po inwestycjach w USA, 
Chinach, Wietnamie i Indiach.

W uroczystym otwarciu zakładu w Dzie-
rzoniowie wzięła udział ambasador Korei, 
Mira Sun.

 
Ukończone inwestycje na os. Jasnym

Na os. Jasnym, wzdłuż budynku nr 1 od 
strony ul. Sikorskiego, powstała nowa droga 
i miejsca parkingowe.  

Droga ta ma szczególne znacznie dla 
komunikacji, ponieważ jest jedną z dwóch, 
którą można wjechać na os. Jasne. 

Osiedle zyskało także  80 nowych miejsc 
parkingowych. Koszt inwestycji poniesiony 
przez miasto, to kwota 1 mln 59 tys. zł. W ra-
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mach współpracy miasta i spółdzielni miesz-
kaniowej,  z budżetu spółdzielni sfinansowano 
budowę 27 nowych miejsc parkingowych.

„Maj z Muzyką Dawną”

19 maja  w kościele pw. Maryi Matki Ko-
ścioła gościł - w ramach XXVIII Festiwalu Maj 
z Muzyką Dawną - Adżarski Państwowy Chór 
„Batumi” z Gruzji, wykonujący przede wszyst-
kim pieśni ludowe. Bogaty repertuar (znalazły 
się w nim  m.in. zarówno pieśni  sakralne, jak 
i świeckie) i doskonałe zaprezentowanie poli-
fonicznych utworów  wzbudziły prawdziwy za-
chwyt publiczności bardzo licznie zgromadzo-
nej w przyjaznej  takim wydarzeniom świątyni.

Zgromadzonych powitał gospodarz – ks. 
Jarosław Leśniak, który z typową dla siebie 
elokwencją i poczuciem humoru podzielił się 
wrażeniami z pobytu w Gruzji oraz spotkań 
z jej mieszkańcami. Życzył wszystkim nieza-
pomnianych przeżyć podczas koncertu. Ma-
ciej Kieres – dyrektor festiwalu – także zwrócił 
się  do zebranych z powitaniem, a zaintereso-
wanie wzbudził jego strój – typowy gruziński 
męski strój – czocha.

Koncert był niezwykły, a po nim artyści, 
mimo zmęczenia, chętnie przebywali wśród 
swoich fanów i z radością rozdawali autografy.

Piknik w Środowiskowym Domu 
Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Dzierżoniowie już po raz trzeci zorganizo-
wał Rodzinny Piknik Integracyjny. Spotkania 
tego typu są dla podopiecznych zawsze wy-
jątkowe, ponieważ, oprócz dobrego i aktyw-
nego spędzenia wolnego czasu, mają  także 
nieocenioną wartość terapeutyczną.

O potrzebie większej integracji miesz-
kańców z osobami borykającymi się z nie-
pełnosprawnościami najlepiej świadczy fre-

kwencja. Pomimo wielu wydarzeń, które 25 
maja odbywały się w ramach Dni Dzierżonio-
wa, przy ul. Nowowiejskiej 88 czas spędzało 
wspólnie ponad 250 osób.

Uczestnicy pikniku umacniali sąsiedzkie 
więzi poprzez przygotowane przez Środowi-
skowy Dom Samopomocy atrakcje. Strefa za-
baw (dmuchane zamki, stoły do piłkarzyków 
i ping ponga) pozwoliła na aktywne spędzenie 
czasu i integrację poprzez ruch i rywalizację. 
Nie zabrakło również atrakcji dla najmłod-
szych: malowanie twarzy, kolorowe warko-
czyki, gniotki i lalki angażowały tych, którzy 
chcieli wykazać się swoimi umiejętnościami 
plastycznymi. Stoiska policji oraz straży po-
żarnej i przekazywane na nich informacje po-
zwoliły zapoznać się nie tylko ze specyfiką 
pracy tych służb, ale również zwiększyć świa-
domość i sposoby reagowania, gdy ich pomoc 
jest niezbędna.

Dni Dzierżoniowa i  Prezentacje 
Gospodarcze

Lao Che, Pablopavo i Ludziki, Nullizma-
tyk i DOBS - Department Of Blues & Sou – ci 
artyści  wystąpili 25 maja w gościnnych pro-
gach OSiR-u z okazji Dni Dzierżoniowa. Nie-
sprzyjająca aura  spowodowała, że na święto 
miasta przybyło więcej ludzi z zewnątrz niż 
mieszkańców Dzierżoniowa. Jednak ci, którzy 
zdecydowali się na uczestnictwo w imprezach 
pokazali, że umieją  dobrze bawić się, nie tyl-
ko wtedy, gdy świeci słońce, ale również wte-
dy, kiedy pada deszcz.

W drugim świątecznym dniu  wystąpił ze-
spół Queen Revival by Princess. Przybyli na 
teren Ośrodka Sportu i Rekreacji  mieszkańcy 
Dzierżoniowa i okolic mogli posłuchać wielu, 
wciąż doskonale brzmiących, przebojów le-
gendarnej grupy Queen. Po nich zagrał zespół 
coverowy wykonujący utwory Electric Light 
Orchestra.

Miasto zapewniło specjalne, bezpłatne 
autobusy komunikacji miejskiej oznaczone na 
wyświetlaczu „Dni Dzierżoniowa”, kursujące co 
20 minut, według  ustalonego rozkładu jazdy.   
Dla  dzieci do 12. roku życia i ich opiekunów 
zaproponowano   przejażdżkę kolejką tury-
styczną. Przejażdżki były bezpłatne, ale bile-
towane. 

Wraz z Dniami Dzierżoniowa odbywały 
się XV Dzierżoniowskie Prezentacje. Nagrodę 
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publiczności zdobyła firma GE Aviation, czyli 
światowy lider komponentów w projektowaniu 
i produkcji silników do samolotów komercyj-
nych i wojskowych, a także zintegrowanych 
systemów cyfrowych, elektrycznych i mecha-
nicznych do samolotów. 

Wystarczyło kupić bon za 7 zł i wrzucić 
jego jedną część do urny któregoś z wystaw-
ców na Dzierżoniowskich Prezentacjach, by 
mieć szansę na wygranie samochodu osobo-
wego – czerwonej skody citigo rocznik 2018 
- lub jednego z czterech rowerów turystycz-
nych.  Były to tegoroczne nagrody w konkur-
sie na Smoka Publiczności. Główną nagrodę  
- skodę citygo - wylosował pan Jarosław, który 
na scenie pochwalił się szczęśliwym losem.

Podczas tegorocznych prezentacji sprze-
dano 3541 kuponów konkursowych. 968 trafi-
ło do stoiska GE Aviation, 378 do ELS Electro-
technika, a 329 do Fryzaw - artykuły fryzjersko
-kosmetyczne. 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

26 maja Polacy wybrali swoich przedsta-
wicieli do Parlamentu Europejskiego. W skali 
kraju wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość 
(PiS), lecz na Dolnym Śląsku zwycięska oka-
zała się Koalicja Europejska. Mieszkańcy po-
wiatu dzierżoniowskiego zdecydowanie posta-
wili na Prawo i Sprawiedliwość. PiS wygrało 
wybory w prawie wszystkich gminach powiatu 
dzierżoniowskiego, wyjątkiem okazał się tylko 
Dzierżoniów. 

Nasze miasto  szansę w pozyskiwaniu 
środków unijnych wykorzystało bardzo do-
brze. Tylko w latach 2014-2019 do Dzierżo-
niowa z budżetu UE wpłynęło 41 milionów zło-
tych. Od momentu wejścia Polski do UE do 
naszego miasta trafiły 143 miliony z progra-
mów spójności. Plasuje nas to na 195 miejscu 
na 2478 polskich gmin.

Sesja Rady Miejskiej

Uroczystą część majowej sesji Rady 
Miejskiej Dzierżoniowa poświęcono jubile-
uszowi 15- lecia partnerskiej współpracy z Se-
rockiem i 30. rocznicy pierwszych wolnych 
wyborów w 1989 roku. Obrady uświetniły wy-
stępy uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej 
Pierwszego Stopnia w Dzierżoniowie, Niepu-
blicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezja-
nek i Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Dzierżoniowie.

Nowa Rada Seniorów

Rozpoczęła się druga kadencja Rady 
Seniorów. Na pierwszym posiedzeniu  29 
maja wybrano zarząd, który pokieruje pracami 
Rady przez najbliższe lata. W jego skład we-
szły: Wanda Kunecka – przewodnicząca, He-
lena Sendyk – wiceprzewodnicząca, Romual-
da Skiba - sekretarz. Podsumowano dorobek 
Rady pierwszej kadencji. Udało się  zrealizo-
wać wiele zadań, choćby wprowadzić progra-
my: „Złota rączka”, „Pudełko życia” i „Karta 
Seniora”, a także zorganizować Dni Seniora.

Radę Seniorów tworzą przedsta-
wic ie le seniora lnych organizacj i  po -
z a r z ą d o w y c h ,  p r z e d s t a w i c i e l e  s e -
niorów, Rady Miejsk ie j  i  burmistrza.  
Rada Seniorów jest organem doradczym 
burmistrza. Celem  jej działalności  jest 
wzmacniane roli seniorów w życiu społecz-
nym i integrowanie środowisk osób star-
szych, zapobieganie ich marginalizacji, 
wspieranie aktywności, profilaktyka i pro-
mocja zdrowia oraz przełamywanie ste-
reotypów człowieka starszego i starości.  
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Radę Seniorów w kadencji 2019-2023 
tworzą:  
Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
Romualda Skiba - Uniwersytet Trzeciego Wie-

ku, 
Stanisław Paszkiewicz - Związek Sybiraków 

Ziemi Dzierżoniowskiej, 
Marek Wojciechowski - Związek Weteranów 

i Rezerwistów Wojska Polskiego, 
Jan Swat- Stowarzyszenie Dzieci Wojny, 
Elżbieta Lipińska - Polski Związek Niewido-

mych, Koło w Dzierżoniowie, 
Jarosław Dąbrowski - Związek Kombatantów 

RP i Byłych Więźniów Politycznych, Koło 
Miejskie, 

Artur Pawlus - Związek Inwalidów Wojennych 
RP, Oddział w Dzierżoniowie, 

Helena Sendyk - Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy 
w Dzierżoniowie 

Edward Bień - Stowarzyszenie Kresowian 
 

Przedstawiciele seniorów:
Jadwiga Horanin, 
Wanda Kunecka,
Krystyna Piwko.
 

Przedstawiciele Rady Miejskiej Dzierżoniowa:
Bolesław Wilkos, 
Zbigniew Zeń. 
 

Przedstawiciele burmistrza Dzierżoniowa:
Dorota Pieszczuch, 
Marzenna Lasota-Darowska, 
Agnieszka Petruk -Mika,
Mirosław Grabowski. 

 
 Dolnośląska Gala Talentów

Uczniowie Szkół Podstawowych nr 5 i nr 
9 z Dzierżoniowa wystąpili 30 maja podczas 
IX Dolnośląskiej Gali Talentów organizowanej 
przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.  

Mateusz Subocz, uczeń ósmej klasy 
Szkoły Podstawowej nr 9, jest utalentowany   
muzycznie, a Adrian Piwnik - uczeń siódmej 
klasy Szkoły Podstawowej nr 5 - od trzech lat  
pasjonuje się  Sport Stacking, czyli układa-
niem kubków na czas. Swojej pasji poświęca 
prawie każdą wolną chwilę.

Święto Lilaka  
  
Maj kojarzy się zwykle z kwitnieniem 

lilaków, potocznie zwanych bzami. Ileż to 
o nich napisano wierszy i śpiewano pieśni! 
Nie bez kozery więc  Towarzystwo Miłośników 
Dzierżoniowa (TMD) postanowiło włączyć się 
do ogólnego podziwiania tych wdzięcznych 
krzewów. Tomasz Dymny i Jadwiga Horanin 
to pomysłodawcy ustanowienia Dnia Lilaka. 
Propozycja została zaakceptowana na Wal-
nym Zgromadzeniu Członków TMD, czego 
wyrazem było podjęcie stosownej uchwały. 
Rzecz jasna, Święto lilaka musi mieć swój 
dzień w maju. 

Święto Lilaka obchodzono 15 maja 
i przebiegało ono pod hasłem „Zaadoptuj 
lilaka”, a uroczystość  odbyła się w pięknie 
ukwieconej  (oczywiście bzami) sali Mu-
zeum Miejskiego Dzierżoniowa, z udziałem 
członków TMD, przedstawicieli władz miasta, 
dyrekcji  arboretum w Wojsławicach. Hasło 
„Zaadoptuj lilaka” przekształciło się w akcję 
zasadzenia 35 krzewów, przekazanych róż-
nym instytucjom, które posadziły je na swo-
ich posesjach. Z lilakami zarząd TMD miał 
tak naprawdę  do czynienia do końca maja, 
bowiem odbywały się  różne spotkania, prze-
kazywane były nieodebrane przez niektóre 
instytucje krzewy. Dobrze, że bez kwitł w tym 
roku długo.

Gala Dzierżoniowskich Prezentacji

31 maja w Dzierżoniowskim Ośrodku 
Kultury odbyła się gala wieńcząca XXV Dzier-
żoniowskie Prezentacje. Na scenie triumfowa-
ły GE Aviation Dzierżoniów – zdobywca Smo-
ka Publiczności i Smoka Biznesu w kategorii 
„Przedsiębiorstwo roku” oraz Rzemieślniczy 
Browar Wielka Sowa – zdobywca Smoka Biz-
nesu w kategorii „Debiut roku”.

Goście obejrzeli film z jubileuszowych 
25. Dzierżoniowskich Prezentacji z wieloma 
miłymi wrażeniami  i akcentami z przeszłości. 
Wspomnieniami również podzielili się z pu-
blicznością: Marek Piorun – osoba najdłużej 
odpowiedzialna za organizację imprezy, Lech 
Nowak – projektant pierwszego Smoka Bizne-
su i Robert Gulka – gospodarz miejsca, które 
co roku jest areną spotkań podmiotów gospo-
darczych.



74

Gala Dzierżoniowskich Prezentacji za-
kończyła się występem artystycznym  Julii 
Stawskiej i Jakuba Ciąpały z grupy „Eve-
nement” działającej przy Dzierżoniowskim 
Ośrodku Kultury.

                          
                

CZERWIEC

Youtuber Blowek w Dzierżoniowie

1 czerwca w Dzierżoniowskim Ośrodku 
Kultury  można było poznać Blowka i zrobić 
z nim selfie. Spotkanie  to odbyło się w ra-
mach najwyżej notowanego  projektu finan-
sowanego z Młodzieżowego Budżetu Obywa-
telskiego.

Blowek, czyli Karol Gązwa, przygodę 
z nagrywaniem filmów rozpoczął w 2012 roku, 
będąc jeszcze w gimnazjum. Najpierw nagry-
wał filmy związane z grą Minecraft. Obecnie 
22-latek jest jednym z najmłodszych polskich 
milionerów. Nie chodzi jednak o sumę pienię-
dzy na koncie bankowym, ale o liczbę obser-
wujących jego kanał na YouTube. Influencer 
zjednał sobie ponad cztery miliony subskry-
bentów!

Materiały, które Blowek udostępnia, wią-
żą się głównie z  szeroko pojętym lifestyle,  
czyli życiem prywatnym i towarzyskim. Bierze 
też udział w różnego rodzaju wyzwaniach, jest 
inicjatorem niezwykle popularnych pranków.

Youtuberzy zdobywają coraz więcej po-
pularności, głównie wśród bardzo młodych 
internautów i to oni chcą swoich idoli oglądać 
na żywo. Dlatego  w Dzierżoniowie pojawił się 
Blowek, a przed dnim para Fit Lovers.

Przed trzydziestoma laty...

W 1989 roku 4 i 18 czerwca przeprowa-
dzone zostały w Polsce wybory parlamentar-
ne – do Sejmu i po raz pierwszy w PRL -  do 
Senatu. Był to wynik rozmów Okrągłego Stołu 
i pierwsze częściowo wolne wybory w historii 
Polski po II wojnie światowej.

4 czerwca w Muzeum Miejskim Dzier-
żoniowa odbyło się spotkanie upamiętniające 
tamte wydarzenia. Młodzi mieszkańcy mogli 
spotkać się i porozmawiać z osobami, które 
po stronie „Solidarności” pracowały przy  wy-
borach, organizowały pracę komitetów i ubie-
gały się (skutecznie) o mandat posła.

Ważnym akcentem  spotkania z Ma-
teuszem Cegiełką – członkiem Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarność” Ziemi Dzier-
żoniowskiej,  Andrzejem Bartoszyńskim – 
przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność” Ziemi Dzierżoniowskiej i Maria-
nem Kowalem – posłem na Sejm Kontraktowy 
było zasadzenie symbolicznego dębu. Rośnie 
on w parku sąsiadującym z muzeum.

Lekcję muzealną dla uczniów poprowa-
dził dyrektor muzeum Henryk Smolny

Pożar w byłym hotelu Polonia

9 czerwca doszło  do podpalenia (praw-
dopodobnie) rzeczy zdeponowanych  w byłym 
hotelu Polonia w Dzierżoniowie. Na miejscu 
pracowała straż pożarna i policja.  

Po przyjeździe na miejsce  strażacy 
zauważyli dym wydobywający się z jednego 
z okien od strony rzeki. Paliły się nagromadzo-
ne papiery na drugiej kondygnacji budynku. 
W wyniku pożaru zajęły się ogniem elementy 
drewniane, tj. ścianka działowa i okno. Nie 
było osób poszkodowanych.  W działaniach 
gaśniczych brały udział trzy zastępy Państwo-
wej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa. 

Pożar wagonów w Dzierżoniowie 
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9 czerwca wybuchł  pożar wagonów mu-
zealnych przy ul. Kolejowej w Dzierżoniowie. 
Na miejscu pracowała policja i zastępy Pań-
stwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa oraz 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Bielawy.  

Po ukończonej akcji gaśniczej wstępnie 
ustalono, że pożar był wynikiem  podpalenia. 
Straty na szkodę Fundacji Dziedzictwa Prze-
mysłowego Śląska we Wrocławiu oszacowano 
na kwotę  50000 zł. 

Festyn w parafii Chrystusa Króla  
w Dzierżoniowie

9 czerwca,  po raz piąty, odbył się festyn 
rodzinny w  parafii Chrystusa Króla w Dzier-
żoniowie. Organizatorzy przygotowali dla 
przybyłych gości dużo atrakcji. Każda grupa 
wiekowa mogła znaleźć coś dla siebie. Była 
wspólna modlitwa, piękne koncerty, licytacje, 
dmuchańce, mecz z klerykami oraz pyszne 
dania.

Marsz dla Życia i Rodziny 

Marsz dla Życia i Rodziny w Dzierżonio-
wie odbył się 9 czerwca. Wydarzenie rozpo-
częło się  na terenie parafii św. Jerzego, skąd 
zgromadzeni przeszli ulicami Kościelną, Ryn-
kiem, Ząbkowicką, Słowiańską, Prochową, 
Krasickiego i  Świdnicką pod kino „Zbyszek”.

Marsze dla Życia i Rodziny organizowa-
ne są w celu okazania publicznego świadec-
twa o podstawowej wartości ludzkiego życia 

od poczęcia oraz rodziny opartej na małżeń-
stwie kobiety i mężczyzny, otwartej na przyję-
cie i wychowanie dzieci. 

Złote Gody mieszkańców Dzierżoniowa

Do szacownego grona osób, które  
w związku małżeńskim przeżyły pięćdzie-
siąt i więcej lat, dołączyli kolejni mieszkańcy 
Dzierżoniowa. „Medale za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie”, nadawane przez Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej,  oraz życzenia 
dalszych  wspólnych lat życia przekazał  jubi-
latom  burmistrz Dzierżoniowa,  Dariusz Ku-
charski.
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Uroczystość „Złotych Godów” organi-
zowana jest przez miasto od kilkunastu lat. 
Poprzedza ją wspólna Msza św.,  po której 
w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury odbywa 
się uroczyste spotkanie i wręczenie medali.

W dniu 9 czerwca to wyjątkowe wyróż-
nienie otrzymali: Krystyna i Janusz Rempal-
scy, Danuta i Ryszard Wasilewscy, Halina 
i Jan Sikorscy, Danuta i Ludwik Bobrowscy, 
Helena i Eugeniusz Siembabowie, Elżbie-
ta i Kazimierz Terpiłowscy, Alicja i Zbigniew 
Kossowscy, Wiesława i Zdzisław Kasztowie, 
Wanda i Zygmunt Godlewscy, Krystyna i Zdzi-
sław Józefiakowie, Wanda i Jerzy Wadeccy, 
Krystyna i Józef Kołodziejowie, Halina i Sta-
nisław Siewierowie, Irena i Jan Sienkiewiczo-
wie, Danuta i Eugeniusz Frąsiowie, Elżbieta 
i Stanisław Kupisowie, Danuta i Stanisław 
Maziarzowie, Teresa i Kazimierz Filipowie, 
Krystyna i Witold Matuszczykowie, Marcela 
i Jerzy Kasprzykowie, Halina i Zbigniew Ko-
lonkowie oraz Marianna i Henryk Lodzińscy.

Manifestacja przeciw agresji wobec 
księży 

W pierwszym półroczu w Polsce przeto-
czyła się dyskusja o podejściu Kościoła kato-
lickiego do spraw nieletnich i wyrządzonych 
im  przez duchownych krzywdach. Wraz z de-
batą pojawiła się fala agresji i hejtu wobec 
wszystkich kapłanów. Nieetyczne czyny poje-
dynczych księży  wpływają na ocenę całego 
stanu duchownego. Obraźliwe ataki słowne 
spotykają także księży z powiatu dzierżoniow-
skiego. Od słów do czynów nie jest daleka 
droga, o czym przekonał się we Wrocławiu 
ks. dr Ireneusz Bakalarczyk, któremu zadano 
ciosy nożem pod kościołem Najświętszej Marii 
Panny. W związku z zaistniałą sytuacją zorga-
nizowano 11 czerwca   w Dzierżoniowie  mani-
festację przeciw agresji wobec duszpasterzy.

Współorganizatorem  manifestacji  był 
Jarosław Kresa, który stwierdził, że spotkanie  
nie jest zamykaniem ust na problemy kościo-
ła. Problemy trzeba rozwiązywać niezależnie,  
czy dotyczą kościoła, świata sztuki, polityki 
lub innego środowiska. 

Wydarzenie zakończono wspólną mo-
dlitwą i złożeniem zniczy pod pomnikiem św. 
Jana Nepomucena na dzierżoniowskim Ryn-
ku.

10 lat istnienia Miejskiej Orkiestry 
Dętej

Dzierżoniowska Orkiestra Dęta istnieje 
od 2009 roku. Jest dobrze znana mieszkań-
com, koncertuje w kraju i Europie. W 2016 
roku zajęła drugie miejsce podczas Woje-
wódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych w Świe-
radowie Zdroju.

Jednym z elementów działalności orkie-
stry są koncerty edukacyjne dla dzieci i mło-
dzieży, podczas których prezentowane są 
poszczególne instrumenty oraz historia ich 
powstania.

Miejska Orkiestra Dęta działa już ponad 
10 lat przy Dzierżoniowskim Domu Kultury. 
Jej działalność finansowana jest przez miasto. 
Kapelmistrzem orkiestry jest Dariusz Piecho-
wiak.

Uroczystość jubileuszową w kinoteatrze 
otworzył Krzysztof Tokarski, dyrektor Dzierżo-
niowskiego Ośrodka Kultury, witając przyby-
łych gości: burmistrza Dzierżoniowa, Dariusza 
Kucharskiego, radnych miejskich, dyrektorów 
stowarzyszeń, placówek oświatowych oraz 
przedstawicieli orkiestr dętych z różnych miast 
Dolnego Śląska. W dalszej części wystąpienia 
Krzysztof Tokarski nawiązał do czasu, kiedy 
to z jego inicjatywy, przy wsparciu burmistrza 
Marka Pioruna i wiceburmistrza Ryszarda 
Szydłowskiego, powstała Miejska Orkiestra 
Dęta, tworzenia której podjął się Tadeusz 
Krupnik – jej pierwszy kapelmistrz. Począt-
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kowo wokół dyrygenta skupiło się kilku mu-
zyków, potem było już kilkunastu, a obecnie 
orkiestra liczy... prawie 40 osób. Ale jej skład 
nie jest zamknięty – stale dołączają młodzi 
muzycy. Świadczy to o prestiżu i popularności 
zespołu.

Estetyka i zieleń miejska 

Przebudowany w tym roku skwer pomię-
dzy ulicami Wrocławską, Piastowską i Strzel-
niczą ilustruje, jak w niedalekiej przyszłości 
zmienią się tereny zielone Dzierżoniowa.

Prace poprawiające funkcjonalność i es-
tetykę parku polegały na wyremontowaniu 
chodników, aranżacji zieleni, która w kolej-
nych latach będzie uzupełniana o nowe nasa-
dzenia oraz montażu małej architektury (ławki, 
oświetlenie, kosze i stojaki na rowery). Koszt 
zadania zamknął się kwotą 245 tys. zł.

Jak łatwo zaobserwować takiej zmiany 

oczekiwali mieszkańcy, którzy chętnie przysia-
dają na ławkach i spędzają czas na świeżym 
powietrzu.

Zakończenie roku szkolnego 
2018/2019

19 czerwca 3705 uczniów  dzierżoniow-
skich szkół  rozpoczęło wakacje. Najlepsi 
i najaktywniejsi odebrali na zakończenie roku, 
oprócz świadectw, także nagrody i stypendia.

W szkołach podstawowych prowadzo-
nych przez miasto Dzierżoniów rok szkolny 
ukończyło 2361 uczniów, w tym 278 gimnazja-
listów, natomiast w szkołach niepublicznych 
zakończenie zajęć edukacyjnych świętowało 
231 uczniów, w tym 32 gimnazjalistów. W pro-
cesie edukacyjno – wychowawczym uczest-
niczy w Dzierżoniowie  1113 przedszkolaków.  
W tym roku szkolnym z uczniami pracowało 
355 nauczycieli, w tym 260 w placówkach pu-
blicznych.

Z okazji zakończenia roku szkolnego 
2018/2019 aż 389 uczniów otrzymało stypen-
dia za wyniki w nauce w klasach od  IV do VIII 
oraz uczniów klas gimnazjalnych. Stypendia 
sportowe trafiły do 73 uczniów w tym prze-
dziale wiekowym.

Za wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe 
burmistrz nagrodził czterech uczniów kończą-
cych klasy gimnazjalne statuetkami „Złotego 
Smoka Edukacji” i nagrodą w wysokości 700 
zł. „Srebrne Smoki Edukacji” w wysokości 500 
zł otrzymało dziewięciu uczniów kończących 
szkołę podstawową. Stypendia za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej otrzyma-
ło 10 uczniów.

 
Wyniki głosowania na projekty   
w ramach DBO 2019

Cztery zadnia, na które najliczniej głoso-
wali mieszkańcy, zostaną zrealizowane w ra-
mach budżetu obywatelskiego Dzierżoniowa. 
Decyzją burmistrza   jedno z zadań    będzie 
wykonane w szerszym zakresie niż propono-
wano we wniosku.

W tegorocznym budżecie partycypacyj-
nym głosowało 3112 mieszkańców (o 574 
osoby więcej niż w 2018 r.). Każdy uprawnio-
ny do głosowania mógł oddać jeden, dwa lub 
trzy głosy. Suma oddanych głosów to 6039.

Najwięcej (918 głosów) oddano na 
„Aranżację zieleni fragmentu dzierżoniowskie-
go rynku”. Ze względu na duże zaintereso-
wanie mieszkańców tym tematem  burmistrz 
zadecydował o poszerzeniu zadania o stwo-
rzenie małej architektury 

Trzy pozostałe zadania, które w ramach 
budżetu obywatelskiego zostaną zrealizowa-
ne w przyszłym roku, to: park zabaw dla psów 
(823 głosy), wesoły skwer (789 głosów) przy 
ul. Wesołej i nasadzenie 2020 drzew (759 gło-
sów). 

Poezja na Murach 

Po raz 22. do Dzierżoniowa zjechali ar-
tyści, którzy poezję mają we krwi i chętnie 
prezentują ją  publiczności. Tegoroczna edy-
cja „Poezji na Murach” odbyła się 22 czerwca 
w kinoteatrze  - a nie na murach, za sprawą 
złej pogody, która, co prawda, w dniu kon-
certów poprawiła się, ale na budowę estrady 
„pod gołym niebem” było już za późno. Nie 



78

zniechęciło to jednak wiernych widzów i słu-
chaczy, którzy zapełnili całą widownię. Po 
raz pierwszy  zostało też wykorzystane nowe 
nagłośnienie w sali kinoteatru.  Na scenie za-
grali: Drabina Jakuba, Caryna, Kuba Blokesz 
i artyści z Piwnicy pod Baranami. To były kon-
certy, które widzowie zapamiętają na długo.

Sesja Rady Miejskiej

24 czerwca  podczas sesji Rady Miej-
skiej  po raz pierwszy głosowanie w sprawie 
wykonania budżetu poprzedziła dyskusja 
nad raportem o stanie miasta. Nowe przepisy 
wprowadziły również konieczność głosowania 
nad  udzieleniem wotum zaufania burmistrzo-
wi miasta.  

Na zakończenie sesji burmistrz Dzier-
żoniowa, Dariusz Kucharski, powiedział: 
”Uzyskanie absolutorium jest potwierdzeniem 
sprawnej, zgodnej z przepisami, bezpiecznej  
polityki finansowej Dzierżoniowa. Serdecznie 
dziękuję za taką ocenę pracy, dziękuję także 
wielu osobom, które się do tego przyczyniły”

Kolejna drogowa inwestycja  
w Dzierżoniowie

Zakończyła się przebudowa drogi łą-
czącej os. Tęczowe z ul. Akacjową. Ma  ona 
nową nawierzchnię z kostki, odwodnienie i le-
dowe oświetlenie. Powstały także dodatkowe 
miejsca parkingowe. Jest to już kolejna  inwe-
stycja miasta wykonywana wspólnie ze spół-
dzielnią mieszkaniową. Wkładem spółdzielni 
był remont dojść do budynków nr 13 i 12 oraz 
kilku istniejących miejsc parkingowych. Koszt 
realizacji tego zadania zamknął się kwotą 284 
tys. zł. 

Zmiany na os. Kolorowym

Pierwszy etap zmian na najstarszym  
osiedlu  Dzierżoniowa dobiegł końca. Po wy-
daniu decyzji przez Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego mieszkańcy będą mo-
gli korzystać z nowego parkingu, położonego 
od strony ul. Piastowskiej.

Przy realizacji pierwszego etapu powsta-
ło 200 nowych miejsc parkingowych, oświetle-
nie, chodniki i mała architektura. Zasadzono 
także 200 około dwumetrowych drzew. Koszt 
realizacji pierwszego etapu prac na os. Kolo-
rowym to 3 mln 700 tys. zł.

Odeszła Marzanna Kamińska

27 czerwca, po długiej chorobie, odeszła 
na zawsze Marzanna Kamińska – zastępca 
burmistrza Dzierżoniowa w latach 1998-1999. 
Była cenionym samorządowcem i lubianym 
pedagogiem.

Śp. Marzanna Kamińska uczyła mię-
dzy innymi historii i wiedzy o społeczeństwie 
w Szkole Podstawowej nr 5 (1983-1992) w Li-
ceum Medycznym w Dzierżoniowie i w I Li-
ceum Ogólnokształcącym (1993-2003), do 
którego sama wcześniej uczęszczała. Przez 
wiele lat była dyrektorem Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Bielawie, a także dyrekto-
rem Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli w Wrocławiu.

W dzierżoniowskim samorządzie praco-
wała w latach 1998-2002,  m.in. w Komisji Bu-
dżetu i Finansów, Komisji Zdrowia i Pomocy 
Społecznej, Sportu i Turystyki, Komisji Akty-
wizacji Zawodowej i Polityki Gospodarczej.
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LIPIEC

Ulewa z gradem w powiecie 
dzierżoniowskim

1 lipca, w godzinach popołudniowych, 
nad powiatem dzierżoniowskim przeszła ule-
wa z gradem. W Dzierżoniowie zalane zosta-
ły ulice Kilińskiego, Ciepłownicza, Pieszycka 
i Zachodnia. Na ul. Batalionów Chłopskich 
woda wyrwała studzienki. Zalany został także 
Szpital Powiatowy.  W niektórych  blokach na 
os. Kolorowym, tam, gdzie prowadzony był 
w ostatnim czasie remont, pojawiła się woda 
w piwnicach.  

Strażacy z powiatu dzierżoniowskiego 
usuwali skutki  burzy, odnotowano 15 inter-
wencji. Działania strażaków polegały przede 
wszystkim na usuwaniu z dróg połamanych 
drzew i wypompowywaniu wody z zalanych 
budynków.

Zespół do spraw osób  
z niepełnosprawnościami

W połowie roku rozpoczął pracę, powoła-
ny przez burmistrza, zespół doradczy, którego 
zadaniem jest dbanie o potrzeby i angażowa-
nie mieszkańców z niepełnosprawnościami 
w życie miasta. Tworzą go przedstawiciele 
burmistrza, Rady Miejskiej, organizacji po-
zarządowych oraz fundacji działających na 
terenie Dzierżoniowa zajmujących się proble-
matyką osób z niepełnosprawnościami. Rolą 
zespołu jest inspirowanie przedsięwzięć in-
tegrujących osoby z niepełnosprawnościami 
społecznie i  zawodowo.

Członkami zespołu ds. osób z niepełno-
sprawnościami zostali:
Dorota Pieszczuch – zastępca burmistrza 

Dzierżoniowa- przewodnicząca zespołu,
Marzenna Lasota-Darowska - dyrektor Wy-

działu Edukacji i Spraw Społecznych;
Aneta Grzelka – dyrektor Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Dzierżoniowie;
Agnieszka Petruk-Mika – kierownik Środowi-

skowego Domu Samopomocy;
Mirosław Grabowski – kierownik Dziennego 

Domu Senior Plus w Dzierżoniowie;

Elżbieta Lipińska – przedstawicielka Polskie-
go Związku Niewidomych;

Stanisław Flisak – przedstawiciel Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepeł-
nosprawnościami;

Helena Sendyk – przedstawicielka Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów;

Jadwiga Stępień – przedstawicielka Stowarzy-
szenia Amazonki;

Tadeusz Skrzypek – przedstawiciel Fundacji 
Dolnośląski Uniwersytet Niepełnospraw-
nych;

Małgorzata Judycka – przedstawicielka Sto-
warzyszenia na Rzecz Rozwoju i Integracji 
Uśmiech;

Magdalena Borzestowska – przedstawicielka 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych Pomost;

Maciej Kiesewetter – radny Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa;

Kazimierz Szabat - radny Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa.

Zespół będzie opiniować  wszystkie za-
dania i programy kierowane do społeczności 
osób  niepełnosprawnych.

                                   
Łącznik z Aleją Bajkowych Gwiazd  
a os. Różanym

Nowy chodnik w Alei Bajkowych Gwiazd 
połączył istniejącą aleję z wyjściem od strony 
os. Różanego. Zamontowano także oświe-
tlenie, ławki i stojaki na rowery. W ramach tej 
inwestycji zasadzono także 15 drzew. Koszt 
zadania, to kwota 134.000 zł.

 
Piknik z Dziennym Domem Senior +  

Dzienny Dom Senior + zorganizował 5 
lipca piknik podsumowujący funkcjonowanie 
jednostki w budynku przy ul. Krasickiego 25 
w Dzierżoniowie  jako podziękowanie dla są-
siadów, osób i  instytucji współpracujących.

To właśnie z tym obiektem, Willą Radość 
Marty, związany był przez długi okres działal-
ności placówki. Po wakacjach  przenosi się 
ona do Centrum Seniora w wyremontowanym 
budynku przy ul. Świdnickiej 35. Stąd też po-
mysł na piknik pożegnalny,  podczas którego 
przygotowano mnóstwo atrakcji, takich jak 
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występ zespołu „Katarynki”, loteria fantowa, 
konkursy z nagrodami, gry i zabawy dla dzieci 
i dorosłych, symultana warcabowa, wspólne 
grillowanie i dancing przy muzyce na żywo. 
Nie zabrakło dmuchańców, malowania twarzy 
i waty cukrowej.

Na koloniach w Serocku

Tydzień wypoczynku w Serocku , part-
nerskim mieście Dzierżoniowa, spędzili ko-
loniści z Dzierżoniowa. Grupa uczniów dzier-
żoniowskich szkół od 1 do 7 lipca przebywała 
nad Zalewem Zegrzyńskim, zwiedzała War-
szawę i okolice.

W tegorocznym programie wakacyjnych 
kolonii było nie tylko plażowanie, ale także 
wiele interesujących wycieczek. 40 koloni-
stów, pod opieką czterech opiekunek, odwie-
dziło, m.in. warszawskie Stare Miasto, Pałac 
Kultury i Nauki, Stadion Narodowy, Muzeum 
Powstania Warszawskiego i ogród zoologicz-
ny. Dzierżoniowianie spotkali się z burmi-
strzem Serocka, pływali na basenie, jeździli 
konno, pływali gondolami – słowem aktywnie 
i miło spędzali wakacyjny czas.

Kolonie w Ośrodku Wypoczynku Letnie-
go w Jadwisinie to stały element współpracy 
Dzierżoniowa z Serockiem, z  którego młodzi 
mieszkańcy odwiedzają Dzierżoniów w zimie, 
by pojeździć na nartach.

 Policyjne patrole rowerowe

Funkcjonariusze policji  z powiatu dzier-
żoniowskiego rozpoczęli patrole na rowerach. 
Nadzorują  w ten sposób miejsca, do któ-
rych dojazd samochodem jest utrudniony lub 
wręcz niemożliwy. Policjanci zwracają uwagę 
w szczególności na wykroczenia społecznie 
uciążliwe, reagują na wszelkiego rodzaju 
przejawy łamania prawa.

Podczas służby na rowerach patrolują  
parki i skwery zielone między blokami, pla-
ce zabaw oraz miejsca wyłączone z ruchu 
pojazdów, a także ścieżki rowerowe. Pod-
stawowym zadaniem policjantów jest zapo-
bieganie wszelkiego rodzaju naruszeniu ładu 
i porządku publicznego oraz wykroczeniom 
i przestępstwom. Wobec osób, które popełnia-
ją wykroczenia stosowane jest, między innymi 
postępowanie mandatowe lub kierowane są 
wnioski do sądu o ukaranie. Funkcjonariusze 
rozmawiają także z dziećmi na temat bezpie-
czeństwa i rozdają odblaski odpoczywającym 
w parkach lub w pobliżu szlaków rowerowych.

100 lat GE Aviation

12 lipca, mieszkańcy Dzierżoniowa  mo-
gli zobaczyć baner z treścią „100 lat GE Avia-
tion” ciągnięty za samolotem. Tego dnia, o tej 
samej porze na całym świecie obchodzono ju-
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bileusz 100-lecia firmy. Z tej okazji, na terenie 
dzierżoniowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
odbył się piknik dla pracowników firmy. Wzięli 
w nim udział także przedstawiciele lokalnych 
samorządów.

Firma GE Aviation (wcześniej Unison 
Poland) jest częścią korporacji GE Aviation, 
produkującej silniki, komponenty samolotów 
cywilnych i wojskowych, a także zintegrowane 
systemy cyfrowe, elektryczne i mechaniczne 
do  samolotów. W Dzierżoniowie firma rozpo-
częła produkcję części do silników samolotów 
w 2000 r.

Modernizacja budynku po Gimnazjum 
Gminnym

Rozpoczęły się prace adaptacyjne mają-
ce na celu przystosowanie części budynku po 
Gimnazjum Gminnym w Dzierżoniowie przy 
ul. Ząbkowickiej do potrzeb nowo tworzonego 
gminnego żłobka. Docelowo w żłobku będzie 
mogło przebywać do 50 maluszków.

Roboty objęły przebudowę parteru i I pię-
tra budynku. Zostaną tam wydzielone po-
mieszczenia bawialni i kuchni mlecznej, a tak-
że toalety dla dzieci, wózkowni i pomieszcze-
nia technicznego. Powstanie też miejsce dla 
personelu żłobka. Wszystkie pomieszczenia 
będą przystosowane do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych.  

Całkowita wartość prac adaptacyjnych 
wyniesie około 1,9 mln zł, z czego dofinanso-
wanie to 1,1 mln zł, pozostałe środki zapewnia 
gmina Dzierżoniów.

„Oswajanie”

Wernisaż  wystawy grafiki i rzeźby Ka-
tarzyny Fiołek-Szymali pn. „Oswajanie” był 
ostatnim wydarzeniem artystycznym kończą-
cym sezon (przed wakacjami). Zebranych 
gości powitał dyrektor Dzierżoniowskiego 
Ośrodka Kultury, Krzysztof Tokarski, a słowo 
wstępne wygłosiła Jolanta Maniecka.

Na ścianach Galerii na Piętrze rozwie-
szono grafiki przedstawiające różne ludzkie 
„przygody”, zdarzenia, w których biorą udział 
odrealnione, na pozór, postacie, zdające się 
żyć według własnych prawideł. Przesłanie ca-

łości, wynikające z zarysowanych oszczędną 
kreską sytuacji, ma , zdaje się, uniwersalny 
wydźwięk, wiąże się z istotą człowieczeństwa 
pokazaną nie z górnolotnym „zadęciem”, lecz 
z pewną wrażliwością, liryzmem, często z dy-
stansem i poczuciem humoru.

Wystawę można będzie podziwiać w Ga-
lerii na Piętrze do 27 września.

 Najstarsza mieszkanka Dzierżoniowa

Janina Ajkowska jest najstarszą miesz-
kanką Dzierżoniowa. 16 lipca skończyła 104 
lata. – Jestem twarda jak rosyjska stal – mówi 
o sobie. Burmistrz, Dariusz Kucharski, odwie-
dził panią Janinę i złożył jej najserdeczniejsze 
życzenia urodzinowe.

Pani Janina urodziła się w miejscowości 
Dorże w dawnym województwie wileńskim. 
Była jednym z dziewięciorga rodzeństwa. Za 
mąż wyszła w 1935 r. Po wojnie osiedliła się 
wraz z mężem, byłym żołnierzem Wojska Pol-
skiego, w miejscowości Strumienno w okoli-
cach Krosna Odrzańskiego, a w 1959 r. przy-
jechała do Dzierżoniowa. Pracowała przez 
krótki czas w Technikum  Radiotechnicznym, 
a następnie przez wiele lat, aż do emerytury 
- w Silesianie.

Od ponad trzydziestu lat jest wdową. 
Mieszka wraz z synem i jego rodziną. Jak na 
swój wiek, jest w dobrej formie, choć niedo-
słyszy. Nie poddała się nawet po upadku ze 
schodów, mimo że musi poruszać się teraz za 
pomocą  balkonika.

Z Kolorowego nowym łącznikiem

Od 18 lipca mieszkańcy os. Kolorowe-
go mogą korzystać z nowych dróg na prze-
budowanym fragmencie osiedla. W ramach 
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pierwszego etapu zmian, za 3 mln 700 tys. zł 
powstało 200 nowych miejsc parkingowych, 
oświetlenie, chodniki i mała architektura. Za-
sadzono także 200 prawie dwumetrowych 
drzew. Mieszkańców osiedla najbardziej cie-
szy bezpośredni wyjazd  na ulicę Piastowską, 
który usprawni i rozładuje ruch wewnątrzosie-
dlowy.   

 Obchody 100-lecia Polskiej Policji

26 lipca, na dzierżoniowskim Rynku 
odbyła się piękna uroczystość 100. roczni-
cy powstania Policji Państwowej. Policjanci 
powiatu dzierżoniowskiego otrzymali odzna-
czenia i akty mianowania na wyższe stopnie 
służbowe. Zaproszeni goście mieli możliwość 
obejrzenia musztry paradnej w wykonaniu or-
kiestry policyjnej, a także defilady z udziałem 
kompanii honorowych policji i wojska.  

Coolturalne Piątki – co tydzień  
w dzierżoniowskim Rynku

Przez trzy letnie miesiące Urząd Miasta  
zaprasza na nowy cykl wydarzeń organizo-
wany w dzierżoniowskim Rynku dla dzieci, 
młodzieży i rodzin. To jeden z elementów oży-
wienia centrum miasta.

W lipcu, sierpniu i we wrześniu w każ-
dy piątek od godziny 16.00 do 18.00 będzie 
można bezpłatnie brać udział w pokazach, 
zabawach, w rekreacyjnej rywalizacji spor-
towej, ale także poznawać historię Dzierżo-
niowa i w atrakcyjnej formie zachęcać mło-
dych mieszkańców do czytania książek. 
       Poszczególne wydarzenia przygotowują 
jednostki miasta działające w obszarze kultu-
ry i sportu  oraz dzierżoniowskie organizacje 
pozarządowe. Tegoroczny projekt jest pilota-
żowy, ale w zamyśle ma się wpisać na stałe 
w organizowane przez miasto wydarzenia.  
 
   Atrakcje przewidziane  w lipcu i w sierpniu:

 
Kosmiczne animacje z „Krainą Eldora-

do”, organizator: Dzierżoniowski Ośrodek 
Kultury (DOK) - 5 lipca

W programie budowanie rakiety, strza-
ły z kosmicznego łuku, przechodzenie przez 
kosmiczny tor przeszkód, pogoń za kosmitą, 
szukanie słońca, ucieczka przed burzą ko-
smiczną, kosmiczne malowanie twarzy, bitwa 
na miecze świetlne, zabawy z linami, przecho-
dzenie przez tunel czasoprzestrzenny, lot ra-
kiet, kręciołki, przejście przez labirynt, nauka 
kosmicznych tańców, wyścigi międzyplane-
tarne, chusta animacyjna, zdjęcie z maskotką 
Scooby Doo lub Smokiem DOK-u.

Zajęcia dla dzieci „Bajkowa loteria” , 
organizator: Miejsko-Powiatowa Biblioteka 
Publiczna – 12 lipca

Cykl zabaw adresowanych do dzieci 
w wieku od 5 do 10 lat. W programie czytanie 
klasycznych polskich bajek i wierszy autor-
stwa, m.in. Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, 
Wandy Chotomskiej. „Bajkowe zagadki” - za-
bawa polegająca na odgadywaniu rozwiązań 
zagadek dotyczących bajkowych bohaterów 
oraz „Zabawa w skojarzenia” - odgadywanie 
tytułów bajek poprzez rozpoznawanie np. 
atrybutów należących do bohaterów utworów 
czy fragmentów ilustracji zamieszczonych 
w książkach oraz poprzez wysłuchanie frag-
mentów tekstów. Na koniec spotkania odbę-
dzie się loteria fantowa.
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Piątek z koszykówką i akrobatkami 
(Stowarzyszenie Arte Fit i Stowarzysze-
niem Przyjaciół Koszykówki B-Bal) l – 23 
sierpnia

Otwarty trening zawodników B-Ball-a, 
minikonkurs wrzutów do kosza, treningi i za-
bawy akrobatyczne.

Piłkarski piątek na wesoło (MZKS 
i UKS Lechia Dzierżoniów) – 31 sierpnia

Sportowe zajęcia rekreacyjne, konkurs 
strzelania goli „Lechitom” oraz turniej warca-
bowy „Ograj Lechitów”. Oprócz gier i zabaw 
z piłką będzie też można wziąć udział w, m.in. 
przeciąganiu liny.

SIERPIEŃ

75. rocznica wybuchu Powstania 
Warszawskiego

1 sierpnia, o godzinie „W”, rozpoczęły  
się w Dzierżoniowie uroczystości upamiętnia-
jące wybuch  największej akcji zbrojnej pod-
ziemia w okupowanej przez Niemców Europie 
– Powstania Warszawskiego.

O godzinie  17.00 rozległy się  syreny 
alarmowe, wiele osób  zatrzymało się, aby  
minutą ciszy uczcić powstańców poległych 
w walce.

Po złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Pa-
mięci Losów Ojczyzny na Skwerze Solidar-
ności, na  dzierżoniowskim rynku, odbył  się 
koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu 
Tadeusza Nestorowicza z zespołem. Oczy-
wiście z udziałem publiczności. Koncert miał 
nazwę  “Dzierżoniowianie śpiewają (nie) za-
kazane piosenki”, dlatego  dla uczestników 
przygotowano 100 śpiewników. Zabrzmiały 
między innymi: „Dziś idę walczyć, Mamo!”, 
„Hej, chłopcy, bagnet na broń”, „Sanita-
riuszka Małgorzatka”, „Siekiera, motyka”, 
„Zośka”, „Serce w plecaku”, „Marsz Moko-
towa”, „Warszawskie Dzieci”, „Pałacyk Mi-
chla”, „Rozszumiały się wierzby płaczące”, 
„Chłopaki z AK” czy „Nowa Warszawianka”. 
          Po koncercie, o godz. 19.00, w hołdzie 
powstańcom warszawskim zapłonęły świece. 
Do akcji zaproszono mieszkańców miasta.

Sportowe potyczki na wesoło, orga-
nizator: Towarzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej  – 12 lipca

Gry zręcznościowe, m.in. rzut ringo do 
celu, kapslowy tor przeszkód, rzut chochlą do 
celu. Zabawy przeznaczone są dla każdego, 
dla wszystkich członków rodziny.

Dzierżoniów nieznany: Śladami Sade-
becków, odpowiedzialny:  Muzeum Miej-
skie Dzierżoniowa - 19 lipca

Spacer z przewodnikiem po miejscach 
związanych z działalnością i osiągnięcia-
mi rodziny Sadebecków - przedsiębiorców 
i miłośników XVIII-wiecznego Dzierżoniowa. 
Spotkanie rozpocznie się przy pomniku Jana 
Nepomucena.

Piątek z koszykówką i cheerleaderki 
(Stowarzyszenie Idź do Przodu A. Daszyń-
ska–Hercuń i Stowarzyszenie Przyjaciół 
Koszykówki B-Ball) – 26 lipca

Otwarty trening zawodników Stowarzy-
szenia B-Ball, minikonkurs wrzutów do kosza. 
Konkurencje sportowe przeplatane będą wy-
stępami cheerleaderek.

Sport w Rynku (Ośrodek Sportu i Re-
kreacji ) – 2 sierpnia

Tego dnia będzie można pograć w piłka-
rzyki i tenis stołowy oraz skorzystać z dmu-
chanej zjeżdżalni i spróbować swoich sił 
z bramką celnościową. Dla uczestników prze-
widziano słodkie upominki.

Wariacje – animacje z Klubem Anima-
cji Dziecięcych „Pestka” (DOK) – 9 sierpnia

W programie moc zabaw animacyjnych 
(między innymi: chusta Klanzy, gry wielko-
formatowe, bańki mydlane), dobry humor, 
uśmiech i niesamowita energia.

Pokazy samolotów i dronów (RC Mon-
keys Modelarnia) – 16 sierpnia

Instruktorzy i młodzież tworząca w dzier-
żoniowskiej modelarni zaprezentuje efekty 
swojej pracy, będzie też możliwość sterowania 
modelami samochodów i samolotów oraz zro-
bienia sobie fotki ze słynną małpą - maskotką 
modelarni.
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Rewitalizacja linii kolejowych

Marszałek Województwa Dolnośląskie-
go oraz przedstawiciele kilku gmin podpisali 
list intencyjny, w którym zadeklarowali współ-
pracę w zakresie  przejmowania i rewitalizacji 
przez Samorząd Województwa Dolnośląskie-
go linii kolejowych.

 Województwo przejmie od PKP po-
nad 20 zdegradowanych linii kolejowych. 
Będą rewitalizowane i przywracane będą na 
nich regularne kursy regionalnych przewoź-
ników kolejowych. Wśród samorządowców 
z naszego powiatu list podpisali: burmistrz 
Pieszyc – Dorota Konieczna-Enozel, wójt gmi-
ny Dzierżoniów – Marek Chmielewski, bur-
mistrz Dzierżoniowa – Dariusz Kucharski oraz 
burmistrz Bielawy – Andrzej Hordyj.  

Wielka Parada Kapeluszy

Wielka Parada Kapeluszy odbyła się 2 
sierpnia w Dzierżoniowie. Ulicami miasta, ze 
śpiewem na ustach przeszli seniorzy, którzy 
do wspólnego spaceru zaprosili zaprzyjaźnio-
nych seniorów z partnerskiego miasta Klucz-
bork. Uczestników parady powitali w Rynku 
starosta Grzegorz Kosowski, burmistrz Dzier-
żoniowa Dariusz Kucharski, a także zastępca 
burmistrza Dorota Pieszczuch. Wszyscy wy-
stąpili w kapeluszach.

W tym roku parada odbyła się pod ha-
słem „W kapeluszu czy też bez, emeryt fajny 
jest”. Z Rynku seniorzy z Dzierżoniowa i Klu-
czborka przeszli na teren Ośrodka Sportu 
i Rekreacji na wspólną biesiadę. Jak zapew-
niają uczestnicy imprezy, w kolejnych latach 
nie zabraknie podobnych parad, bo pomysłów 
na kapelusze i stroje nie brakuje.

Zlot aut tuningowanych

Kilkuset kierowców spotkało się w nocy 
z 3 na 4 sierpnia na parkingu przy ul. Pia-
stowskiej w Dzierżoniowie. Właśnie tu zorga-
nizowano spontanicznie Car Night Meeting. 
Impreza była zwołana przez portale społecz-
nościowe. Na miejscu musiała interweniować 
policja, którą mieszkańcy bloków prosili o za-
pewnienie ciszy nocnej.

Przybyli na miejsce funkcjonariusze 
ujawnili szereg wykroczeń. Nałożono 16 
mandatów na łączną kwotę 1800 złotych. 
W siedmiu przypadkach powodem był stan 
techniczny pojazdów, w czterech – spożywa-
nie alkoholu w miejscu zabronionym, w trzech 
– zakłócanie spokoju i  porządku publicznego. 
Jeden kierowca został ukarany za korzysta-
nie z telefonu podczas jazdy. Na jedną osobę 
nałożono mandat za używanie pojazdu w spo-
sób zagrażający bezpieczeństwu osoby znaj-
dującej się w pojeździe lub poza nim.  

Kolumbarium na dzierżoniowskim 
cmentarzu

Pierwsze kolumbarium na dzierżoniow-
skim cmentarzu komunalnym usytuowane jest 
nieopodal kaplicy cmentarnej i ma 32 nisze 
na urny z prochami. Powstało ono po suge-
stiach mieszkańców zainteresowanych taką 
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formą pochówku. Z czasem podobnych miejsc 
będzie więcej. Pochowanie prochów w urnie 
w niszy kolumbarium wiąże się z jednorazową 
opłatą 2500 zł.

Nowy łącznik z ul. Korczaka

Łatwiejszy dojazd poszerzoną drogą, 
remont parkingu i zwiększenie liczby miejsc 
postojowych, to efekty zmian na drodze pro-
wadzącej od ul. Korczaka do Szkoły Podsta-
wowej  nr 1.

Jest to jedna z kilku tegorocznych inwe-
stycji poprawiających komunikację i zwiększa-
jących liczbę miejsc parkingowych w Dzier-
żoniowie. Przebudowany został liczący 260 
metrów odcinek jezdni prowadzący od ul. Kor-
czaka do Szkoły Podstawowej nr 1. Wzdłuż 
przebudowanego i poszerzonego łącznika wy-
znaczonych zostało 40 miejsc parkingowych. 
Koszt inwestycji to kwota 1 mln 220 tys. zł.

Piknik z okazji święta Wojska 
Polskiego

Święto Wojska Polskiego uczczono 
w Dzierżoniowie piknikiem rodzinnym pod 
hasłem „Siła i Honor”. Na placu targowiska  
miejskiego ustawione zostały stoiska powią-
zane z wojskiem oraz jego uzbrojeniem. Za-
interesowanych mieszkańców miasta nie bra-
kowało. Przychodzili licznie całymi rodzinami. 
Żołnierze oraz ich sprzęt  fascynowali nie tylko 
dzieci, ale także rodziców.  Dla przybyłych nie 
zabrakło też dobrego jedzenia, zapewniono 
również występ Zespołu Conmoto z Piławy 
Dolnej.

Zanim rozpoczęła się zabawa, odbyła 
się część oficjalna. Zostały wystawione warty 
oraz złożone kwiaty pod tablicą poświęconą 
marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, pod obe-
liskiem majora Krzysztofa Woźniaka (poległe-
go żołnierza JW GROM), a także na grobie 
pułkownika Walerego Tewzadze.

Znaleziska po bitwie pod 
Dzierżoniowem

Kilkaset artefaktów z bitwy pod Dzierżo-
niowem trafiło do Muzeum Miejskiego  Dzier-
żoniowa. 18 sierpnia, Stowarzyszenie Histo-
ryczno-Eksploracyjne „Triskelion” przekazało 
znalezione eksponaty na ręce Henryka Smol-
nego – dyrektora muzeum.

Członkowie Stowarzyszenia przeszuki-
wali pola pod Górą Rybaka (411 m  n p m) 
w celu znalezienia pozostałości po bitwie z 16 
sierpnia 1762 r., w której  Prusacy pokonali 
Austriaków. Była to jedna z ostatnich bitew 
wojny siedmioletniej pieczętująca ostatecznie 
utratę Śląska przez Austro-Węgry na rzecz 
Prus.

Wypożyczalnia sprzętu 
rehabilitacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) wy-
szedł do mieszkańców Dzierżoniowa z ofertą 
bezpłatnego wypożyczania sprzętu rehabili-
tacyjnego na krótki czas. OPS pozyskał taki 
sprzęt z wrocławskiego Polskiego Czerwone-
go Krzyża, a osób potrzebujących nie brakuje. 
Sprzęt wypożyczany jest na podstawie pisem-
nego wniosku osoby zainteresowanej na 3 
miesiące, ale istnieje możliwość wydłużenia 
tego terminu. Sprawy formalne może załatwić 
ktoś z rodziny lub osoba bliska.

Bukowińskie Spotkania 2019

24 sierpnia, w dzierżoniowskim Rynku, 
w ramach XXX edycji Międzynarodowego Fe-
stiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spo-
tkania” zaprezentowały się zespoły z Polski, 
Rumunii, Ukrainy i Węgier. W niedzielę impre-
za przeniosła się do Dobrocina, aby wspólnie 
świętować Dożynki gminy Dzierżoniów.
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„Bukowińskie Spotkania” to wyjątkowe 
przedsięwzięcie promujące kulturę Bukowiny, 
regionu położonego w Karpatach Wschod-
nich, na obecnym pograniczu ukraińsko-ru-
muńskim. W tegorocznej edycji wydarzenia 
tradycyjnie uczestniczyli reprezentanci wie-
lu bukowińskich nacji i różnorodnych nurtów 
folkloru.

Główna część festiwalu odbyła się w so-
botę. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. 
w kościele pw. Maryi Matki Kościoła w Dzier-
żoniowie. Później ulicami miasta przeszedł ko-
rowód festiwalowy. Podobnie, jak w ubiegłych 
latach, główną areną „Bukowińskich Spotkań” 
był dzierżoniowski Rynek. Zaprezentowały się 
tam zespoły folklorystyczne z całego kraju, 
a także goście z zagranicy – grupy z Rumunii, 
Ukrainy i Węgier.  

Miodobranie 2019

Dzierżoniów już po raz 19. stał się 
w dniach 24-25 sierpnia dolnośląską stolicą 
miodów. Jarmark pszczelarski tradycyjnie 
zagościł w Rynku. Nie zabrakło wystawców 
z najróżniejszymi miodami i produktami na 
bazie miodu, warsztatów oraz koncertów ze-
społów folklorystycznych z całego świata.

Na stoiskach można  było kupić mio-
dy naturalne oraz pitne o różnych smakach 
i z dodatkami, akcesoria pszczelarskie, świe-
ce woskowe oraz kosmetyki. Dostępne były 
również stoiska z rękodziełami artystycznymi, 
między innymi, z  biżuterią, ozdobami szkla-
nymi i wieloma innymi.  

W niedzielę (25.08) wystąpili „Ślężanie” 
i mażoretki, potem ukraińscy tancerze i grupa 
z Serbii. Następnie zagrała Miejska Orkiestra 
Dęta. Finałem imprezy były koncerty Czado-
mana, niemieckiej grupy Polkaholix i grający 
muzykę celtycką zespół Stonehenge.  

Ofiary burzy w Tatrach!

Podczas burzy przechodzącej 25 sierp-
nia przez Tatry zginęły cztery osoby – dwoje 
dzieci i dwie osoby dorosłe. Osób poszko-
dowanych było ponad 100, a wśród nich ks. 
Jerzy Kozłowski, wikariusz parafii pw. Maryi 
Matki Kościoła w Dzierżoniowie. Kapłan trafił 
z poranionymi nogami do szpitala w Zakopa-
nem. Piorun uderzył go trzy razy.

Sesja Rady Miejskiej

W części uroczystej sesji, która odbyła 
się 26 sierpnia, wręczono Medal za Zasługi 
dla Dzierżoniowa Marianowi Wódkiewiczowi. 
Radni złożyli również gratulacje Sportowe-
mu Klubowi Taekwon-do Tiger, którego młodzi 
zawodnicy odnieśli liczne sukcesy indywidu-
alne i zdobyli brązowy medal drużynowy Mi-
strzostw Europy Taekwon-do. Ponadto radni 
powierzyli Marzenie Mieszko stanowisko dy-
rektora Szkoły Podstawowej nr 5.

W części roboczej radni rozpatrzyli zło-
żone przez burmistrza projekty uchwał do-
tyczące kwestii regulujących gospodarkę 
i planowanie przestrzenne, wynagradzania 
nauczycieli,  zmian w budżecie. Radnym 
przedstawiony został także raport o stanie 
przygotowań miejskich placówek oświatowych 
do nowego roku szkolnego i raport z moni-
toringu Strategii Zrównoważonego Rozwoju 
Lokalnego.

Jarosław Kresa wicewojewodą 
dolnośląskim

Radny Rady Miejskiej  Dzierżoniowa, 
Jarosław Kresa, został powołany na sta-
nowisko wicewojewody dolnośląskiego.  
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30 sierpnia, w imieniu premiera Mateusza 
Morawieckiego, otrzymał nominację z rąk Mi-
chała Dworczyka - szefa Kancelarii  Prezesa 
Rady Ministrów. Dzierżoniowianin objął obo-
wiązki wicewojewody1 września.

Diorowski mural

Roman Mrozowski i Maciej Cichosz są 
autorami muralu, który znajduje się przy ul. 
Diorowskiej. Kolejny element sztuki w prze-
strzeni miejskiej powstał w ramach projektu 
„Dzierżoniów Pełen Pasji”. Mural przedstawia 
pracowników Diory pracujących nad nowymi 
radioodbiornikami.

Dentobus w Dzierżoniowie

Dzieci i młodzież mogły w sierpniu bez-
płatnie sprawdzić stan swojego uzębienia 
w niekonwencjonalnym gabinecie stomatolo-
gicznym. W każdy poniedziałek i wtorek sierp-
nia do  Dzierżoniowa przyjeżdżał dentobus.

Pojazd, z w pełni wyposażonym, no-
woczesnym gabinetem stomatologicznym, 
dostępny był na parkingu przy budynku Sta-
rostwa Powiatowego przy ul. Świdnickiej. 
Z usług stomatologicznych mogli korzystać 

nie tylko mieszkańcy miasta. Lekarz drobne 
zabiegi robił na miejscu, a na poważniejsze 
kierował do stacjonarnego gabinetu stomato-
logicznego.

Pożegnanie lata na Alei Bajkowych 
Gwiazd

31 sierpnia   w  Alei Bajkowych Gwiazd  
kolorowym festynem miasto pożegnało wa-
kacje. Wśród atrakcji znalazły się: odsłonię-
cie kolejnych bajkowych gwiazd (Pszczółka 
Maja i Vaiana), festiwal kolorów i bieg na 
rzecz dzieci chorujących na cukrzycę. nVent, 
Ekonomik i Broen to trzy najszybsze druży-
ny na mecie biegu „Pozytywnie Zabiegani”. 
Dzięki jego uczestnikom udało się zebrać 
ponad 7 000 zł na rzecz Towarzystwa Dzieci 
i Młodzieży z Cukrzycą z Wrocławia, które ma 
pod swoją opieką  m.in. osiem „cukierków” 
z powiatu dzierżoniowskiego. Na stoiskach, 
przy trasie biegu, można było dowiedzieć się 
czegoś na temat cukrzycy, zmierzyć sobie po-
ziom glikemii (NZOZ Sal-Med i PCK), zasię-
gnąć porad na temat zdrowego odżywiania 
się i przygotowywania potraw (Ready for Diet 
i Dietetyk Kliniczny Martyna Szymańska). Była 
też okazja do zasięgnięcia porady u podologa 
i fizjoterapeutki Anny Hermann z firmy Fizjo
-bejbik w doborze  odpowiedniej aktywności 
fizycznej dla dzieci.
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WRZESIEŃ

80. rocznica wybuchu II wojny 
światowej

1 września odbyły się miejskie obcho-
dy 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 
Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w ko-
ściele pw. Maryi Matki Kościoła. Po modlitwie 
nastąpiło przejście pod Pomnik Pamięci Lo-
sów Ojczyzny. Tam  Dariusz Kucharski,  bur-
mistrz Dzierżoniowa wygłosił okolicznościowe 
przemówienie, po czym nastąpiło posadzenie 
Dębu Pokoju przez Towarzystwo Miłośników 
Dzierżoniowa. Później delegacje złożyły kwia-
ty i wieńce. Na końcu odbył się program arty-
styczny dzierżoniowskich przedszkoli i Szko-
ły Podstawowej nr 5 oraz otwarto wystawę 
plenerową  w ogrodach Muzeum Miejskiego 
Dzierżoniowa pt.: „A więc wojna!!! Ludność 
cywilna we wrześniu ‘39”.

Narodowe Czytanie 2019

5 września odbyła się tegoroczna edy-
cja Narodowego Czytania w Dzierżoniowie.  

W tym roku Para Prezydencka zaproponowa-
ła do czytania osiem polskich nowel.

Spośród podanych tytułów zostały wy-
brane trzy: „Katarynka” Bolesława Prusa, 

„Dobra pani” Elizy Orzeszkowej oraz „Dym” 
Marii Konopnickiej. Na dzierżoniowskim Ryn-
ku, obok Pomnika Książki, przeczytali je: 
burmistrz Dzierżoniowa, Dariusz Kucharski; 
starosta powiatu dzierżoniowskiego, Grze-
gorz Kosowski; wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Dzierżoniowa, Roman Kowalczyk; 
zastępca burmistrza Dzierżoniowa, Dorota 
Pieszczuch; sekretarz miasta, Anna Grocho-
wina; członek Komisji Edukacji i Kultury Rady 
Powiatu Dzierżoniowskiego, Małgorzata Gre-
iner; przewodniczący Komisji Edukacji i Spraw 
Społecznych Rady Miejskiej Dzierżoniowa, 
Sebastian Maniak; dyrektor Wydziału Eduka-
cji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, 
Alicja Hromada; prezes Towarzystwa Oświa-
towego Ziemi Dzierżoniowskiej, Zofia Mirek; 
prezes Towarzystwa Miłośników Dzierżonio-
wa, Wanda Ostrowska; wieloletnia dyrektor 
Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Dzierżoniowie, Maria Zarzycka-Chołody 
oraz  uczniowie Zespołu Szkół nr 3 i II Liceum 
Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie

Dwutysięczna Karta Dużej Rodziny

5 września  z rąk burmistrza Dzierżo-
niowa Dariusza Kucharskiego  Marta Soboń 
odebrała dwutysięczną Kartę Dużej Rodziny. 
Karta upoważnia do ulg i zniżek oferowanych 
przez dzierżoniowski samorząd oraz prywatne 
firmy.

Dzierżoniowską Kartę Dużej Rodziny 
otrzymują rodziny utrzymujące co najmniej 
troje dzieci (dotyczy to również rodzin za-
stępczych oraz rodzinnych domów dziecka), 
niezależnie od dochodu. Od tego roku mogą 
ją także otrzymać wszyscy rodzice, którzy 
kiedykolwiek mieli na swoim utrzymaniu co 
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najmniej troje dzieci. Należy się ona nie tylko 
małżeństwom, ale również partnerom pozo-
stającym w związku nieformalnym.

Ponad 5 milionów dofinansowania

Nieczęsto zdarza się zdobyć tak duże 
zewnętrzne pieniądze na dofinansowanie wy-
konanej już inwestycji. W Dzierżoniowie stało 
się tak w przypadku przebudowy os. Kolo-
rowego.  Prace wykonane w  roku 2019 na 
tym osiedlu, to pierwszy etap zmian. Koszt 
tego zadania wyniósł 2 mln 344 tys. 326 zł, 
ale zdobycie 70 proc. dofinansowania z Fun-
duszu Dróg Samorządowych pozwoli na za-
oszczędzenie w budżecie Dzierżoniowa 1 mln 
641 tys. zł.

Nowy łącznik z os. Różanym

Zakończono prace porządkowe przy 
przebudowanym łączniku prowadzącym od 
ul. Korczaka do Szkoły Podstawowej  nr 1. 
Zrealizowana  inwestycja zapewni  łatwiejszy 
dojazd do wyremontowanego parkingu przy 
szkole. Powstały także dodatkowe miejsca 
postojowe oraz nasadzono nowe drzewa.

Przebudowany, liczący 260 metrów,  
łącznik został poszerzony, a wzdłuż niego po-
wstały miejsca parkingowe. Na wybudowanej 
drodze ruch będzie płynny i skończy się jazda 
na tzw. zakładkę. Inwestycja wraz z remontem 
parkingu kosztowała 1 mln 220 tys. zł.

Kolejna inwestycja w specjalnej 
strefie

Działająca w podstrefie od pięciu lat fir-
ma Hauck Heat Treatment rozszerza swoją 
działalność i buduje nową halę produkcyjną. 
Oznacza to nowe miejsca pracy i większe 
wpływy do dzierżoniowskiego budżetu.

Hauck Heat Treatment jest częścią gru-
py Aalberts Industries (światowy specjalista 
w dziedzinie wysokiej jakości produktów 
i procesów przemysłowych) i świadczy usługi 
w sektorze precyzyjnej obróbki cieplnej. Firma 
znana jest w branży z innowacyjności i nieza-
wodnych usług.

Powstająca przy ul. Strefowej hala 
i nowa linia produkcyjna pozwolą na podwo-
jenie zatrudnienia. Dziś wynosi ono 50 pra-
cowników. Nowa hala będzie liczyć 3 tys. m2.

Symboliczny kamień węgielny pod roz-
poczętą już inwestycję wkopano 11 września. 
Planowane uruchomienie produkcji w nowej 
hali to kwiecień 2020 r.

„Szlakiem dzierżoniowskiej DIORY”

13 września odbyła się Międzypokole-
niowa Gra Terenowa „Szlakiem dzierżoniow-
skiej DIORY”. Wzięli w niej udział seniorzy 
z Dziennego Domu Pomocy Społecznej  Se-
nior + oraz młodzież ze szkół średnich powia-
tu dzierżoniowskiego.

 Gra rozpoczęła się w Muzeum Miej-
skim Dzierżoniowa. Uczestnicy wysłuchali wy-
kładu i obejrzeli wystawę pod nazwą „Historia 
dzierżoniowskiej DIORY”. Na poszczególnych 
stanowiskach wystawy uczniowie odpowiadali 
na pytania dotyczące wiadomości  z wykładu.
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że youtuber opowie o swojej działalności, zdo-
bytej popularności, challengach i oczywiście 
o pokemonach.   

Niestety, przybyła na spotkanie gwiaz-
da przywitała się ze zgromadzonymi  fanami 
a następnie, bez żadnej dyskusji,  ustalono, 
że z każdym uczestnikiem spotkania wykona-
ne zostanie zdjęcie i na tym całe wydarzenie 
się zakończy. Zdziwienia z takiego przebiegu 
nie kryli niektórzy uczestnicy, ale też rodzice, 
bowiem poprzednie spotkania z youtuberami 
w Dzierżoniowie przebiegały w atrakcyjniej-
szej formie. Za tak dziwne spotkanie youtuber 
otrzymał wynagrodzenie w wysokości kilkuna-
stu tysięcy złotych.

Złote Gody

15 września  11 par z Dzierżoniowa 
i dziewięć par z gminy Dzierżoniów obchodzi-
ło Złote Gody. Uroczystość rozpoczęła trady-
cyjnie msza św., po której w sali koncertowej 
Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury odbyła 
się ceremonia organizowana dla dostojnych 
jubilatów i ich rodzin. Szanowni jubilaci otrzy-

Zakończenie międzypokoleniowej wy-
cieczki  odbyło się w siedzibie Dziennego 
Domu Pomocy Społecznej  Senior+, gdzie 
podziękowano uczestnikom i wręczono im  
i drobne upominki.

Youtuber na zaproszenie młodzieży
 
14 września  w ramach młodzieżowego 

budżetu obywatelskiego gościł w Dzierżonio-
wie  kolejny youtuber. Tym razem był to Karol 
Wiśniewski, czyli Friz. Jest to wiodąca postać 
na polskim YouTubie. Nagrywał filmy o Poke-
mon Go (wcześniej na swoim kanale zamiesz-
czał różnego typu challenge, vlogi czy relacje 
z takich imprez ). Mimo tego, że największa 
popularność tej gry już przeminęła, to jego 
filmy nadal cieszą się bardzo dużą oglądalno-
ścią. Poza You Tube Friz aktywny jest też na 
swoim Facebooku, a także Instagramie, jako 
frizoluszek oraz Snapchacie (xfrizoluszek).

Na spotkanie z pokemonowym trenerem 
przybyło do Dzierżoniowskiego Ośrodka Kul-
tury kilkaset osób, wśród których były dzieci, 
młodzież oraz rodzice. Wszyscy oczekiwali, 
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mali specjalne gratulacje od mieszkańców zło-
żone przez włodarzy.

Mieszkańcy Dzierżoniowa wyróżnieni 
Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
to: Teresa i Antoni Zapotoczni, Maria i Euge-
niusz Słowikowie, Zofia i Marian Niemcowie, 
Zofia i Jerzy Bieliczowie, Danuta i Jan Gem-
biccy, Jadwiga i Leszek Pasiowie, Krystyna 
i Andrzej Maryniakowie, Elżbieta i Piotr Ła-
komscy, Anna i Ryszard Kwiatkowscy, Jani-
na i Czesław Urbanowie, Halina i Bronisław 
Baranowscy.

Mieszkańcy gminy Dzierżoniów, którzy 
przeżyli razem pół wieku, to: Marian i Mila-
dia Janusowie, Irena i Tadeusz Oleksakowie, 
Genowefa i Ryszard Juraszkowie, Zofia i Ka-
zimierz Hopkowiczowie, Maria i Władysław 
Włodkowie, Teresa i Tadeusz Niezgodowie, 
Józefa i Mieczysław Świstakowie, Irena i Wie-
sław Pinderowie oraz Aniela i Feliks Listwa-
nowie.

Pamięć o 17 Września

17 września dzierżoniowianie spotkali 
się na Skwerze Solidarności, by przy Pomni-
ku Pamięci Losów Ojczyzny   upamiętnić 80. 
rocznicę sowieckiej napaści na Polskę oraz 
Światowy Dzień Sybiraka.

Uroczystość, organizowaną przez Mu-
zeum Miejskie Dzierżoniowa, rozpoczęto od 
odegrania i wspólnego odśpiewania hymnu 
Polski. Następnie wystąpił dyrektor Muzeum 
Miejskiego Dzierżoniowa, Henryk Smolny. 
Uroczystość zakończono przy pomniku  zło-
żeniem  wieńców oraz zapaleniem zniczy.

Grzegorz Schetyna w Dzierżoniowie

22 września,  Grzegorz Schetyna, prze-
wodniczący Platformy Obywatelskiej, przybył 
do Dzierżoniowa, by wesprzeć kampanię wy-

borczą startujących do parlamentu  kandyda-
tów Koalicji Obywatelskiej z okręgu wałbrzy-
skiego.

Szczególne wsparcie otrzymali Stanisław 
Jurcewicz, który kandyduje do Senatu RP 
oraz Tomasz Mitraszewski, walczący o man-
dat posła.  

Premier Mateusz Morawiecki  
w Dzierżoniowie

22 września premier Mateusz Mora-
wiecki przebywał w wałbrzyskim okręgu wy-
borczym. W drodze z Ząbkowic Śląskich do 
Świdnicy szef rządu postanowił zatrzymać się 
w Dzierżoniowie, by na cmentarzu parafial-
nym przy ul. Wrocławskiej oddać hołd Wale-
rianowi Tewzadze.

 Prezes Rady Ministrów złożył kwiaty 
na grobie bohatera oraz zapalił znicz. Podzię-
kował lokalnej społeczności „Za odzyskanie 
go dla pamięci naszej”. Po chwili zadumy nad 
grobem wyruszył w dalszą drogę.

Tancerze w światowej czołówce

Dzierżoniów miał swoich reprezentantów 
na European Buck Session (EBS) – Mistrzo-
stwach Świata w tańcu Krump, które odbyły 
się w niemieckim Düsseldorfie w dniach 21-
22 września. Julia Stawska i Jakub Ciąpała 
z najważniejszych  zawodów tańca Krump na 
świecie wrócili z sukcesami.

Dzierżoniowianie startowali na EBS aż 
w trzech kategoriach. Pierwszego dnia wzięli 
udział w pokazach specjalnych, prezentując 
swoje show wraz z grupą Polish Krump Move-
ment. Dzień później Julia Stawska, po wcze-
śniejszych udanych preselekcjach, dostała się 
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do najlepszej ósemki osób w kategorii „junior” 
(do lat 18). Taneczny duet z Dzierżoniowa sta-
nął wraz ze swoimi przyjaciółmi z Wrocławia 
i Katowic do walki w team battle. To wyjątkowa 
forma  polegająca na konfrontacji umiejętno-
ści reprezentacji tanecznych z całego świata. 
Jakubowi i Julii udało się znaleźć w najlepszej 
piątce tancerzy, co jest ogromnym sukcesem.

Wyjazd młodych tancerzy na mistrzo-
stwa dofinansowany był z projektu „Dzierżo-
niów Pełen Pasji”.

Inwestycje drogowe - nowy łącznik 
na Strumykowej

Odcinek ulicy Strumykowej  prowadzą-
cy od wiaduktu do parkingów Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji oraz do ogrodów działkowych 
zyska asfaltową nawierzchnię i infrastrukturę 
drogową.

W ramach zadania o wartości  580 tys. 
zł przebudowana zostanie droga i jej odwod-
nienie, powstanie oświetlenie, wymienione też 
zostaną barierki ochronne. Planowany termin 
zakończenia prac to koniec listopada.

Inauguracja roku akademickiego

Dzierżoniowski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku (DUTW) zainaugurował rozpoczę-
cie roku akademickiego. W sali koncertowej 
Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury zebrali 
się seniorzy, którzy postanowili rozwijać swoją 
wiedzę, sprawność fizyczną oraz umysłową, 
bo jak się okazuje największym zaintereso-
waniem cieszy się gimnastyka mózgu. W  
szeregi członków DUTW „immatrykulowano” 
dziewięcioro nowych słuchaczy.

Sesja Rady Miejskiej

Na początku obrad  pogratulowano Ja-
rosławowi Kresie, który został powołany na 
stanowisko wicewojewody dolnośląskiego. 
Ponadto radni podziękowali  Bożenie Strzel-
czyk, która po pełnieniu funkcji dyrektora by-
łej Szkoły Podstawowej nr 6 i wicedyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 1 przeszła na emery-
turę. Gratulacje odebrał też Paweł Juraszek 
(siódmy zawodnik Mistrzostw Świata w pływa-
niu, rozegranych w Korei Południowej) i jego 
trener,  Andrzej Wojtal. W dalszej części obrad 
radni podziękowali przechodzącej na eme-
ryturę  Danucie Stasiak, pełniącej przez lata 
funkcję kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
w Dzierżoniowie.  Gratulacje i nagrody ode-
brali uczniowie biorący udział w ogólnopol-
skiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Pierwsze decyzje  podjęte podczas robo-
czej części sesji  dotyczyły nadania nazw róż-
nym miejscom w Dzierżoniowie. Aleja znajdu-
jąca się na placu zabaw przy ul. Sikorskiego, 
nieopodal Alei Bajkowych Gwiazd, otrzymała 
nazwę im. Wandy Chotomskiej – polskiej pi-
sarki, autorki wierszy, opowiadań dla dzieci 
oraz młodzieży i cyklu programów telewizyj-
nych dla dzieci. Wanda Chotomska to także 
Honorowy Obywatel Dzierżoniowa. Jej imię 
nosiła Szkoła Podstawowa nr 6. Odnowiony 
niedawno skwer przy ulicach Wrocławskiej, 
Piastowskiej i Strzelniczej otrzymał nazwę 
„Włókniarz”.

Ważna uchwała podjęta przez radnych  
dotyczyła także kwestii związanej z remon-
tem ul. Kilińskiego. To ostatni odcinek drogi 
wojewódzkiej położony na terenie miasta i wy-
magający modernizacji. Uchwała ta pozwoli 
burmistrzowi na kolejne działania, dzięki któ-
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rym ta inwestycja przeprowadzona zostanie 
w partnerstwie z samorządem województwa 
i sąsiednimi Pieszycami.

Radni dokonali także zmian w budżecie 
miasta oraz wybrali ławników do Sądu Rejo-
nowego w Dzierżoniowie i Sądu Okręgowego 
w Świdnicy.

Podziękowania dla 
Elwiry Chamczyńskiej

Po 25 latach pracy w szkole Elwira 
Chamczyńska  będzie pracowała w Dol-
nośląskim Kuratorium Oświaty. Od paź-
dziernika obowiązki dyrektora Szkoły 
Podstawowej Nr 1(właśnie z powodu odej-
ścia E. Chamczyńskiej)  przejmie Monika 
Szczucka, dotychczasowa zastępczyni. 
Elwira Chamczyńska , dzierżoniowianka, 
absolwentka matematyki na Uniwersytecie 
Wrocławskim, ukończyła także studia pody-
plomowe z informatyki, zarządzania szkołą 
zawodową, zarządzania oświatą i sprawowa-
nia nadzoru pedagogicznego. Od 2016 r. jest 
także certyfikowanym coachem.

  

PAŹDZIERNIK

Różowa wstążka na dzierżoniowskim 
Rynku

Październik jest miesiącem walki z ra-
kiem, dlatego 4 października na dzierżoniow-
skim Rynku Stowarzyszenie Kobiet „Ama-

zonki” zaprosiło mieszkańców do wspólnej 
akcji. Osoby, które przyszły na Rynek, roz-
winęły ogromną różową wstążkę symbolizu-

jącą walkę z rakiem piersi. Spotkanie miało 
na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na 
tę  chorobę, a także zaproszenie kobiet, które 
ją pokonały  do spotkania z innymi kobietami 
ze Stowarzyszenia. Wymiana doświadczeń, 
wzajemne wspieranie się bardzo pomagają 
w rekonwalescencji.

Priorytety i wyzwania lokalnej 
gospodarki

„Priorytety i wyzwania lokalnej gospodar-
ki” - pod takim tytułem 8 października odbyła 
się konferencja zorganizowana przez Urząd 
Miasta w Dzierżoniowie. W trakcie spotkania 
podpisano porozumienie pomiędzy miastem 
a Dolnośląskimi Przedsiębiorcami - Regional-
nym Związkiem Pracodawców Konfederacji 
Lewiatan.

Otwarcie Centrum Seniora

Organizacje pozarządowe, które skupia-
ją seniorów,  znalazły swoje miejsce w odre-
montowanym budynku przy ul. Świdnickiej 35 
w Dzierżoniowie. Uroczyste otwarcie odbyło 
się w październiku, a obiekt otrzymał nazwę 
Centrum Seniora.

Jeszcze trzy lata wcześniej zastanawia-
no się nad sprzedażą budynku. Nie było jed-
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nak interesującej oferty. Wówczas powstał po-
mysł o utworzeniu miejsca, gdzie dzierżoniow-
scy  seniorzy będą mogli spotykać się i razem 
spędzać czas. Projektowanie trwało ok. 10 
miesięcy, a sam remont ponad rok. Koszt in-
westycji był niemały, bo wyniósł 12 mln zł. Na 
szczęście miastu udało się - w ramach środ-
ków zewnętrznych - zdobyć 7,5 mln zł. Budy-
nek nabrał nowego, niepowtarzalnego blasku. 
Zamontowano windę, niezwykle ważną dla 
osób w podeszłym wieku, dla inwalidów i nie-
pełnosprawnych. Wszystkie ciągi korytarzowe 
oraz wejścia do pomieszczeń dają możliwość 
przejechania wózkiem inwalidzkim. Są tu po-
mieszczenia z przeznaczeniem na ćwiczenia, 
treningi, spotkania czy konferencje. W lecie 
seniorzy na pewno będę korzystali z uroków 
przebywania  w ogrodzie, gdzie wybudowana 
została wiata grillowa.

Dbałość o zdrowie psychiczne

10 października jest szczególną datą 
dla wszystkich osób zmagających się z pro-
blemami  psychicznymi, jak i dla tych, którzy 
chcą im pomagać w powrocie do zdrowia 
i radzenia sobie w życiu codziennym. W tym 
dniu co roku obchodzony jest Światowy Dzień 
Zdrowia Psychicznego. Jest to okazja do ko-
lejnych działań zapobiegających stygmatyza-
cji osób cierpiących na choroby psychiczne, 
wskazywania potrzeby zmian w regulacjach 
prawnych i potrzebach w opiece medycznej 
osób z zaburzeniami psychicznymi i ich ro-
dzin. Domownicy Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy i młodzież z Zespołu Szkół nr 3 
wzięli udział w warsztatach i wykładach poru-
szających, m.in. kwestie mitów i stereotypów 
dotyczących zdrowia psychicznego.  

Wybory parlamentarne

13 października odbyły się wybory par-
lamentarne. W powiecie dzierżoniowskim 
największą liczbę głosów zdobyło Prawo 
i Sprawiedliwość - 43,61 proc. Drugie miejsce 
przypadło Koalicji Obywatelskiej -  26,51 proc. 
głosów. Trzecią siłą polityczną okazało się 
SLD -  11,17proc.   PSL zdobyło 10,52proc.,  
Konfederacja – 5,64 proc., a Bezpartyjni Sa-
morządowcy – 2,54 proc. Frekwencja wynio-
sła 55,40 proc.

Dzień Białej Laski

15 października obchodzony był Między-
narodowy Dzień Białej Laski, czyli święto osób 
niewidomych i niedowidzących. Z tej okazji 
dzierżoniowskie koło Polskiego Związku Nie-
widomych zorganizowało w Pensjonacie Ze-
społu Szkół nr 2 spotkanie dla swoich człon-
ków.

Podczas spotkania, jak  co roku, zarząd 
koła przekazuje członkom istotne informacje 
oraz udowadnia, że związek jest wspólnotą,  
w której członkowie wspaniale spędzają ra-
zem czas.  Na uroczystość zostały zaproszo-
ne władze samorządowe, aby, jak mówi pre-
zes koła, Elżbieta Lipińska,  mogły bliżej przyj-
rzeć się problemom  osób niepełnosprawnych.

Dąb papieski

16 października  w II Liceum Ogólno-
kształcącym w Dzierżoniowie  odbyła się uro-
czystość upamiętniająca 40. rocznicę pierw-
szej, apostolskiej podróży papieża Jana Paw-
ła II do Polski.

W wydarzeniu wzięli udział  między inny-
mi: wicestarosta, Andrzej Bolisęga; burmistrz 
Dzierżoniowa, Dariusz Kucharski; przewodni-
czący Rady Miejskiej Dzierżoniowa, Andrzej 
Darakiewicz; dyrektor Muzeum Miejskiego 
Dzierżoniowa, Henryk Smolny; prezes To-
warzystwa Miłośników Dzierżoniowa, Wanda 
Ostrowska, a także cała społeczność szkolna.

Uroczystość rozpoczął program arty-
styczny przygotowany przez uczniów i na-
uczycieli II Liceum Ogólnokształcącego, po-
łączony z projekcją filmu dokumentującego 
pierwszą wizytę papieża Polaka do kraju oraz 
moment nadania dzierżoniowskiej szkole 
imienia Jana Pawła II. Następnie ogłoszono 
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wyniki konkursów poświęconych papieżowi, 
które zorganizowano dla uczniów i wręczono 
nagrody laureatom. Uroczystość zakończyło 
posadzenie w ogrodach szkoły Dębu Papie-
skiego, który ma upamiętniać wspomnianą 
wyżej rocznicę.

Obok dębu znajduje się tablica z napi-
sem: Dąb Papieski 1979-2019, posadzony 
w 40. rocznicę pierwszej podróży apostolskiej 
papieża Jana Pawła II do Polski, z inicjatywy 
Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa, przy 
współudziale Starostwa Powiatowego i II Li-
ceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie.

Erasmus Days 2019 w „Dziewiątce”

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9  im. 
Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie pozna-
wali kraje szkół partnerskich w ramach reali-
zowanych w szkole projektów Erasmus+. 10 
i 11 października obchodzone tam były Era-
smus Days 2019.

 Uczniowie młodszych klas poznali kraje 
szkół partnerskich projektu „Heritage around 
us”, czyli Czechy, Bułgarię i Hiszpanię. Piękne 
prace plastyczne oraz stroje w barwach tych 
krajów zwróciły uwagę społeczności szkoły.

Uczniowie starszych klas poznawali kul-
turę Hiszpanii i Portugalii - to bowiem kraje 
partnerskie projektu „To Healthy Lifestyle Step 
by Step”. Plakaty dotyczące tych państw moż-
na było podziwiać na parterze szkoły. Ponadto 
na lekcjach języka angielskiego, z wykorzy-
staniem nowych technologii i metod aktywi-
zujących, krok po kroku uczniowie odkrywali 
tajemnice krajów Półwyspu Iberyjskiego. Były 
również klasy, które poznały te państwa od 
strony kulinarnej, przygotowując przysmaki 
kuchni hiszpańskiej i portugalskiej.

 Katalog małej architektury

Pięćdziesiąt nowych ławek pojawiło się 
w różnych częściach Dzierżoniowa. Zamon-
towano je w miejscach wskazanych przez 
mieszkańców.

Nowe elementy  przestrzeni miejskiej są 
zgodne z opracowanym „Katalogiem małej 
architektury”. Określa on, m.in. rodzaj ławek, 
stojaków na rowery czy ulicznych słupków. 
W katalogu są dwa rodzaje mebli, przypisane 

staromiejskiej i nowej części Dzierżoniowa. 
Z katalogu korzystać będą też projektanci i fir-
my wykonujące w wyniku przetargu miejskie 
inwestycje. Stare ławki i kosze na śmieci będą 
w kolejnych latach sukcesywnie wymieniane.

Punkt ładowania aut

Dzierżoniowska starówka zmienia po-
woli swoje oblicze. Hortensje pnące, które tak 
pięknie wyrosły na ul. Świdnickiej, pojawią 
się także na ul. Krasickiego. To jeden z wie-
lu drobnych elementów ukwiecania miasta. 
Dodatkowo powstał punkt ładowania aut 
elektrycznych. Drugi taki punkt znajduje się 
przy parkingu, obok Sowiogórskiego Centrum 
Przesiadkowego.

Festiwalowe rozważania:  
między duchem a materią

Życie bez grawitacji, o czym rozmawiają 
bakterie, mumie, grobowce i chińskie klątwy, 
diament jako fenomen natury i kultury, czy 
genetyczny portret przestępcy – to tylko nie-
które z zagadnień, jakie można było zgłębić 
podczas tegorocznego Dolnośląskiego Fe-
stiwalu Nauki w dniach 17 i 18 października. 
Dolnośląski Festiwal Nauki  jest ogromnym 
przedsięwzięciem promującym wszystkie nie-
mal dziedziny wiedzy. Każdego roku odbywa 
się on we Wrocławiu i kilku miastach regionu 
dolnośląskiego, m.in. w Dzierżoniowie.  

Tegoroczna edycja festiwalu opatrzona 
została hasłem „Między duchem a materią 
pośredniczy matematyka”, aby w ten sposób 
zaakcentować obchody Jubileuszowego Roku 
Matematyki. W dzierżoniowskim programie 
festiwalu nie zabrakło więc akcentów związa-
nych z królową nauk.
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Najlepsze porodówki na Dolnym 
Śląsku

Kobiety w całej Polsce oceniały porodów-
ki i dzieliły się doświadczeniami dotyczącymi 
przebywania na oddziałach położniczych. Na 
podstawie ankiet przeprowadzonych przez 
Fundację Rodzić po Ludzku powstał ranking 
oddziałów położniczych w poszczególnych 
województwach.

Na podstawie wypełnionych ankiet po-
wstał ranking szpitali położniczych w woje-
wództwie dolnośląskim, w którym oddział gi-
nekologiczno-położniczy Szpitala Powiatowe-
go w Dzierżoniowie zajął 3 miejsce spośród 
28 ocenianych szpitali na Dolnym Śląsku.

„Czyste Powietrze”

W pierwszych dniach działalności punktu 
konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” 
skorzystało ponad sto osób. Punkt znajduje 
się w siedzibie Dzierżoniowskiego Zarządu 
Budynków Mieszkalnych, ale dyżury pełnione 
są także w sąsiednich miastach.

„Czyste Powietrze” to rządowy program 
skierowany do właścicieli domków jednoro-
dzinnych. Mogą z niego skorzystać również 
mieszkańcy, którzy są w trakcie budowy 
domu. Głównym celem programu jest zmniej-
szenie emisji zanieczyszczeń.

W istniejących budynkach dofinansowa-
nie obejmuje węzły cieplne, kotły na paliwo 
stałe, systemy ogrzewania elektrycznego, 
kondensacyjne kotły gazowe, pompy ciepła, 
termomodernizację, kolektory słoneczne i mi-
kroinstalacje fotowoltaiczne.

W budynkach powstających są to wę-
zły cieplne, kotły na paliwo stałe, systemy 
ogrzewania elektrycznego, kondensacyjne 
kotły gazowe i pompy ciepła. Maksymalny 
możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja 
to 53 tys. zł . Jeśli koszty realizacji inwesty-
cji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty 
mogą być dofinansowane w formie pożyczki. 
 

Pełnomocnik do spraw estetyki 
i zieleni miejskiej

Odnowienie wszystkich parków, rewitali-
zacja plantów wokół murów obronnych, zazie-

lenienie rynku czy stworzenie ściany zieleni 
pomiędzy mieszkalną a gospodarczą częścią 
Dzierżoniowa  to tylko niektóre wyzwania mia-
sta na najbliższe lata.

Koordynowanie tych działań jest głów-
nym zadaniem pełnomocnika ds. estetyki 
i zieleni miejskiej, którym został Krzysztof 
Nawrot. Ale to nie wszystko. Zarządzanie 
zielenią będzie  odbywało się już na etapie 
konstrukcji strategicznych dokumentów,  pla-
nów zagospodarowania przestrzennego i przy 
planowaniu każdej samorządowej inwestycji.

Jednym z pierwszych wyzwań, według 
Krzysztofa Nawrota, jest stworzenie katalo-
gu zieleni miejskiej, to znaczy wybór takich 
gatunków drzew i krzewów, które sprawdzają  
się w miastach i zapewniają różnorodność.

 
Skwer owocowy

26 października przy ul. Kopernika 
w Dzierżoniowie uroczyście otwarto Owoco-
wy Skwer, który symbolizuje 20 lat współpracy 
Dzierżoniowa z czeskim Lanškroun. Posadzo-
no tam 20 drzew i 50 krzewów.

 Odsłonięcia tablicy informacyjnej do-
konali burmistrz Dzierżoniowa - Dariusz Ku-
charski, wiceburmistrz Dzierżoniowa -  Doro-
ta Pieszczuch, starosta Lanškroun -  Radim 
Vetchý oraz wicestarosta - Miloš Smola.

 Skwer stanowi wspaniałe miejsce wy-
poczynku, z którego mieszkańcy w pełni będą 
mogli skorzystać już w przyszłym roku, gdy 
się zazieleni.



97

LISTOPAD

Drugie życie zniczy

Przy głównym wejściu na cmentarz ko-
munalny ustawiono półki na znicze do ponow-
nego wykorzystania. To nie tylko rozwiązanie 
bardziej ekonomiczne, ale i bardziej ekolo-
giczne. Szkło nie traci swych właściwości po 
wypaleniu wkładu. Kolejne osoby, wchodząc 
na cmentarz, mogą wziąć osłonki, włożyć 
wkłady i wykorzystać znicze na grobach swo-
ich bliskich. W ten sposób zużyty znicz zysku-
je drugie życie, a do pojemników na śmieci 
trafia mniej odpadów.

 
Ostrzeżenia straży pożarnej

6  listopada, z inicjatywy komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, 
bryg. Mariusza Piaseckiego, w siedzibie Sta-
rostwa Powiatowego w Dzierżoniowie odbyła 
się konferencja dotycząca użytkowania pie-
ców grzewczych oraz przewodów komino-
wych w okresie zimowym. Omówiono również 
kampanię „Czujka na straży twojego bezpie-
czeństwa”. Uczestnikami tego wydarzenia byli 
przedstawiciele samorządów terytorialnych, 
policji, straży miejskiej, spółdzielni mieszka-
niowych, zakładów kominiarskich oraz zarząd-
cy budynków.

Kotyliony z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości

Ośrodek  Szko lno-Wychowawczy 
w Dzierżoniowie, jak co roku, zaangażował 
się w obchody Narodowego Święta Niepod-
ległości. Podopieczni ośrodka przygotowali 
kotyliony, które wręczali mieszkańcom nasze-
go powiatu.  7 listopada symbol narodowego 
święta otrzymał starosta Grzegorz Kosowski, 
który pogratulował pomysłu i wspaniałego wy-
konania.

Akcja rozdawania kotylionów była nie 
tylko okazją do przekazania mieszkańcom 
charakterystycznego atrybutu tego święta, 
ale także do zaprezentowania  efektów pracy 
podopiecznych Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Dzierżoniowie.

Patriotyczne śpiewanie 
w Dzierżoniowie

Obywatelski Ruch Patriotyczny był orga-
nizatorem wydarzenia pod nazwą „Patriotycz-
ne śpiewanie”. Impreza odbyła się 8 listopada 
w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury. Zebrani 
w podniosłej atmosferze wspólnie śpiewali 
pieśni takie, jak: „Przybyli ułani”, „Legiony”, 
„Piechota”, „My, Pierwsza Brygada” . W spo-
tkaniu udział wzięli Jarosław Kresa - wicewo-
jewoda dolnośląski i poseł Wojciech Murdzek 
oraz członkowie ruchów prawicowych.

 
Bieg Niepodległości

501 uczestników zgłosiło się do udziału 
w tegorocznej edycji Dzierżoniowskiego Bie-
gu Niepodległości. 11 listopada wyruszyli na 
trasę liczącą 2200 metrów. Pierwszy na mecie 
stanął Kacper Kępczyński z Dzierżoniowa.

Bieg miał charakter rekreacyjny, a jego 
celem było przede wszystkim uczczenie rocz-
nicy odzyskania niepodległości. Uczestnicy 
wyruszyli z Rynku, pobiegli ulicami:  Świd-
nicką, Pocztową, Sienkiewicza, chodnikiem 
wzdłuż ul. Kopernika, Kościelną, Prochową, 
plantami wzdłuż murów obronnych, przeci-
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nając ulice Kościelną, Ząbkowicką i Miodo-
wą. Potem ulicą Bohaterów Getta wrócili do 
Rynku.

Pierwsze 400 osób  zapisanych do biegu  
otrzymało pamiątkową koszulkę, natomiast na 
mecie  na każdego uczestnika  czekał gorący 
napój oraz posiłek. Na zakończenie imprezy  
przeprowadzono  losowanie nagród rzeczo-
wych.

Elektroniczny urząd miasta

Projekt „Nowoczesny e-urząd w Dzierżo-
niowie” ma wartość 2 mln 965 tys. zł. 8 listo-
pada,  burmistrz Dzierżoniowa, Dariusz Ku-
charski, podpisał umowę z wicemarszałkiem 
województwa, Grzegorzem Macko, o przeka-
zaniu środków finansowych.

 Miasto zdobyło 2,5 mln złotych na 
rozwój usług elektronicznych. Projekt zakła-
da wprowadzenie 27 usług elektronicznych.  
Uruchomienie pełnej, elektronicznej obsługi 
klienta poprzedzone zostanie modernizacją 
istniejących sieci w urzędzie i konieczną bu-
dową sieci LAN, zapewniającej bezpieczeń-
stwo i szybkość transmisji danych. W ramach 
zdobytych środków zakupiony zostanie też 
odpowiedni sprzęt i oprogramowanie.

 
Ćwierć wieku Poetyckiej Stajni

Poetycka Stajnia ma już 25 lat. Jubile-
uszowe koncerty odbyły się 16 i 17 listopada 
w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury. W minio-
nym ćwierćwieczu dla publiczności zaśpiewali  
m.in.:  Jaromir Nohavica, Stanisław Soyka, 
Raz Dwa Trzy, Stare Dobre Małżeństwo, Artur 
Andrus i wielu innych znakomitych artystów.

Pierwszego dnia w sali klubu Pegaz  na 
scenie pojawili się wykonawcy dobrze zna-
ni z poprzednich edycji Poetyckiej Stajni: 
Szymon Zychowicz, Jarosław Wasik, Tomek 
Lewandowski, Piotr Wożniak, Marek Rajss – 
wraz z pomysłodawcą imprezy, Adamem Pa-
churą, który organizował pierwsze jej edycje 
w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury. Zaśpie-
wali też  Barbara Pachura i zdobywcy Złotych 
Podków Pegaza, czyli laureaci Ogólnopol-
skiego Konkursu Poezji Śpiewanej z lat ubie-
głych. Następnego dnia  na scenie kinoteatru 

Zbyszek zaśpiewał aktor i wokalista, Paweł 
Domagała.

Patriotyczne występy przedszkolaków

Patriotyzmu dzieci trzeba uczyć już od 
najmłodszych lat, dlatego siostry salezjanki 
z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezja-
nek w Dzierżoniowie zorganizowały Przegląd 
Utworów Patriotycznych. Koncert odbył się 21 
listopada, a wystąpiły dzieci z dzierżoniow-
skich przedszkoli oraz z przedszkola w Pie-
szycach. Maluchy nie tylko śpiewały, ale także 
recytowały wiersze, a wszystko to przy aplau-
zie wzruszonych rodziców i dziadków.

Dzierżoniowska Rada Przedsiębiorców

Właściciele i przedstawiciele  firm dzia-
łających w naszym mieście doradzają burmi-
strzowi w kwestiach dotyczących gospodarki 
i rozwoju miasta. W wykazie  działań Rady są 
sprawy związane z  kształtowaniem polityki 
rozwoju. Dodatkową i bardzo cenną warto-
ścią jest możliwość zasięgania opinii i badanie 
oczekiwań przedsiębiorców wobec samorzą-
du.

Pierwsze  organizacyjne spotkanie Rady 
odbyło się 21 listopada, podczas którego wy-
brano przewodniczącego i dwóch wiceprze-
wodniczących oraz  ustalono także model 
pracy na najbliższe lata.

Skład Dzierżoniowskiej Rady Przedsię-
biorców: Katarzyna Barska - właścicielka firmy 
MOVE AND MÓW Mobilne Centrum Języko-
we, Dariusz Cykowski - właściciel firmy Usłu-
gi Turystyczne Mateo, Adrianna Droszczak 
- właścicielka firmy „Build”,  Adrianna Drosz-
czak, Justyna Gądek - właścicielka firmy Ju-
styna Gądek, Diana Kaczyńska - właścicielka 
firmy DiART (przewodnicząca Rady), Martyna 
Kałuża - właścicielka firmy Dietetyk Kliniczny 
Martyna Kałuża, Maciej Karpowicz - przed-
stawiciel firmy GE Aviation Dzierżoniów (wi-
ceprzewodniczący Rady), Maciej Kiesewetter 
- radny Rady Miejskiej Dzierżoniowa, Grażyna 
Kotasek - współwłaścicielka firmy Foto-Tech-
ni-Color S.C., Tomasz Krupski - współwłaści-
ciel firmy Aklima DKT Tomasz Krupski Sp. J., 
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Tomasz Mitraszewski - prezes Zarządu firmy 
Concept Sp. z o.o., Michał Mroszczak - wła-
ściciel Grupy MR Michał Mroszczak, Adam 
Nowak - kierownik Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych, Inspektorat w Dzierżoniowie, Małgo-
rzata Prewandowska - właścicielka firmy ”Jaś 
i Małgosia” Małgorzata Prewandowska, Beata 
Roczon - prezes Zarządu Cooper Standard 
Polska Sp. z o.o. (wiceprzewodnicząca Rady), 
Izabela Sehn-Wójcik - właścicielka firmy De-
coro, Rafał Walter - współwłaściciel firmy 
Systemy Grzewcze AR, Krzysztof Zawadzki - 
prezes zarządu firmy Frankonia – Poland Sp. 
z o.o., Monika Zawilak - dyrektor PUP Dzier-
żoniów i Zbigniew Zeń - radny Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa/właściciel firmy „Euro-Ekspres” 
Transport-Spedycja-Logistyka Zbigniew Zeń.

Zdigitalizowane  wspomnienia 
dzierżoniowian

Uroczyste podsumowanie drugiej edycji 
projektu „Historie mówione dzierżoniowian”, 
realizowanego przez Fundację Forum Dialogu 
Między Kulturami we współpracy partnerskiej 
z Muzeum Miejskim Dzierżoniowa, Dzierżo-
niowskim Ośrodkiem Kultury i Miejsko-Powia-
tową Biblioteką Publiczną w Dzierżoniowie 
odbyło się 22 listopada w Muzeum Miejskim.

Działania twórców  projektu skupiały się 
na rejestrowaniu relacji mówionych świadków 
minionych wydarzeń z życia Dzierżoniowa, 
pozyskiwaniu i digitalizowaniu starych fotogra-
fii i dokumentów związanych z miastem. Ze-
brany materiał wzbogacił zasoby Cyfrowego 
Archiwum Dzierżoniowa dostępnego pod ad-
resem: dzierzoniowskiearchiwum.pl. Zadanie 
uzyskało dofinansowane ze środków Muzeum 
Historii Polski w Warszawie, w ramach progra-
mu „Patriotyzm Jutra” oraz z budżetu miasta.

 
Forum Kobiet pod hasłem 
„Niezwykłe...”

Wykłady, wystawa, rozmowy, wymiana 
doświadczeń, dobra kobieca energia - tego-
roczne, siódme już, Forum Kobiet w Dzier-
żoniowie, organizowane przez Urząd Miasta, 
przebiegało pod hasłem „Niezwykłe...”.

Podczas imprezy 24 listopada, w sali 
koncertowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kul-
tury   można było obejrzeć wystawę „Niezwy-
kłe Dolnoślązaczki”. W trakcie panelu dys-
kusyjnego prowadzonego przez wieloletnią 
dziennikarkę, Magdalenę Sośnicką, zapro-
szeni goście mówili o tym, co niezwykłego 
odnajdują w działaniach kobiet, jakie kobiety 
i dlaczego postrzegają jako niezwykłe oraz 
dlaczego wciąż trzeba walczyć o prawa ko-
biet. Wykład na temat równouprawnienia ko-
biet wygłosiła także psycholog, Karola Kotec-
ka-Koba. Jedną z prelegentek  była też  Kata-
rzyna Lubiniecka-Różyło, prezeska Kongresu 
Kobiet we Wrocławiu, działaczka społeczna, 
koordynatorka ds. Równego Traktowania 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Dolnośląskiego.

Wiceburmistrz Dzierżoniowa, Doro-
ta Pieszczuch przedstawiła  nowo wybraną 
Radę Kobiet w Dzierżoniowie. W części arty-
stycznej wystąpili Paulina Lenda wraz z Pio-
trem Kozubem oraz wielokrotnie nagradzana 
w Polsce formacja taneczna ”Ewenement”.

Sesja Rady Miejskiej

25 listopada odbyła się 13. sesja Rady 
Miejskiej. Część uroczysta zdominowana zo-
stała (pośrednio lub bezpośrednio) przez To-
warzystwo Miłośników Dzierżoniowa (TMD). 
Długoletnia członkini tej organizacji, Barbara 
Ciborska, została odznaczona Medalem za 
Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa. Medal wrę-
czyli przewodniczący Rady miejskiej, Andrzej 
Darakiewicz i burmistrz, Dariusz Kucharski.  
TMD otrzymało Srebrną Odznakę Honorową 
Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego 
przyznaną przez Sejmik Województwa Dol-
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nośląskiego, którą   na ręce prezes Wandy 
Ostrowskiej  przekazał radny Sejmiku Dolno-
śląskiego – Stanisław Jurcewicz. Na wniosek 
burmistrza Rada podjęła uchwałę o nadaniu 
imienia Miłośników Dzierżoniowa parkowi po-
łożonemu między ulicami Klasztorną i Piłsud-
skiego.

W części roboczej sesji znalazły się  
uchwały dotyczące  m.in. oświaty i gospodarki 
nieruchomościami.

100 drzew

Dwadzieścia lip drobnolistnych i osiem-
dziesiąt lip szerokolistnych zasadzonych zo-
stało 27 listopada wzdłuż ulicy Zachodniej  
w dzierżoniowskiej podstrefie. Wszystko dzię-
ki firmie GE Aviation, która w tak szczególny 
i ekologiczny sposób uczciła swoje stulecie 
istnienia.

GE Aviation produkuje w Dzierżoniowie 
komponenty do silników lotniczych, m.in. do 
Boeinga i Airbusa, jest cenionym pracodawcą, 
wspiera lokalny biznes, angażuje się w akcje 
charytatywne oraz współpracuje z dzierżo-
niowskim instytucjami i szkołami średnimi.

Młodzieżowy strajk klimatyczny

Niestety, młodzieżowy strajk klimatyczny 
w Dzierżoniowie, który odbył się 29 listopada, 
można uznać za nieudany. Na Rynek przy-
szło zaledwie kilka osób. Nauczyciele nie byli 
zainteresowani przyprowadzeniem młodzieży 
lub zachęceniem do protestu przeciw zanie-
czyszczaniu środowiska mającemu wpływ na  
zmiany klimatyczne. Uczniowie także nie mieli 
w sobie odpowiednio dużo determinacji, aby 
opuścić mury szkolne.

Strajk organizowany był w ponad 70. 
miastach w Polsce. We Wrocławiu kilku-
set uczniów sparaliżowało na dłuższy czas 
ruch w centrum miasta. Organizacja strajku 
w Black Friday nie była przypadkowa. Nie-
pohamowany wzrost gospodarczy dyktowa-
ny logiką krótkoterminowego zysku, jak pod-
kreślają organizatorzy, doprowadził nas na 

skraj przepaści. Młodzi ludzie uczestniczący 
w strajku  są zdania, że tego rodzaju akcje nie 
wystarczą, zmiany systemowe trzeba wymu-
sić na politykach.

Walor 2019

Ponad 540 prac od 115 uczestników 
wpłynęło na 8. Dolnośląski Przegląd Plastyki 
Nieprofesjonalnej „Walor 2019”h organizowa-
ny co drugi rok w Dzierżoniowskim Ośrodku 
Kultury. Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwar-
cie wystawy pokonkursowej odbyło się 30 li-
stopada. Grand Prix za całokształt zaprezen-
towanej twórczości otrzymał Józef Szymański 
z Płonina. Wystawę prac, które wzięły udział 
w przeglądzie, można było oglądać w „Ga-
lerii na Piętrze” Dzierżoniowskiego Ośrodka 
Kultury.



101

GRUDZIEŃ

Finansowanie dzierżoniowskiego 
sportu w 2020 roku

1 mln 280 tys. zł przeznaczył w 2020 
roku Dzierżoniów na organizację zajęć i udział 
mieszkańców w zawodach sportowych. To w 
zdecydowanej większości pieniądze dla mło-
dzieży i seniorów.

Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie 
poprzedziły konsultacje z klubami sportowymi 
i organizacjami pozarządowymi wspierają-
cymi m.in. rozwój sportowy osób z niepełno-
sprawnościami. Oprócz tych środków miasto, 
podobnie jak w minionych latach, będzie też 
wspierać zawodowych sportowców, m.in. na-
szego olimpijczyka Pawła Juraszka.

W mikołajki... rózga zamiast mandatu!

6 grudnia policjanci z dzierżoniowskiej 
komendy przeprowadzili akcję pod krypto-
nimem „Mikołajki 2019” ukierunkowaną na 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Funk-
cjonariuszy Rewiru Dzielnicowych i Wydziału 
Ruchu Drogowego wspierali uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Dzierżoniowie. Jak wia-
domo, święty Mikołaj za dobre zachowanie 
nagradza, a za złe karze. Kierowcy, którzy do-
puścili się drobnych wykroczeń, otrzymywali 
„rózgi” przygotowane przez dzieci.  

Oprócz ujawniania sprawców wykroczeń, 
akcja miała także na celu podnoszenie świa-
domości wśród dzieci i młodzieży w zakresie 
bezpiecznych zachowań na drodze, a także 
uświadomienie uczestnikom ruchu drogowe-
go, że przestrzeganie przepisów drogowych 
zapewnia bezpieczeństwo jego użytkowni-
kom.

 
Taneczne laury dzierżoniowian

W najbardziej prestiżowych zawodach 
dla młodzieży organizowanych we Francji 
Young Battle reprezentacja Polski, w składzie 
w której znalazło się dwoje dzierżoniowian – 
Julia Stawska i Jakub Ciąpała – wytańczy-
ła drugie miejsce w kategorii 3 vs 3. Zawody 

odbyły się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 
w Paryżu.

W kat. 1 vs 1 Julia Stawska wygrała 
w top16 z reprezentantami Francji i z Włoch. 

W finałach odpadła w najlepszej ósemce. 
Grupowo jednak naszej reprezentacji w ka-
tegorii 3 vs 3 udało się dojść do ścisłego fi-
nału. Szanse były bardzo wyrównane. Polacy 
ostatecznie zajęli drugie miejsce, co jest dla 
naszych tancerzy ogromnym osiągnięciem, bo 
rywalizowali z rówieśnikami z ośmiu krajów.

Piernikowe miasto po raz drugi

Już po raz drugi zostało otwarte pierniko-
we miasto w dzierżoniowskim Młynie Hilberta.  
6 grudnia rozdano  nagrody w konkursie na 
budowle piernikowe. Przyszło wielu miesz-
kańców, aby obejrzeć makietę, która znacz-

nie powiększyła się od ubiegłego roku o zna-
ne dzierżoniowianom budynki. Dodatkowo, 
w Centrum Przesiadkowym została ustawio-
na fragmentaryczna makieta z piernikowymi 
domkami, aby przyjeżdżający turyści mogli ją 
obejrzeć i zachęcić  się do zwiedzenia pierni-
kowego miasteczka w młynie.
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Historie mieszkańców z Kresów 
Wschodnich

Uroczyste podsumowanie projektu „Po-
lacy z Kresów Wschodnich na Ziemi Dzierżo-
niowskiej” odbyło się 13 grudnia w siedzibie 
Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa. Przedsię-
wzięcie opierało się na dokumentowaniu in-
dywidualnych losów dawnych mieszkańców 
Kresów Wschodnich II RP, którzy w wyniku 
expatriacji w granice powojennej Polski róż-
nymi drogami trafili na ziemię dzierżoniowską. 
W ramach projektu były nagrywane wspo-
mnienia żyjących jeszcze przesiedleńców 
bądź potomków rodzin kresowych, pozyski-
wane i digitalizowane stare fotografie, doku-
menty i pamiątki z rodzinnych zbiorów.

Zadanie realizowała Fundacja Forum 
Dialogu Między Kulturami we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Kresowian, Muzeum Miej-
skim Dzierżoniowa, Dzierżoniowskim Ośrod-
kiem Kultury, Miejsko-Powiatową Biblioteką 
Publiczną w Dzierżoniowie. Projekt uzyskał 
dofinansowane ze środków Narodowego In-
stytutu Wolności, w ramach programu Fun-
dusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków 
Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Mikołajki dla małych pacjentów

Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej prze-
brani za bajkowe postacie odwiedzili dzieci 
przebywające w dzierżoniowskim szpitalu. 
Spotkanie rozpoczęło się od zabawy dziecia-
ków ze swoimi bajkowymi idolami, następ-
nie pojawił się święty Mikołaj z prezentami.  
Uśmiechy nie schodziły małym pacjentom 
z twarzy. Podobną akcję Młodzieżowa Rada 
Miejska przeprowadziła również w minionym 
roku.

Andrzejkowe pływanie na Mikołaja

7 grudnia  na basenie krytym w Dzierżo-
niowie 17 klubów pływackich, m.in. z: Wrocła-
wia, Jeleniej Góry, Świebodzic, Brzegu Dol-
nego, Wałbrzycha, Trzebnicy, Bielawy oraz 
gospodarze imprezy, czyli zawodnicy MKS
-u „Dziewiątka” Dzierżoniów, wzięło udział 
w Andrzejkowych Zawodach Pływackich.

Do rywalizacji zgłosiło się łącznie 218 
uczestników. W zależności od kategorii wie-
kowej mieli do pokonania dystans 25 lub 50 
metrów czterema stylami (dowolny, grzbie-
towy, klasyczny, motylkowy). Młodzi pływacy 
z roczników 2010 i 2011 mogli wziąć udział 
w dwóch konkurencjach do wyboru. Dzieci 
z rocznika 2012 startowały w stylu grzbieto-
wym, natomiast najmłodsi zawodnicy stylem 
dowolnym.

Najlepszych sześciu zawodników i za-
wodniczek z każdej kategorii otrzymało dy-
plom, natomiast zawodnicy z miejsc I-III do-
datkowo medale oraz nagrody rzeczowe. 
Przyznano także puchar dla klubu, który zdo-
był najwięcej punktów w klasyfikacji drużyno-
wej, a został nim KS Balti Bielawa.

Imię Polskich Noblistów dla Szkoły 
Podstawowej nr 1

Uchwałę o nadaniu szkole imienia Pol-
skich Noblistów podjęła Rada Miejska Dzier-
żoniowa. Patron zbiorowy – Nobliści Polscy 
– to Polacy (Maria Skłodowska-Curie, Henryk 
Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław 
Miłosz, Lech Wałęsa, Wisława Szymborska, 
Olga Tokarczuk), których dokonania z pewno-
ścią zachęcą młodzież do  rozwoju uniwersal-
nych wartości, obudzą pragnienie zgłębiania 
wiedzy, a nade wszystko staną się ważnym 
filarem pracy dydaktycznej i wychowawczej.

 
Z Koleją Dolnośląską do Bielawy

Od 15 grudnia mieszkańcy Bielawy 
mogą pociągiem dojechać do Legnicy i Wro-
cławia. Kolej powraca do miasta po 42. la-
tach. Przejęta od PKP PLK linia Dzierżoniów 
Śląski – Bielawa została reaktywowana dzięki 
środkom Samorządu Województwa Dolnoślą-
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skiego. W niespełna rok od przejęcia linii za 
łączną kwotę 15 mln złotych zrewilitalizowano 

6 km trasy kolejowej, przebudowano cztery 
przejazdy, na których zamontowano urządze-
nia sygnalizacyjne oraz zmodernizowano trzy 
przystanki, które będą służyły pasażerom.

Zagospodarowanie starych podwórek 

W grudniu zakończono porządkowa-
nie terenu pomiędzy ulicami Krasickiego 
i Kościelną.  Najpierw uprzątnięto wiekowe 
komórki gospodarcze będące w opłakanym 
stanie. Później wybudowano miejsca parkin-
gowe, estetyczne pomieszczenia gospodar-
cze i punkt do zbiórki odpadów. Postarano się 
także o przestrzeń na zieleń i zamontowano 
elementy małej architektury. Koszt inwestycji 
zamknął się kwotą 778000 zł.

Światełko z Betlejem w Dzierżoniowie

Harcerze Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej 
ZHP  podzielili się Betlejemskim Światełkiem 
Pokoju, które przywędrowało z Ziemi Świętej. 
Skauci z całej Europy dzielą się nim od 29 lat.  

Harcerki i harcerze ZHP zanieśli lam-
piony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, 
urzędów i domów, dzieląc się radosną nowiną 

i krzewiąc największe uniwersalne wartości 
braterstwa i pokoju. W Dzierżoniowie Świateł-
ko Pokoju zapłonęło  22 grudnia  w kościele 
pw. św. Jerzego oraz kościele Maryi Matki Ko-
ścioła, a także na Rynku pod choinką. Każdy 
mógł podejść z własną świeczką lub lampio-
nem i zabrać nieco tego światełka do domu.

 Sesja Rady Miasta

 30 grudnia odbyła się ostatnia w tym 
roku  sesja Rady Miejskiej. W części uroczy-
stej pogratulowano Julii Stawskiej i  Jakubowi 
Ciąpale, który był pomysłodawcą zorganizo-
wania w Dzierżoniowie międzynarodowych 
zawodów Future Pace Battle. Julia Stawska  z 
kolei zajęła drugie miejsce podczas prestiżo-
wych zwodów Young Battle zorganizowanych 
we Francji. Pierwsze taneczne kroki stawiali w 
Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury, a dziś re-
alizują swoją pasję i odnoszą międzynarodo-
we sukcesy. Dzięki nim Dzierżoniów jest roz-
poznawalny w świecie street dance’u. W tej 
części sesji Edyta Gziut, nauczycielka Szkoły 
Podstawowej nr 3, złożyła też ślubowanie na 
nauczyciela mianowanego. 

W części  roboczej obrad  radni przyję-
li przygotowany przez burmistrza budżet na 
2020 rok.  Zapisane w przyszłorocznym planie 
budżetu dochody miasta zamkną się kwotą 
160 milionów złotych, a po stronie wydatków 
– 158 milionów złotych. Radni podjęli również 
uchwały dotyczące  m.in. zasad rekrutacji do 
publicznych przedszkoli, stawek za zajęcie 
pasa drogowego czy obowiązującego w no-
wym roku programu profilaktyki przeciwalko-
holowej.

Rok 2019 w liczbach

Na ostatni dzień 2019 roku osób zamel-
dowanych na pobyt stały było w Dzierżoniowie 
31. 014 (kobiety – 16 799, mężczyźni – 14 
215), a  na pobyt czasowy - 420 osób, w tym 
226 kobiet i 194 mężczyzn.

W 2019 r. w pełnoletność weszło  276 
osób. Liczba kobiet w wieku produkcyjnym to 
9 432, a mężczyzn – 10 576. Liczba zgłoszeń 
wymeldowania z pobytu stałego to 417, w tym 
223 kobiety i 194 mężczyzn. Za granicę na 
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Kronika sportu

Zawodnicy Juniora Dzierżoniów  
w reprezentacji Polski

Dzięki uzyskanym wysokim wynikom 
sportowym w minionym roku,  w składzie re-
prezentacji Polski w zapasach na sezon 2019 
znaleźli się: Sylwia Martyka, Paulina Martyka 
oraz Filip Bednarek.  Są to wychowankowie 
dzierżoniowskiego klubu zapaśniczego Junior, 
trenowani przez Norberta Warchoła.

Sylwia oraz Paulina rywalizować będą 
w grupie Juniorek (18-20 lat), natomiast Filip 
Bednarek w grupie kadetów (15-17 lat).

 
Turniej No-Gi Fight

 9 lutego, w  hali dzierżoniowskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, odbyła się ósma 
edycja turnieju w brazylijskim jiu-jitsu No-Gi 
Fight Dzierżoniów. Turniej zorganizowany zo-

stał przez trenera klubu Junior Dzierżoniów, 
Norberta Warchoła. Do Dzierżoniowa przyje-
chało aż 300 zawodników. Walki toczyły się 
równolegle na trzech matach.

Klub Junior Dzierżoniów wystawił 12 
zawodników. Na wyróżnienie zasługują: Filip 
Bednarek (junior, 2. miejsce w kat. bez kimon, 
2. miejsce w kimonach), Paweł Bury (senior, 
3. miejsce w kat. bez kimon) i Michał Sołogub 
(junior, 2. miejsce w kimonach).

Turniej szachowy Tewzadze Open

10 lutego, Towarzystwo Szachowe „Dwie 
Wieże” Dzierżoniów i Spółdzielczy Dom Kultu-
ry Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie, 
zorganizowali X Turniej Szachów Szybkich  
Tewzadze Open. Odbył się on w 125. rocznicę 
urodzin ppłk. dypl. Waleriana Tewzadze. Do 
rywalizacji stanęło 40 zawodników.

pobyt stały wyjechały 24 osoby, a na pobyt 
tymczasowy – 3.

W 2019 roku odnotowano 427 zgonów, 
w tym 227 kobiet i 200 mężczyzn, a  urodzi-
ło się 219 dzieci, w tym 110 chłopców i 109 
dziewczynek.

Według danych Urzędu Stanu Cywilne-
go, który obsługuje nie tylko Dzierżoniów, w 
ubiegłym roku zarejestrowano 682 urodzenia, 

w tym 88 zagranicznych, natomiast zgonów - 
614, w tym 19 poza granicami kraju. Ponadto 
zawarto 202 związki małżeńskie, w tym 90 
wyznaniowych, 77 cywilnych i 35 zagranicz-
nych.

Autorzy zdjęć zamieszczonych w kro-
nice: Anna Laskiewicz, www.dzierzonow.pl, 
www.doba.pl



105

Turniej wygrał Krzysztof Banasik z Pru-
dnika. Drugie miejsce zajął Paweł Kowalczyk 
z Pęgów, a trzecie – Piotr Tworzydło z Wro-
cławia. Najlepszym zawodnikiem z Dzierżo-
niowa był Sławomir Masło, który zajął siódme 
miejsce.

Pływacy w Osiecznicy

13 podopiecznych trenera Andrzeja Woj-
tala z dzierżoniowskiego Międzyszkolnego 
Klubu Sportowego „ 9”walczyło w dniach 15-
16 lutego w zawodach pływackich w Osiecz-
nicy. Rywalizowali z ponad 400 zawodnikami 
z 30 klubów.

Zawody, pod patronatem wójta gminy 
Osiecznica, odbyły się po raz szósty. W ka-
tegorii 9 lat i młodsi Kornel Pisarski zdobył 
brązowy medal na dystansie 25 m stylem 
motylkowym (26,76 sek.). W kategorii 12 lat 
Igor Wierzbicki zdobył dwa srebrne medale na 
dystansach 100 m stylem dowolnym (1:09,75 
min.) i 50 m stylem motylkowym (35,62 sek.). 
W kategorii 14-16 lat Paulina Porębska zdo-
była złoty medal na dystansie 100 m stylem 
motylkowym (1:12,88).

Sztafeta w składzie Wojnowska Aleksan-
dra, Bejster Wiktoria, Kuleta Julia i Porębska 
Paulina na dystansie 4x50 m stylem zmien-
nym zdobyła brązowy medal (2:19.68), a na 
dystansie 4x50 m stylem dowolnym zajęła 
czwarte miejsce (2:01,83).

  
Halowa Liga Piłki Nożnej

19 i 20 lutego, 13 piłkarskich zespołów 
z trzech dzierżoniowskich szkół, zainauguro-
wało    kolejną edycję Halowej Ligi Piłki Noż-
nej. W tym roku rywalizacja toczyć się będzie 
wśród klas I i II szkoły podstawowej.

Do rozgrywek zgłosiło się osiem zespo-
łów z klas I i pięć zespołów z klas II. Młodsi 
uczniowie rozegrają siedem kolejek i zakoń-
czą zmagania na początku kwietnia, nato-
miast starsi do rozegrania mają 10 kolejek 
i skończą rywalizację pod koniec kwietnia. 
Zmagania młodych piłkarzy bacznie obser-
wowane są przez szkoleniowców UKS Lechii 
Dzierżoniów.  

Bokserzy obsypani medalami

Dzierżoniowski Klub Bokserski w dniach 
1-3 marca uczestniczył w Mistrzostwach Dol-
nego Śląska w boksie. Pojechało 12 zawodni-
ków, a 11 spośród nich przywiozło medale - 6 
złotych, 2 srebrne i 3 brązowe. Po złote meda-
le w boksie sięgnęli: Kamil Bednarek, Konrad 
Szlachta, Paweł Kacprowicz, Oskar Jędrysiak, 
Wiktor Bojnarowicz i Bartosz Zalewski. Wi-
cemistrzami zostali Kacper Kasprzyk i Omar 
Moutouk, natomiast Dorian Szlachcic, Kamil 
Hordziej i Cezary Chryczyk wywalczyli brązo-
we medale.

Zawodników przygotowywali do tych mi-
strzostw  Piotr Wilczewski i Sambor Protaziuk.  
Dzierżoniowska drużyna okazała się najlep-
sza spośród 26 biorących udział w zawodach.

Siłowy mistrz Polski

W dniach 2-3 marca ,w Białymstoku, 
odbyły się Mistrzostwa Polski w Trójboju Si-
łowym Klasycznym. Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej Sportu i Rekreacji Piękni i Zdrowi 
reprezentowało dwóch zawodników  - Adrian 
Świerczyński, który już po raz czwarty został 
Mistrzem Polski i Natalia Krupa, której, nieste-
ty, nie udało się stanąć na podium. Trenerem 
zawodników jest Szymon Grzegoszczyk.

 
 Mistrzowie Śląska w zapasach

Wygrali wszystkie swoje pojedynki i wró-
cili ze złotymi medalami. Dwóch zapaśników 
Międzyszkolnego Uczniowskiego Ludowego 
Klubu Sportowego Junior Dzierżoniów - Filip 
Bednarek i Mariusz Konieczny, 2 marca w Ru-
dzie Śląskiej tryumfowało w Mistrzostwach 
Śląska w Zapasach Kadetów oraz Dzieci. 
Opiekunem i trenerem zawodników na turnieju 
był Michał Bobrowski.

 
Polish Open Cup 2019 Taekwon-do 
w Dzierżoniowie

2 i 3 marca, w dzierżoniowskim Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji odbył się Polish Open 
Cup 2019 Taekwondo. Pierwszego dnia do 
rywalizacji stanęło ponad 400 zawodników, 
a drugiego – 600.
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Pierwszego dnia rozegrano trzy mecze 
międzypaństwowe: Polska vs Ukraina (w kat. 
junior młodszy 12-15 lat), Polska vs Mołdawia 
(w kat. junior 16-18 lat) oraz Polska vs Uzbe-
kistan (w kat. senior 19 lat +).

Organizatorami zawodów byli Sportowy 
Klub Taekwondo TIGER Dzierżoniów oraz 
Polskie Zrzeszenie Taekwondo ITF.

  
Zwycięstwo Żagwi  

9 marca dzierżoniowska Żagiew podej-
mowała Spartę Oborniki Wielkopolskie. Dzier-
żoniowska drużyna pokonała gości 24:20, co 
sprawiło wielką radość licznie zgromadzonym 
kibicom.

W trakcie tego spotkania odbyła się 
zbiórka pieniędzy oraz licytacja koszulki Janka 
Czuwary, reprezentanta Polski w piłce ręcznej 
i wychowanka Żagwi, na rzecz młodego za-
wodnika, Bartka Urbana. Licytacja była bardzo 
zacięta, a ostatecznie zwyciężyła firma JUAN 
Emilia Szałańska sp. j., oferując kwotę 1.200 
zł. Łącznie zebrano 2.422 zł.

  
 Medal dla Bednarka

Zapaśnik  Międzyszkolnego Uczniow-
skiego Ludowego Klubu Sportowego  Junior, 
Filip Bednarek, wrócił z zawodów o Puchar 
Polski Kadetów w zapasach w stylu wolnym 
ze srebrem. Zawody odbyły się w dniach 8-10 
marca w Koronowie. Zmagało się w nich 207 
zawodników z 62 klubów z całej Polski. Po 
zwycięskich czterech rundach w kat. 92 kg 
doszedł do finału, ale w ostatniej rozgrywce 
musiał uznać wyższość zawodnika Mazowsza 
Teresin.

Pływackie zmagania

Na dystansie 25 lub 50 m w dwóch sty-
lach -  grzbietowym i dowolnym ścigało się 13 
marca, na basenie krytym w Dzierżoniowie,  
blisko 150 uczniów z roczników 2006-2011. 
Rywalizowali w ramach Zawodów Pływackich 
Szkół Podstawowych klas I-III oraz klas IV-VI.

W zawodach uczestniczyli uczniowie 
trzech dzierżoniowskich Szkół Podstawowych  
-nr 1, 5 i 9. Zawodnicy, oprócz indywidualnych 

osiągnięć, zdobywali punkty do klasyfikacji 
drużynowej szkół. W każdej konkurencji za 
miejsca 1-6 przyznawano odpowiednią liczbę 
punktów. Zarówno wśród klas I-III, jak i klas 
IV-VI  zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 9. 
Najlepsi zawodnicy otrzymali medale, dyplo-
my oraz nagrody rzeczowe.

Sukcesy karateków

Srebrny i cztery brązowe medale przy-
wieźli karatecy Dzierżoniowskiego Klubu 
Sportowego Karate Kyokushin z XXXIX Mi-
strzostw Makroregionu Dolnośląskiego oraz 
Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików. 
Odbyły się one 17 marca w hali sportowej 
w Wołowie. W zawodach wzięło udział 172 
uczestników z 23 klubów.

Dzierżoniowski Klub Sportowy Karate 
Kyokushin reprezentowali w młodzikach Pau-
lina Drabik oraz Maximilian Maślańczyk, w ka-
tegorii juniorów - Mariusz Myślicki, Grzegorz 
Czarnecki, Hubert Moździerz, a wśród senio-
rów - Mateusz Skrzyński oraz Piotr Krupa.

W konkurencji kata tylko Paulinie Dra-
bik udało się wywalczyć medal i to w bardzo 
dobrym stylu. Konkurencja kumite przynio-
sła więcej medali: Paulina Drabik – II miejsce 
kata, Hubert Moździerz – III miejsce kumite 
(-75 kg), Grzegorz Czarnecki – III miejsce 
kumite (+75 kg),  Piotr Krupa – III miejsce 
kumite (-80 kg) i Mateusz Skrzyński – III miej-
sce kumite (+80 kg).

Rozgrywki Tymbarku

1.211 strzelonych goli, prawie 130 dru-
żyn chłopców i dziewczyn, tysiące uśmiechów 
na dziecięcych twarzach w oczekiwaniu na 
ostateczny wynik. Mistrzami województwa dol-
nośląskiego w XIX edycji turnieju „Z Podwórka 
na Stadion o Puchar Tymbarku” zostali chłop-
cy z Polonii-Stali Świdnica (kategoria do lat 
8), Olympic Wrocław (U-10) i SP 45 Wrocław 
(U-12), a także dziewczynki z MKS Polonia 
Świdnica (U-8), Girls Soccer Academy – APN 
Talent Trzebnica (U-10) i KS Ślęza Wrocław 
(U-12). Zawodnicy i zawodniczki z dwóch star-
szych kategorii awansowali do Finału Ogólno-
polskiego, który odbędzie się w dniach od 29 
kwietnia do 2 maja w Warszawie. Mistrzowie 
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regionów będą tam walczyć  o występ w wiel-
kim finale na PGE Narodowym. Gospodarzem 
Finału Wojewódzkiego od 1 do 3 kwietnia był 
Dzierżoniów. To tutaj spotkały się drużyny 
chłopców i dziewczynek z 29 powiatów.

Olimpijskie zmagania przedszkolaków
 
Siedem konkurencji dla siedmiu dzierżo-

niowskich przedszkoli przygotowano na XXV 
Olimpiadę Sportową Przedszkoli, która odbyła 
się 3 kwietnia w hali Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Dzierżoniowie. W zawodach uczestni-
czyło 56 dzieci.

Na starcie stawili się podopieczni  
z Przedszkoli Publicznych nr 1, 2 i 7 oraz 
Przedszkoli Niepublicznych nr 3, 4, 5 i 6. Nie 
prowadzono klasyfikacji w rozgrywanych  kon-
kurencjach, ale dzieci wykazały się olbrzymią 
determinacją i wolą walki. Wszystkie uczestni-
czące drużyny nagrodzono okazałymi pucha-
rami ufundowanymi przez przewodniczącego 
Rady Miejskiej Dzierżoniowa, Andrzeja Dara-
kiewicza, natomiast indywidualnie zawodnicy 
otrzymali złote medale oraz nagrody rzeczo-
we.

II Ogólnopolski Memoriał Masutatsu 
Oyamy

Druga edycja Ogólnopolskiego Memoria-
łu Masutatsu Oyamy Karate Kyokushin odbyła 
się 6 kwietnia na terenie Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Dzierżoniowie. W zawodach wzięło 
udział 190 zawodników z 17 klubów: Często-
chowy, Brzegu Dolnego, Gliwic, Grudziądza, 
Chorzowa, Kalisza, Legnicy, Nysy, Olesna, 
Świdnicy, Wołowa, Włocławka, Wrocławia, 
Zabrza, Ząbkowic Śląskich, Zakopanego oraz 
Dzierżoniowa. Uroczystego otwarcia dokonał 

burmistrz Dzierżoniowa, Dariusz Kucharski. 
Sędzią Głównym zawodów był shihan Jan 
Mazurkiewicz 5 dan z Włocławka, a sędzią 
technicznym sensei Tomasz Staściuk 3 dan.

Barwy Dzierżoniowa reprezentowała 
większość zawodników Klubu Karate Kyoku-
shin, a medale złote zdobyli: Emilia Skoczeń, 
Robert Zakrawacz i Mariusz Myślicki.  Srebrne 
medale wywalczyli: Kamila Szunert, Szymon 
Kaczorowski, Kinga Rosińska i Hubert Moź-
dzierz.

Kryterium Kolarskie ulicami miasta

6 kwietnia, na ulicach Dzierżoniowa od-
była się 13. edycja Międzynarodowego Kryte-
rium Kolarskiego „Dzierżoniów 2019”. Impreza 
stanowiła jednocześnie Eliminacje Mistrzostw 
Polski Kryterium. Trasa tradycyjnie wiodła uli-
cami: Świdnicką, Pocztową, Krasickiego, No-
wowiejską oraz Kościuszki.

Do udziału zgłosiło się 688 zawodników 
i zawodniczek, w tym 90 osób w kategoriach 
dziecięcych. Wśród przybyłych ekip nie za-
brakło czołowych polskich zespołów, czyli Vo-
ster ATS Team, Wibatech Merx czy Hurom 
BDC Development. Jak co roku, gościliśmy 
w Dzierżoniowie również grupy kolarskie 
spoza naszego kraju: Klaipeda Cycling Team 
(Litwa), DSK Aira Team Vilkaviskis (Litwa), 
Kauno SM Gaja DSK Litubel (Litwa), RSV 
Finsterwalde (Niemcy) oraz Cannibal Team 
(Belgia). Na starcie nie mogło oczywiście za-
braknąć zawodników i zawodniczek lokalnego 
Ludowego Klubu Sportowego  Atom Boxmet 
Dzierżoniów.

Kulminacyjny moment wyścigu stanowiły 
zmagania dwóch ostatnich kategorii, czyli Elity 
Kobiet wraz z Juniorkami oraz Elity Mężczyzn. 
Wśród kobiet, które miały do pokonania 30 
km, zwycięstwo w rywalizacji „na kreskę” od-
niosła Katarzyna Wilkos z klubu MAT Atom 
Deweloper. Zdobyła też tytuł Najaktywniejszej 
Zawodniczki.

W kategorii Elity Mężczyzn wygrał za-
wodnik Voster ATS Team – Paweł Franczak.  
Mężczyźni musieli przejechać 30 rund po 1,5 
km, czyli łącznie 45 km. Tytuł Najaktywniej-
szego Zawodnika wywalczył Tobiasz Pawlak 
(Hurom BDC Development).
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Siostry Martykówny najlepsze

Złoty i srebrny medal przywiozły zawod-
niczki Międzyszkolnego Uczniowskiego Lu-
dowego Klubu Sportowego  Junior Dzierżo-
niów z Mistrzostw Polski Juniorek i Juniorów 
w zapasach w stylu wolnym, które odbyły się 
w dniach 12-14 kwietnia w Międzyzdrojach. 
W zawodach rywalizowało 200 osób z 65  pol-
skich klubów.

Dzierżoniów reprezentowały Sylwia Mar-
tyka, Paulina Martyka oraz Natalia Kołosz. 
W mistrzostwach najlepiej zaprezentowała 
się Sylwia Martyka (kat. 57 kg), która zdobyła 
złoty medal i tytuł Mistrzyni Polski. Paulina 
Martyka po trzech wygranych pojedynkach, 
niestety, z powodu kontuzji, nie wystąpiła w fi-
nale i zdobyła srebrny medal w kat. 65 kg. 
Dziewiątą lokatę w kat. 62 kg wywalczyła Na-
talia Kołosz.

Dzierżoniowianin w najstarszym 
maratonie

63-letni mieszkaniec Dzierżoniowa, Sta-
nisław Gil, pokonał ocean, by wziąć udział 
w Boston Marathon. W swojej kategorii wieko-
wej (60-64 lata) był 153 na 1085 zawodników. 
Wyjazd doszedł do skutku dzięki dofinanso-
waniu z programu „Dzierżoniów pełen pasji”.

Boston Marathon to najstarszy maraton 
świata. W tym roku odbył się po raz 123. Nale-

ży do do Word Marathon Majors, czyli sześciu 
najważniejszych i najbardziej prestiżowych 
maratonów świata. Udział w nim był marze-
niem Stanisława Gila, który swoją przygodę 
z bieganiem rozpoczął wiosną 2015 r. Nie był 
to jego pierwszy maraton w USA. W 2017 r. 
lekkoatleta wziął udział w TCS New York City 
Marathon, w którym wystartowało ponad 50 
tys. osób. Dzierżoniowianin zajął w swojej ka-
tegorii wiekowej M60+ 80. miejsce, uzysku-
jąc czas 3 godz. 37 min 44 s. Rekreacyjnie 
uczestniczył też wraz z żoną i córką w ama-
torskim biegu na 5 km ulicami Nowego Jorku.

Tym razem wraz z córką odwiedził Bo-
ston, gdzie 13 kwietnia oboje wystartowali 
w biegu na 5 km. Dwa dni później Stani-
sław Gil pobiegł w maratonie razem z ponad 
27.000 innych zawodników (w tym 67 Po-
lakami). Na metę dotarło 26.632 biegaczy. 
Dzierżoniowianin uzyskał czas 3:39:42 i zajął 
11.783 miejsce (w elicie mężczyzn znalazło 
się 20 maratończyków z rekordami życiowymi 
poniżej 2 godz. i 10 minut,).

Sukcesy MKS 9

77 zawodników z 9 klubów z Dolnego 
Śląska, w tym z dzierżoniowskiego  MKS 9, 
walczyło 10 maja we Wrocławiu w XVIII Me-
moriale Władka Zarembowicza, patrona Szko-
ły Sportowej nr 72. Nasi pływacy tradycyjnie 
sięgnęli po miejsca na podium.
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Klub reprezentowało ośmioro zawodni-
ków z roczników 2009 i 2010, podopiecznych 
trenera Andrzeja Wojtala, z których troje przy-
wiozło medale. Kornel Pisarski zdobył dwa 
medale – złoty na dystansie 50 m stylem 
grzbietowym (45,05) i srebrny na dystansie 25 
m stylem motylkowym (20,99). Oktawian Ma-
tusiak wywalczył brązowy medal na dystansie 
50 m stylem dowolnym (44,10) a Błażej Kiejda 
- brązowy medal na dystansie 25 m stylem 
motylkowym z czasem 25,69.

Mistrzostwa Polski BMX

11 maja  Dzierżoniów po raz kolejny 
gościł zawodników na Mistrzostwach Polski 
BMX w jeździe indywidualnej na czas oraz 
I serii Pucharu Polski. Zawody rozegrano na 
torze BMX Park Arena Dzierżoniów przy ul. 
Sikorskiego. Łącznie do rywalizacji w Mistrzo-
stwach Polski przystąpiło ponad 50 zawodni-
ków z całego kraju.

Zawodnicy startowali pojedynczo, każdy 
miał możliwość dwukrotnego zmierzenia się 
z trasą, a pod uwagę brany był lepszy osią-
gnięty czas. W każdej kategorii wygrywał za-
wodnik, który osiągnął najlepszy czas spośród 
wszystkich startujących.

Zawody były bardzo widowiskowe, dlate-
go wielu mieszkańców, korzystając z pięknej 
pogody, przyszło je obejrzeć.

UKS „Jedynka” na drugim miejscu

Dzierżoniowskie zawodniczki z roczni-
ka 2007 i młodsze UKS „Jedynka” Dzierżo-
niów zajęły drugie miejsce w rozgrywkach 
Festiwalu Piłki Ręcznej Dziewcząt o zasięgu 
ogólnopolskim, a Oliwia Kurasińska została 
najlepszą bramkarką turnieju. Szczypiornistki 
walczyły o „Puchar Gór Sowich”.

Główne rozgrywki turniejowe odbyły się 
11 I 12 maja w hali OSiR-u. 13 maja, w sali 
Szkoły Podstawowej  nr 3 grały dziewczęta 
z roczników 2007-2009. Puchar Gór Sowich 
zdobyły piłkarki ręczne z Ziębic. Wręczyli go 
burmistrz Dzierżoniowa, Dariusz Kucharski 
i starosta, Grzegorz Kosowski.

Sukcesy zapaśnicze

Cztery medale przywieźli dzierżoniowscy 
zapaśnicy z Krotoszyna, gdzie w dniach 17-
18 maja odbył się Ogólnopolski Turniej Zapa-
śniczy dziewcząt oraz chłopców w zapasach 
w stylu wolnym. W zmaganiach uczestniczyło 
180 zawodników z 33 klubów z Polski, w tym 
z Międzyszkolnego Uczniowskiego Ludowego 
Klubu Sportowego  Junior Dzierżoniów.

Klub w zawodach reprezentowali: Wik-
toria Szeliga 54 kg, Mariusz Konieczny 75 kg, 
Antoni Kowalewski 44 kg oraz Daniel Koniecz-
ny 57 kg. Wiktoria i Daniel zdobyli srebrne, 
a Antoni i Mariusz – brązowe medale.

Mistrzowie sztangi w akcji

Ponad 60 zawodników oraz zawodni-
czek, którzy przyjechali 18 maja do Dzierżo-
niowa z różnych stron kraju, wyciskało sztan-
gę w kategoriach wagowych. W hali Ośrodka 
Sportu i Rekreacji odbyły się: III Puchar Polski 
Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi 
Leżąc oraz XV Otwarte Mistrzostwa Dzierżo-
niowa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Mężczyzn 
i Kobiet.

Największym ciężarem podniesionym 
podczas rywalizacji było 250 kg. W klasyfikacji 
drużynowej zwyciężyła 21. Brygada Strzelców 
Podhalańskich

Brązowy medal Pauliny Drabik  

730 zawodników z 29 krajów Europy 
i kilku krajów Azji, wśród nich także karatecy 
Dzierżoniowskiego Klubu Sportowego Karate 
Kyokushin, zmagali się w 33. Mistrzostwach 
Europy Karate Kyokushin, które odbyły się 
w dniach 18-19 maja we Wrocławiu. Drugiego 
dnia zmagali się juniorzy. Paulina Drabik wy-
walczyła brązowy medal, co jest jej najwięk-
szym dotychczasowym sukcesem.  

Festiwal Akrobatyki Sportowej

2 czerwca, wiceburmistrz Dorota 
Pieszczuch uroczyście otworzyła Festiwal 
Akrobatyki Sportowej i wraz z liczną publicz-
nością obserwowała występy dziewcząt. Pod-
czas festiwalu odbyły się pokazy 108 akroba-
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tek z klubów: MKS Polonia Świdnica, ULKS 
Kłos Lutomia oraz oddziałów z Dzierżoniowa 
i Bystrzycy Akrobatyki Sportowej Akademii Pił-
karskiej  

Zawodniczki startowały w układach dwój-
kowych w kategorii pierwszy krok oraz w ukła-
dach dwójkowych i trójkowych w kategorii 
młodzik, a ich występy były dla zebranych 
wspaniałym  przedstawieniem. Najmłodsze 
sportsmenki zaprezentowały krótki,ale bardzo 
atrakcyjny  układ akrobatyczny.

W klasie pierwszy krok dwójki kobiet 
wygrały Wiktoria Rataj i Klaudia Podkówka 

z MKS Polonia Świdnica. W klasie młodzik 
dwójki kobiet 2007-2009 triumfowały: Domi-
nika Burdzy i Dominika Paszkowska z Akro-
batyki Sportowej Dzierżoniów. W tej samej 
kategorii w rocznikach 2004-2006 zwyciężyły 
Oliwia Budziewska i Maja Michalak z Akroba-
tyki Sportowej Dzierżoniów. W kategorii mło-
dzik trójki kobiet wygrały Iga Tomala, Natalia 
Hajduga i Ola Dyko z MKS Polonia Świdnica.

Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej 
Kobiet

W dwóch kategoriach wiekowych kadetki 
oraz juniorki  oraz seniorki zagrały 2 czerwca 
w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżo-
niowie w Wiosennym Turnieju Piłki Siatkowej 
Kobiet.  

W obu kategoriach drużyny grały ze 
sobą systemem „każdy z każdym”. Wśród ka-
detek do rywalizacji przystąpiły trzy drużyny, 
z których najlepszą okazał się Lider Dzierżo-
niów, natomiast w starszej kategorii o końco-
wy triumf zmierzyły się cztery zespoły, a zwy-
cięzcą został Revival – Lider Dzierżoniów.

Zawody Lekkoatletyczne Przedszkoli

6 czerwca, na bieżni lekkoatletycznej 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie, 
odbyły się Zawody Lekkoatletyczne Przed-
szkoli. Wzięły w nich udział ośmioosobowe 
reprezentacje dzierżoniowskich przedszkoli: 
Przedszkoli Publicznych  nr 2 i 7 oraz Przed-
szkoli Niepublicznych nr 3, 5 i 6. Łącznie 
w zawodach uczestniczyło 40 dzieci.
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Przedszkolacy rywalizowali w pięciu kon-
kurencjach sportowych: tor przeszkód, rzut pi-
łeczką tenisową, rzut „oszczepem”, skok w dal 
oraz sztafeta 8 x 50 m. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali złote medale oraz słodkie upominki. 
Oprócz tego każda drużyna odebrała pamiąt-
kowy puchar.

Zawody lekkoatletyczne dla 
najmłodszych

7 czerwca, dzierżoniowski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji zaprosił  na bieżnię lek-
koatletyczną uczniów roczników 2004-2008 
i młodszych. W II Otwartych Mistrzostwach 
Dzierżoniowa Szkół Podstawowych w Lek-
koatletyce uczestniczyło ponad 100 uczniów 
dzierżoniowskich szkół podstawowych.

Młodzi zawodnicy rywalizowali w nastę-
pujących konkurencjach: bieg na 60 m, bieg 
na 600 m, bieg na 1000 m, skok w dal, rzut 
piłeczką palantową.

Medalowe Mistrzostwa Dolnego 
Śląska

Po trzy medale przywieźli Paweł Jura-
szek i Karolina Jurczyk z Letnich Otwartych 
Mistrzostw Dolnośląskiego OZP  V Memoriału 
im. Andrzeja Wernera w pływaniu. Zawody od-
były się w dniach 7-8 czerwca we Wrocławiu, 
na 50-metrowym basenie im. Marka Petruse-
wicza. Wzięło w nich udział 246 zawodników 
z 40 klubów.

MKS 9 reprezentowało 16 zawodników, 
podopiecznych trenera Andrzeja Wojtala, 
którzy tradycyjnie zajęli najwyższe miejsca 
na podium. W kategorii senior (18 lat i starsi) 
Paweł Juraszek wywalczył trzy medale - dwa 
złote na dystansach 50 m stylem dowolnym 
(22,24) i 50 m stylem motylkowym (25,03) 
oraz srebrny na dystansie 50 m stylem kla-
sycznym (29,06). W punktacji wielobojowej 
za dwa najlepsze starty został najlepszym za-
wodnikiem zawodów.

Karolina Jurczyk również zdobyła trzy 
medale – złoty na dystansie 50 m stylem do-
wolnym (27,02) oraz dwa srebrne na dystan-
sie 50 m stylem grzbietowym (30,34) i 50 m 
stylem motylkowym (27,64). Dystans 100 m 

stylem motylkowym z czasem 1:05,92 zakoń-
czyła na czwartym miejscu.

Medale dla młodych zawodników sumo
 
Dwa razy złoto, trzy razy brąz – to trofea 

zawodników Międzyszkolnego Uczniowskiego 
Ludowego Klubu Sportowego Junior Dzier-
żoniów przywiezione z Międzywojewódzkich 
Mistrzostw Młodziczek i Młodzików w Sumo, 
które odbyły się 8 czerwca w Brzegu Dolnym. 
W rywalizacji startowało ponad 100 dziewcząt 
i chłopców z 10 klubów.

 Dzierżoniowski klub reprezentowało 
sześciu zawodników. Najlepiej zaprezentowa-
ła się Milena Sawka (55 kg), która wywalczyła 
złoty medal. Brązowe medale tego dnia zdo-
byli Wiktoria Szeliga (55 kg), Antoni Kowalew-
ski (45 kg) oraz Grzegorz Mazur (55 kg).  

Najlepsi młodzi piłkarze

Pokazowe mecze, słodkie upominki, me-
dale, puchary – tak wyglądała ceremonia za-
kończenia Halowej Ligi Piłki Nożnej klas I i II, 
która odbyła się 13 czerwca w hali Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie. W uro-
czystości uczestniczyli zawodnicy drużyn 
biorących udział w rozgrywkach, a także ich 
opiekunowie.

Po uroczystym powitaniu zawodników, 
przystąpiono do rozegrania pokazowych me-
czów, w których zmierzyli się zwycięzcy te-
gorocznej edycji, czyli uczniowie klasy I a  ze 
Szkoły Podstawowej nr 9 oraz klasy II s  ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 z drużynami złożo-
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nymi z reprezentantów pozostałych zespołów 
uczestniczących w rozgrywkach.

Najlepsze zespoły otrzymały medale, pu-
chary oraz nagrody rzeczowe. Nagrodzono 
także najlepszych strzelców rozgrywek – Alek-
sandra Żygadłę ( klasa I) oraz Szymona No-
waka (klasa II). Podczas ceremonii przyznano 
również nagrody dla najlepiej zorganizowa-
nych klas w kibicowaniu.

 Nieoficjalne Mistrzostwa Europy 
w Shotbalu

Obronili trzecie miejsce sprzed roku 
i przywieźli brązowy medal z II Nieoficjalnych 
Mistrzostw Europy w Shotbalu. Dzierżoniow-
scy młodzi piłkarze zmierzyli się w dniach 28-
30 czerwca w czeskim Benesov z rywalami 
z różnych części Europy.

W turnieju wzięli udział: Kacper Wasilew-
ski, Dawid Wasilewski, Adam Drąg, Szymon 
Klepuszewski, Rafał Leszczyński, Mateusz 
Jaśnikowski, Dawid Ziółkowski i Kacper Sta-
wiarz. Musieli stawić czoła zawodnikom z Wę-
gier, Słowacji, Niemiec, Austrii i Czech. Przez 
pierwsze dwa dni zmagań odbywały się me-
cze w systemie „każdy z każdym”. W niedzielę 
rozegrane zostały mecze o medale.

Nasza reprezentacja w ostatnim meczu 
zmierzyła się ze Słowacją o brązowy medal 
i ostatecznie po rzutach karnych powtórzyła 
sukces sprzed roku i obroniła trzecie miejsce. 
Turniej wygrali gospodarze, pokonując w fina-
le drużynę z Węgier.

UKS Lechia Dzierżoniów na czwartym 
miejscu

Trampkarze UKS Lechia Dzierżoniów 
w I  lidze wojewódzkiej rozegrali 14 kolejek, 
zgromadzili 21 punktów i uplasowali się na 
czwartym miejscu w województwie dolnoślą-
skim. Na dorobek punktowy złożyło się sześć 
zwycięstw, trzy remisy i pięć porażek. Bilans 
bramkowy to 24 gole zdobyte i 28 straconych. 
Najskuteczniejszym zawodnikiem zespołu 
okazał się Maurycy Majewski, zdobywając 9 
bramek. Na sukces reprezentacji zapracowa-
li:  Kacper Bolisęga, Maciej Procków, Konrad 
Kłos, Szymon Kuprowski (kapitan zespołu), 
Alex Przewoźny, Kuba Skwarło, Mateusz 
Kwiecień, Kamil Ziółkowski, Michał Rzońca, 
Kornel Karecki, Maurycy Majewski, Filip Wod-
nicki, Bartek Kozdrowski, Kamil Kondryc, Igor 
Brzezicki, Kamil Drozdek, Maciej Dymkowski 
i Łukasz Szlaga. Trenerem chłopców jest Pa-
weł Jędrowski.

Złota Karolina Jurczyk  
na Olimpiadzie Młodzieży

Ze złotem i brązem wróciła z XXV Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży - 17-18 lat 
w pływaniu na 50-metrowym basenie pod-
opieczna trenera Andrzeja Wojtala, Karolina 
Jurczyk. Zawody odbyły się w dniach 18-21 
lipca w Drzonkowie. Wzięło w nich udział 
361 zawodników z 87 klubów z Polski, w tym 
z MKS 9. Karolina Jurczyk zdobyła brązowy 
medal na dystansie 50 m stylem motylkowym 
z czasem 27,75 sek. Na dystansie 100 m sty-
lem dowolnym zajęła pierwsze miejsce w fina-
le „B”, uzyskując czas 58,87 sek.  
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Świetny wynik juniorów Taekwon-do

Indywidualny złoty medal w walkach, 
w kategorii -55 kg zdobyła Lena Maniak. Mak-
symilian Palej, Maks Miszczuk, Bartek Rusiec-
ki wywalczyli brąz w walkach drużynowych ju-
niorów podczas Mistrzostw Europy Taekwon-
do rozgrywanych w Irlandii.

Wychowankowie dzierżoniowskiego Ti-
gera zajęli również wysokie miejsca w wal-
kach indywidualnych: Maksymilian Palej – II 
miejsce /juniorzy (-70kg), Maksymilian Misz-
czuk – III miejsce /juniorzy (-70kg) i Bartłomiej 
Rusiecki – III miejsce /juniorzy (-65kg). To naj-
większy sukces sportowy w historii klubu w tej 
kategorii wiekowej.  

B-Ball Jam 2019

27 lipca, na osiedlu Jasnym w Dzierżo-
niowie odbył się kolejny turniej  B-Ball Jam. 
Uczestnicy grali 4 na 4 na dwa kosze. Po roz-
grywkach odbył się konkurs wsadów, w któ-
rym walczono o 700 zł - nagrodę ufundowaną 
przez Mapa Pub. Przez cały turniej można 
było posłuchać muzyki z winyli, nie zabrakło 
grilla, dobrej zabawy oraz stylowych b-boyów.

W tym roku była to edycja „Żółci kontra 
zielono-biali”, czyli Lakers kontra Celtics. Każ-
da drużyna musiała mieć koszulki w jednym  
z tych kolorów.

Wicemistrzostwo Europy 
w wyciskaniu sztangi leżąc

Adam Świerczyński, zawodnik dzierżo-
niowskiego Klubu Piękni i Zdrowi, został wice-
mistrzem Europy w wyciskaniu sztangi leżąc, 
podczas Mistrzostw Europy w WLK, które 

odbyły się w dniach 7-10 sierpnia w Hamm 
w Luksemburgu.

Po zaciętej walce z zawodnikiem z Nor-
wegii ostatecznie zdobył wicemistrzostwo 
Europy. Jest to  jedyny zawodnik w powiecie 
dzierżoniowskim, który odnosi tak liczne suk-
cesy w trójboju siłowym. Na co dzień trenuje 
pod okiem trenera Szymona Grzegoszczyka  
i  reprezentuje Stowarzyszenie Kultury Fizycz-
nej Sportu i Rekreacji Piękni i Zdrowi.  

 Zmagania zapaśników

21 września, w hali dzierżoniowskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, zawodnicy Mię-
dzyszkolnego Uczniowskiego Ludowego Klu-
bu Sportowego Junior Dzierżoniów zdobyli 
cztery medale, w tym jeden złoty i trzy brązo-
we, podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw 
Makroregionu Młodziczek i Młodzików w za-
pasach w stylu wolnym.

W zawodach rywalizowało 200 uczestni-
ków w wieku 12-14 lat z czterech województw. 
Najlepiej na macie wypadła Milena Sawka, 
która zdobyła złoty medal w kat. 50 kg. Brą-
zowe medale wywalczyli Wiktoria Szeliga 54 
kg, Mariusz Konieczny 85 kg oraz Daniel Ko-
nieczny 62 kg.
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Międzywojewódzkie Mistrzostwa Makro-
regionu Młodziczek i Młodzików w zapasach 
w stylu wolnym były trzecim wydarzeniem 
w tym roku współorganizowanym przez Mię-
dzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sporto-
wy Junior Dzierżoniów.  

Kapitan, selekcjoner i mistrz Europy 
w Petanque

Polska reprezentacja Petanque w ka-
tegorii wiekowej 55+ wywalczyła drużynowo 
brązowy medal podczas Mistrzostw Europy 
rozegranych w Bułgarii. To pierwszy i histo-
ryczny krążek dla Polski w tej kategorii wie-
kowej.

Kapitanem zespołu był mieszkaniec 
Dzierżoniowa Ryszard Kowalski, który jest 
również selekcjonerem reprezentacji. Mi-
strzem Europy została Francja, a wicemi-
strzem Szwecja.

Dzierżoniowska Lechia Lwów 
mistrzem Polski

6 października, w ramach retro ligi zo-
stał rozegrany mecz pomiędzy Lechją Lwów 
Dzierżoniów a WKS Grodno Kozienice.

W pierwszym kwadransie gry w Dzierżo-
niowie Lechia stworzyła sześć bardzo groź-

nych sytuacji. Ostatecznie pierwsza połowa 
zakończyła się wynikiem 1:1.

Druga część gry to kolejne falowe ataki 
gospodarzy. Kluczowe dla końcowego wyni-
ku okazało się zachowanie jednego z graczy 
gości, który w 72 minucie, za niesportowe za-
chowanie został usunięty z boiska przez sę-
dziego Michała Majchrzaka. Dwie minuty póź-
niej Bartosz Świgoń strzałem z bliska zdobył 
drugą bramkę dla Lechji. Wynik 2:1 utrzymy-
wał się do 85 minuty. Wtedy to solową akcję 
przeprowadził Paweł Sibik i celnym strzałem 
ustalił wynik na 3:1. Były reprezentant Polski 
w 87. minucie strzelił czwartego gola dla biało
-zielonych, a wkrótce później, w 89. minucie,  
po solowej akcji, wynik końcowy ustalił Albert 
Połubiński.

W przedostatnim meczu,  przed zakoń-
czeniem rozgrywek, Lechja Lwów wywalczyła 
Mistrzostwo Polski piłkarskiej Retro Ligi 2019 
wynikiem 5:1.  

Sukcesy dzierżoniowskich pływaków 
w Jeleniej Górze

13 podopiecznych trenera Andrzeja Woj-
tala pływało 18 października w Jeleniej Górze, 
w dziewiątym Karkonoskim Pucharze Sprintu 
na 25-metrowym basenie. Wywalczyli osiem 
medali. W zawodach udział wzięło ponad 400 
zawodników z 30 klubów.

W kategorii wiekowej 2011 i młodsi Ga-
briela Gendziel zdobyła trzy medale - dwa 
srebrne na dystansach 25 m stylem grzbieto-
wym (22,70) i 25 m stylem klasycznym (25,58) 
oraz brązowy medal na dystansie 25 m stylem 
dowolnym z czasem 19,41 sek.  

W kategorii wiekowej 2010 Kornel Pisar-
ski wywalczył cztery medale – złoty na dystan-
sie 50 m stylem grzbietowym (44,19), srebrny 
na dystansie 25 m stylem motylkowym (19,58) 
i dwa brązowe na dystansach 50 m stylem 
dowolnym (41,47) i 25 m stylem klasycznym 
(24,25).

Zuzanna Szel zdobyła brązowy medal na 
dystansie 25m stylem motylkowym z czasem 
21,61.  

W punktacji wielobojowej, w kategorii 
wiekowej 2011 i młodsi oraz w kategorii wieko-
wej 2010 Gabriela Gendziel i Kornel Pisarski 
zajęli drugie miejsca.
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Dobre wyniki pływaków w Poznaniu

19 października, w Poznaniu, pływacy 
MKS 9 zdobyli na Ogólnopolskich Zawodach 
Pływackich ,na 8. Urodzinach Term Maltań-
skich,  4 złote medale na 25-metrowym base-
nie. W zawodach udział wzięło 536 zawodni-
ków z 40 klubów. MKS 9 z Dzierżoniowa re-
prezentowało 11 zawodników, podopiecznych 
trenera Andrzeja Wojtala.

W kategorii wiekowej 2004 i starsi Paweł 
Juraszek zajął dwa pierwsze miejsca na dy-
stansach 50 m (21,95) i 100 m (49,91) stylem 
dowolnym. Karolina Jurczyk zdobyła złoto na 
dystansie 50 m stylem motylkowym (28,47), 
srebro na dystansie 50 m stylem dowolnym 
(26,23) oraz dwa razy zajęła miejsce czwar-
te na dystansach 100 m stylem dowolnym 
(58,57) i 50 m stylem grzbietowym (30,01). 
W kategorii wiekowej 2007 Igor Wierzbicki za-
jął trzecie miejsce na dystansie 50 m stylem 
dowolnym (28,76). W punktacji wielobojowej, 
w kategorii open, Paweł Juraszek zajął pierw-
sze miejsce.

Sukces Natalii Kołosz

19 października, w Siedlcach, odbył się 
Puchar Polski Juniorek i Juniorów w zapasach 
w stylu wolnym. W zawodach rywalizowało 

150 osób z 31 polskich klubów. Międzyszkol-
ny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Junior 
Dzierżoniów reprezentowała Natalia Kołosz 
(59 kg), która  stoczyła trzy pojedynki. Dwa 
razy wyszła z z nich zwycięsko, raz została 
pokonana i w efekcie sięgnęła po brązowy 
medal.

Udane występy zawodników Juniora

W dniach 25 -26 października odbył się 
Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Młodziczek 
i Młodzików ( zapasy w stylu wolnym) w Mili-
czu. Zapaśnik w kat.62 kg Międzyszkolnego 
Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego 
Junior Dzierżoniów, Daniel Konieczny zdobył 
srebrny medal, a w kat. 54 kg - brąz - Milena 
Sawka.

W Turnieju rywalizowało  170 uczest-
ników z 30 klubów z Polski. Międzyszkolny 
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Junior 
Dzierżoniów reprezentowała, obok zdobyw-
ców medali, także Wiktoria Szeliga (54 kg), 
która odpadła w walkach eliminacyjnych.

Brydżowe zmagania w Dzierżoniowie

27 października, w nowym Centrum 
Seniora w Dzierżoniowie, rozegrane zostały 
Grand Prix Dolnego Śląska w Brydżu Sporto-
wym Par oraz Turniej Brydża Sportowego dla 
Amatorów.

W Grand Prix wygrali Stanisław Gołę-
biowski i Patryk Patreuha z Bridgeescanner 
KS AZS Wratislavia I WR. Drugie miejsce za-
jęli Jolanta Sławenta i Józef Sławenta z BKS 
Miles Milicz, a trzecie – Małgorzata Turska
-Marcinowska i Adam Marcinowski z KS 
Gwardia V Strachota WR.

Najlepszą parą powiatu dzierżoniow-
skiego w Grand Prix zostali Stanisław Tomski 
i Jerzy Pieszczuch, reprezentujący Stowarzy-
szenie Szlem Dzierżoniów.

 W turnieju amatorów pierwsze miejsce 
zdobyły Anna Górska i Małgorzata Świerczyń-
ska z Wrocławia. Na drugim miejscu uplaso-
wali się Roman Pieszczuch i Andrzej Piesz-
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czoch z Dzierżoniowa, a na trzecim – Anna 
Tatomir i Antoni Warzecha z Bielawy.

Niepodległościowy turniej zapaśniczy

2 listopada, 67 zawodników z 12 klubów 
zapaśniczych  starło się na matach w hali 
dzierżoniowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
podczas XIX Międzynarodowego Turnieju Za-
paśniczego zorganizowanego z okazji Święta 
Niepodległości.

Najlepsi zawodnicy w każdej kategorii 
wagowej zostali nagrodzeni medalami, dyplo-
mami i pucharami. Spośród zawodniczek i za-
wodników z naszego powiatu, w młodziczkach 
Klaudia Kutyba z Iron Bulls Bielawa zdobyła II 
miejsce (kat. 33 kg), Milena Sawka z Junior 
Dzierżoniów – II miejsce, a Wiktoria Szeliga 
z tego samego klubu – III miejsce (kat. 54 kg), 
Sofiia Savina z Iron Bulls Bielawa była trzecia 
(kat. 58 kg), Weronika Smaczyńska z Iron Bul-
ls Bielawa pierwsza (kat. 62 kg), w kategorii 
66 kg Joanna Nowak była druga, a Klaudia 
Smaczynska trzecia, obie z Iron Bulls Biela-
wa. W młodzikach - w kat. 38 kg - Karol Kur-
biel z Iron Bulls Bielawa był trzeci, w kat. 62 
kg I miejsce zdobył Daniel Konieczny z Junior 
Dzierżoniów, a II miejsce – Oskar Janeczek  
Iron Bulls Bielawa oraz w kat. 75 kg Maciej 
Wilk z Iron Bulls Bielawa był trzeci.

Memoriał Petrusewicza

W dwóch kategoriach wiekowych – junior 
i senior – wystartowało na XXX Memoriale 
Marka Petrusewicza we Wrocławiu jedena-
ścioro zawodników dzierżoniowskiego MKS 

9, podopiecznych trenera Andrzeja Wojtala. 
Zawody odbyły się w dniach 15-16 listopa-
da we Wrocławiu. Wzięło w nich udział 589 

zawodników z 69 klubów z Polski i Europy. 
W kategorii senior (2002 i starsi) w startach 
finałowych Paweł Juraszek zdobył dwa meda-
le: złoty na dystansie 50 m stylem dowolnym 
(21,63) i srebrny na dystansie 100 m stylem 
dowolnym (48,14). Innym naszym pływakom 
nie udało się zdobyć medali.

Srebro  Młodzików w zapasach

VIII Mistrzostwa Polski Młodzików w za-
pasach w stylu wolnym zakończyły się dla 
Międzyszkolnego Uczniowskiego Ludowego 
Klubu Sportowego Junior Dzierżoniów suk-
cesem. Daniel Konieczny (62 kg) wywalczył 
w dniach 22-24 listopada w Stargardzie srebr-
ny medal.

W zawodach rywalizowało 244 uczest-
ników z 62 klubów z całej Polski. Zawodnik 
Międzyszkolnego Uczniowskiego Ludowe-
go Klubu Sportowego Junior Dzierżoniów 
w pierwszym dniu zmagań wygrał aż cztery 
pojedynki. Drugiego dnia miał okazję walczyć 
w wielkim finale o złoty medal. Niestety, uległ 
zawodnikowi z Kraśnika i tym samym zdobył 
srebro i tytuł wicemistrza Polski.

Kamil Bednarek - prawie zawodowiec

30 listopada, podczas Knockout Boxing 
Night 9 w Nosalowym Dworze w Zakopanem, 
Kamil Bednarek, podopieczny Piotra Wilczew-
skiego, pokonał Siergieja Żuka stosunkiem 
punktów 40:35.

Dla Kamila Bednarka (2-0, 1 KO) walka 
z Siergiejem Żukiem (3-6-2) była drugą walką 
zawodową. Od początku  ostro walczył i już 
w pierwszej rundzie „rozwalił” przeciwnikowi 
nos. Zdecydowanie w tym dniu był szybszy, 
silniejszy i celniejszy. W drugiej rundzie zwalił 
z nóg rywala, ale końcowy gong nie pozwo-
lił mu na dokończenie akcji. Żuk w kolejnych 
rundach starał się odrobić straty, ale przewa-
ga Bednarka była widoczna.

Przed młodym bokserem rysuje się spa-
niała kariera, jeśli nadal będzie tak trenował 
i walczył.

Autorzy zdjęć zamieszczonych w kro-
nice: Anna Laskiewicz, www.dzierzonow.pl, 
www.doba.pl
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Łukasz Masyk

Kronika  
Powiatu Dzierżoniowskiego 

2019

Miniony rok był dobrym czasem dla roz-
woju powiatu dzierżoniowskiego. Postawiono 
przede wszystkim na inwestycje, edukację, 
sport, kulturę i szeroką promocję naszego re-
gionu.

Infrastruktura
Minione dwanaście miesięcy przyniosło 

pozytywne zmiany na drogach powiatowych. 
Znaczna część prowadzonych prac, była reali-
zowana przy udziale środków zewnętrznych. 
Do najważniejszych zadań inwestycyjnych 
należy zaliczyć:
– budowę szerokiej, bezpiecznej i malow-

niczo poprowadzonej ścieżki pieszo
-rowerowej przy drodze z Niemczy do 
Wojsławickiego Ogrodu Botanicznego – 
wartość zadania około 1,5 mln złotych;

– modernizację drogi powiatowej w Jaźwi-
nie. Wykonano tutaj nową, wzmocnioną 
nawierzchnię od numeru posesji 29a do 
44. Wartość zadania około 270.593 zł;

– przebudowę drogi na odcinku Dzierżo-
niów – Kiełczyn – inwestycja zrealizowana 
ze środków własnych powiatu przy dofinan-
sowaniu gminy  Dzierżoniów. Wartość za-
dania około 1,2 mln zł;

– modernizację mostu w Piskorzowie, który 
jest teraz bezpieczny i zapewnia swobodny 
przejazd samochodów bez ograniczeń wa-

gowych. Inwestycja została zrealizowana 
ze środków własnych powiatu przy dofinan-
sowaniu Nadleśnictwa Świdnica. Wartość 
zadania około 268.000 zł;

– wykonanie dokumentacji projektowych 
na przebudowę i modernizację dróg po-
wiatowych. W trakcie realizacji znajduje 
się dokumentacja projektowa dotycząca 
przebudowy drogi powiatowej na odcinku 
Myśliszów – Kietlice – Owiesno;

– modernizację nawierzchni drogi w Gilo-
wie na długości około 700 metrów. Był 
to ostatni odcinek drogi powiatowej w tym 
rejonie, który wymagał naprawy. Udział fi-
nansowy w realizacji tego zadania, miała 
Gmina Niemcza. Wartość zadania około 
355.777 zł;

– modernizację drogi we Włókach, któ-
ra odbywa się od kilku tygodni. W ramach 
tego zadania zostanie wykonana nowa na-
wierzchnia na odcinku około 1,4 km wraz 
z nową zatoką autobusową. Oprócz tego in-
westycja obejmuje przebudowę istniejących 
zjazdów, a także pogłębienie i profilowanie 
rowów przydrożnych oraz wprowadzenie 
docelowego oznakowania pionowego i po-
ziomego. Wartość zadania około 1,3 mln zł;

– wykonanie dokumentacji projektowej budo-
wy zatoki autobusowej i chodnika w Ostro-
szowicach przy ul. Bielawskiej 75.
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Wartość zrealizowanych w tym roku 
remontów i inwestycji drogowych wynio-
sła około 6 mln złotych. Na część z tych 
zadań powiat dzierżoniowski pozyskał środki 
zewnętrzne w łącznej wysokości około 4 
mln złotych.

    Ważnym projektem infrastruktural-
nym, realizowanym przez powiat w pierw-
szym roku nowej kadencji, było scalanie 
gruntów we wsi Piława Dolna oraz czę-
ści wsi Owiesno (gmina Dzierżoniów, 
powiat dzierżoniowski). Wartość za-
dania w 2019 roku to 1,05 mln złotych.  
W oparciu o ten projekt wybudowane zostaną 
nowe drogi. Do tej pory opracowana została 
mapa obszaru scalenia i projekt rozmiesz-
czenia nowych granic nieruchomości. Termin 
zakończenia projektu ma nastąpić w 2021 
roku, a jego łączna wartość sięgnie 13 mln 
złotych.

Jednym z zadań, które powiat mógł re-
alizować w 2019 roku, dzięki funduszom 
zewnętrznym, był zakup przez Starostwo 
Powiatowe komputerów niezbędnych 
do prowadzenia ewidencji gruntów i bu-
dynków oraz prowadzenia spraw zwią-
zanych z ochroną gruntów rolnych. 
Wartość finansowego wsparcia otrzymanego 
z budżetu województwa dolnośląskiego wy-
nosi 45.000 złotych.

Kolejną inicjatywą realizowaną w tym 
czasie przez powiat było utworzenie miesz-
kań chronionych, przeznaczonych na tymcza-
sowy pobyt pełnoletnich osób uczących się 
lub pracujących, opuszczających pieczę za-
stępczą, nieposiadających własnego miesz-
kania. Wartość projektu wyniosła ponad 1 mln 
złotych, z czego dofinansowanie ze środków 
zewnętrznych stanowi 85%.

Podsumowując działania na rzecz roz-
woju infrastruktury, należy wymienić inwesty-
cje przeprowadzone w 2019 roku przez Szpi-
tal Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o.:
1. Zakup  videogastroskopu, videokolonosko-

pu.
2. Budowa sieci i przyłącza kanalizacji sani-

tarnej oraz przyłącza wody i kanalizacji 
deszczowej.

4. Zakup urządzenia do histeroskopii.
5. Zakup lampy szczelinowej na potrzeby Po-

radni Okulistycznej.

 Ważne wydarzenia w powiecie w 2019 roku

11 stycznia
- I i II Liceum Ogólnokształcące w Dzier-

żoniowie oraz Technikum w Zespole Szkół nr 3  
w Dzierżoniowie w gronie najlepszych szkół na 
Dolnym Śląsku! To wynik 21. Rankingu Liceów  
i Techników Perspektywy 2019.

W tym prestiżowym zestawieniu prowa-
dzonym już po raz 21. przez Fundację Edu-
kacyjną „Perspektywy” ujęto 50 najlepszych 
liceów i techników w województwie dolno-
śląskim.W rankingu liceów znalazły się dwie 
powiatowe szkoły – I i II Liceum Ogólnokształ-
cące w Dzierżoniowie. I LO zajęło 20. miejsce 
na Dolnym Śląsku, poprawiając swoją pozy-
cję z roku 2018 o jedno oczko, natomiast II LO 
zajęło 39. miejsce, wracając do zestawienia 
w dobrym stylu – po ubiegłorocznej nieobec-
ności poprawiło 50. pozycję z roku 2017. Obie 
szkoły otrzymały także tytuł honorowy „Srebr-
nej Szkoły 2019” w rankingu ogólnopolskim.

7 marca
- W marcu odbyły się 23. prezentacje 

szkół średnich z terenu powiatu. Impreza, któ-
ra zorganizowana została przez Zespół Szkół 
nr 3 w Dzierżoniowie, miała pomóc absolwen-
tom gimnazjów i szkół podstawowych w wy-
borze przyszłej szkoły.

Swoją podwójną ofertę szkoły promowa-
ły podczas XXIII Prezentacji Szkół Ponadgim-
nazjalnych i Ponadpodstawowych Powiatu 
Dzierżoniowskiego. Była to doskonała okazja 
dla tegorocznych absolwentów, by w jednym 
miejscu uzyskać informacje o wszystkich 
szkołach na terenie powiatu dzierżoniowskie-
go i proponowanych przez nie kierunkach na-
uczania w nadchodzącym roku szkolnym oraz 
porozmawiać z uczącą się w nich młodzieżą.

19 marca
- W Zespole Szkół nr 1 w Dzierżoniowie 

odbył się I Powiatowy Festiwal Techniki.
W ramach przedsięwzięcia odbył się 

konkurs dla uczniów szkół podstawowych 
z terenu powiatu dzierżoniowskiego. Zada-
niem uczniów było wykonanie projektu z za-
kresu mechaniki, mechatroniki lub informatyki.
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21 marca
- Oblicza powiatu – pod takim hasłem 

odbyła się wystawa fotograficzna zorganizo-
wana wspólnie przez Stowarzyszenie Kwate-
rodawców „Kraina Sudecka” i Powiat Dzierżo-
niowski.

Uroczyste otwarcie wystawy nastąpiło 
21 marca w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztu-
ki w Bielawie. Myślą przewodnią fotografii był 
powiat w naturze, historycznie, w ogrodzie 
oraz w krajobrazie. Zwiedzający mieli oka-
zję obejrzeć kilkadziesiąt zdjęć wykonanych 
przez fotografów z całego Dolnego Śląska, 
w ramach tematycznych plenerów i warszta-
tów fotograficznych.

Sesje zdjęciowe zostały zrealizowane 
w wielu przepięknych miejscach naszego po-
wiatu – Marianówku, Owieśnie, Kietlinie i Bie-
lawie.

11 kwietnia
- W sali widowiskowej Dzierżoniow-

skiego Ośrodka Kultury odbył się Powiatowy 
Dzień Kombatanta. Organizatorami tegorocz-
nych obchodów, które odbyły się 11 kwietnia 
pod hasłem „Na skrzydłach historii piosenkę 
wiatr niesie...”, byli starosta dzierżoniowski, 
burmistrz miasta Dzierżoniowa i Powiatowa 
Rada Kombatantów. Podczas wydarzenia 
obecni byli przedstawiciele związków kom-
batanckich działających na naszym terenie, 
a także przedstawiciele władz samorządo-
wych, służb mundurowych, placówek oświa-
towych oraz duchowieństwo.

Jak co roku, z okazji święta wręczono 
okolicznościowy Medal Starosty Dzierżoniow-
skiego za pielęgnowanie wartości patriotycz-
nych oraz za zaangażowanie na rzecz spo-
łeczności kombatanckiej. Odznaczenia otrzy-
mali: Józef Karaś, Helena Błoch, Irena Antkie-
wicz, Wanda Ostrowska, Leokadia Jurcewicz, 
Bolesław Gola i Stanisław Tomiak.

15 kwietnia
- W kwietniu odbyła się pierwsza edycja 

imprezy pn. „WielkaMoc Tradycji”, która zo-
stała zorganizowana wspólnie przez Powiat 
Dzierżoniowski, Miasto Dzierżoniów oraz 
Gminę Dzierżoniów.

     W przygotowanie wydarzenia zaanga-
żowały się także stowarzyszenia, organizacje 
i koła gospodyń wiejskich z całego powiatu. 
Tutaj każdy znalazł coś dla siebie – pyszne 
świąteczne potrawy, pięknie udekorowane 
stoły wielkanocne oraz występy zespołów 
ludowych. Miłośnicy rękodzieła mogli spróbo-
wać swoich sił w warsztatach tworzenia pisa-
nek, kartek świątecznych, a także w wykony-
waniu palm wielkanocnych.

10 maja
- W maju, na terenie Arboretum w Woj-

sławicach, w obecności wielu zaproszonych 
gości, został otwarty Polski Ogród Milenijny. 
Jest to unikatowe miejsce na skalę kraju, 
gdzie na obszarze ponad 5 hektarów, znaj-
duje się kolekcja 1000 polskich odmian roślin. 
Można tutaj zobaczyć rośliny ozdobne i sa-
downicze, będące dorobkiem krajowych ho-
dowców, oraz kolekcje zachowawcze – czyli 
rodzime rośliny ginące i zagrożone.

Inspiracją do powstania ogrodu był ju-
bileusz 1000-lecia bitwy o Niemczę (1017–
2017), a także wspaniały rozwój polskiej ho-
dowli roślin ozdobnych i sadowniczych.

15 maja                                                                                                                  
- Starosta dzierżoniowski wprowadził 

całkowity zakaz używania jednorazowych, 
plastikowych opakowań, naczyń i sztućców 
na terenie starostwa oraz podczas organizo-
wanych przez powiat wydarzeń kulturalnych 
czy sportowych.

W ramach kampanii (od 1 czerwca) 
dzierżoniowskie starostwo zrezygnowało 
z używania jednorazowych opakowań i na-
czyń wykonanych z plastiku, takich jak, mię-
dzy innymi: reklamówki, butelki PET, kubki, 
sztućce, talerzyki, mieszadełka do napojów 
i słomki gastronomiczne.

17 maja
 - Uczniowie z Zespołu Szkół i Placó-

wek Kształcenia Zawodowego w Bielawie 
zrealizowali film o innowacjach w edukacji. 
Produkcja przygotowana techniką poklatko-
wą zyskała uznanie jury konkursu filmowego, 
zorganizowanego przez klaster edukacyjny 
„Invest Park”.
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Dzięki temu, 17 maja, w siedzibie Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Invest Park” z rąk wiceprezesa Michała Szu-
kały, uczniowie Zespołu Szkół i Placówek 
Kształcenia Zawodowego, odebrali nagrodę 
w wysokości 17.000 tysięcy złotych. 

22 maja
- Podczas konferencji „Zmiana pokole-

niowa - zarządzanie wiekiem na rynku pracy”, 
która odbyła się w środę 22 maja w katowic-
kim Międzynarodowym Centrum Kongreso-
wym, Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżonio-
wie otrzymał wyróżnienie w kategorii efektyw-
ność.

25 maja
- Od 10 do 24 maja odbywała się na te-

renie powiatu dzierżoniowskiego akcja pod 
hasłem Noc Muzeów. W ramach wydarzenia, 
można było obejrzeć, między innymi, zabyt-
kową przepompownię wody Interaktywnego 
Centrum Poszanowania Energii w Bielawie, 
wyruszyć śladami techniki młynarskiej z ubie-
głego wieku w Młynie Hilberta w Dzierżonio-
wie, poznać nowe Mini Muzeum Rolnictwa 
i Gospodarstwa Rolnego w Sieniawce, czy 
obejrzeć zbiory Muzeum w Kamionkach.

Oprócz tego mieszkańcy powiatu mieli 
dostęp do eksponatów należących do Bielaw-
skiej Placówki Muzealnej, Muzeum Miejskie-
go Dzierżoniowa, Pieszyckiej Izby Pamięci, 
Izby Historii Regionalnej w Dzierżoniowie 
i Gospodarstwa Turystycznego Marianówek.

Ciekawą propozycją była również moż-
liwość zwiedzenia Sanktuarium Matki Bożej 
Łaskawej w Kiełczynie.

27 maja
- W Niemczy, rodzinnej miejscowości 

Krzysztofa Piątka, rozmawiano o przyszłości 
dolnośląskiej piłki nożnej. Rozmowy odby-
ły się 27 maja, w ramach spotkania zarządu 
Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, w któ-
rym uczestniczyli, między innymi, prezes 
Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, Andrzej 
Padewski i wiceprezes do spraw szkolenio-
wych Krzysztof Paluszek. Powiat dzierżo-
niowski reprezentował członek zarządu Dol-
nośląskiego Związku Piłki Nożnej i jednocze-
śnie wicestarosta Andrzej Bolisęga.

28 maja
- W sali koncertowej Dzierżoniowskiego 

Ośrodka Kultury odbyły się uroczyste obcho-
dy 30-tej rocznicy pierwszych częściowo wol-
nych wyborów - 4 czerwca 1989 roku.

Organizatorami wydarzenia byli prze-
wodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskie-
go Jacek Grzebieluch i starosta dzierżoniow-
ski Grzegorz Kosowski.    

2 czerwca
- Wojsławickie Arboretum po raz kolejny 

rozbrzmiewało dźwiękami muzyki ludowej, 
a wszystko to za sprawą 18. Dolnośląskiego 
Przeglądu Zespołów Folklorystycznych.

Na scenie, ustawionej w centralnej czę-
ści ogrodu botanicznego, zaprezentowało się 
25 zespołów z całego województwa. Tego 
dnia, oprócz słonecznej pogody, doskonałych 
grup tanecznych i wokalnych, dopisała rów-
nież publiczność.

Festiwal odwiedzili, między innymi: 
wicemarszałek województwa dolnośląskie-
go Marcin Gwóźdź, posłanka na Sejm Monika 
Wielichowska, wicestarosta powiatu dzier-
żoniowskiego Andrzej Bolisęga, wójt Gminy 
Dzierżoniów Marek Chmielewski, wójt Gminy 
Marcinowice Stanisław Leń, wiceburmistrz 
Gminy Niemcza Bożena Rynkowska, członek 
zarządu powiatu dzierżoniowskiego Wacław 
Dziendziel, wiceprzewodniczący Rady Po-
wiatu Robert Czajkowski oraz dyrektor Niem-
czańskiego Ośrodka Kultury Grażyna Król.

Wydarzeniem, które towarzyszyło Prze-
glądowi był Eco Food Festival, czyli propo-
zycja dla miłośników smacznego i zdrowego 
jedzenia. Wśród wystawców byli również rę-
kodzielnicy z własnymi wyrobami, między in-
nymi, z drewna i ceramiki.

4 czerwca
 - Na terenie Alei Bajkowych Gwiazd od-

był się Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa.
Organizatorzy przygotowali wiele zabaw 

oraz akcji edukacyjnych. Były animacje, zaba-
wy z maskotkami, pokaz tresury psów i sprzę-
tu, którym dysponują służby mundurowe.

Najmłodsi mogli również próbować uga-
sić pożar pod czujnym okiem strażaków, za-
siąść za kierownicą radiowozu i policyjnego 
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motocykla, a także zobaczyć, jak wygląda 
transport osób zatrzymanych w specjalnym 
samochodzie Służby Więziennej.

 Dorośli natomiast mogli skorzystać z sy-
mulatora zderzeń, jak również honorowo od-
dać krew i zarejestrować się w banku szpiku. 
Miłośnicy dwóch kółek zadbali o bezpieczeń-
stwo swoich rowerów poprzez ich znakowa-
nie.

2 lipca
- W obecności starosty, Grzegorza Ko-

sowskiego podpisane zostało porozumienie 
o partnerstwie pomiędzy Zespołem Szkół 
i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bie-
lawie a College’em Zawodowym w Kijowie. 
W wydarzeniu wzięli udział dyrektorzy obu 
placówek – Ireneusz Rutowicz i Wasyl Pietro-
wicz, Małgorzata Jaglińska z Fundacji „Inno-
vatis” oraz nauczyciele z Polski i Ukrainy.

Współpraca szkół trwa już od dłuższego 
czasu, a jej efektem było otwarcie w grudniu 
2018 roku pierwszej na Ukrainie „Szkoły Sło-
necznej”, którą uruchomiono w College’u Za-
wodowym w Kijowie. W ramach projektu, 
stare pomieszczenia warsztatowe zostały 
zmodernizowane i powstały nowoczesne pra-
cownie energetyki odnawialnej.

2 lipca
- W Starostwie Powiatowym w Dzierżo-

niowie podpisano umowy o współpracy po-
między Liceum Zawodowym w Lanškroun, 
Zespołem Szkół nr 1 w Dzierżoniowie i Ze-
społem Szkół nr 2 w Dzierżoniowie. W spo-
tkaniu, które odbyło się 2 lipca uczestniczył 
starosta Grzegorz Kosowski.

Głównym celem umowy, która obowią-
zywać będzie do 30 czerwca 2020 roku, jest 
podniesienie poziomu kształcenia i szkolenia 
praktycznego uczniów w szkołach partner-
skich oraz polsko-czeska integracja.

5 lipca
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we 

Wrocławiu ogłosiła wyniki egzaminów matu-
ralnych. W całym województwie przystąpiło 
do matury łącznie 15.712 uczniów, a w powie-
cie dzierżoniowskim – 520.

Najwyższą  zdawalnością  mogą po-
chwalić się licea ogólnokształcące. Do eg-
zaminu przystąpiło w nich 312 osób, zdało – 
289, co daje świetną średnią – 92,90%  i dru-
gie miejsce w województwie dolnośląskim. 
Średnia wojewódzka, to 85,5%.

Najlepsze wyniki osiągnęły I i II Liceum 
Ogólnokształcące w Dzierżoniowie. W I li-
ceum do matury przystąpiło 112 uczniów, zda-
ło ją 109; jest to wynik 97,3%. W II liceum do 
egzaminu przystąpiło 139 abiturientów, zdało 
– 134, to jest 97,1%.

Nieco niższe wyniki osiągnęły techni-
ka. Łącznie do matury przystąpiło 208 osób, 
a zdało ją 107. Jest to 53,8%. Najwyższy wy-
nik uzyskał Zespół Szkół nr 3 w Dzierżoniowie 
– 64,0%.

8 sierpnia
- Gnejsowa Górka we Włókach została 

zwycięzcą w konkursie Piękna Wieś Dolno-
śląska 2019 w kategorii najlepsze przedsię-
wzięcie odnowy wsi.

8 września
- Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 

zorganizowało kolejną edycję konkursu na 
najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Do tego-
rocznego konkursu na Najpiękniejszy Wieniec 
Dożynkowy Powiatu Dzierżoniowskiego zgło-
siło się siedem sołectw. Komisja konkursowa, 
po dokonaniu przeglądu i oceny prac, wybrała 
trzy z nich.

Za najpiękniejszy uznany został wieniec 
wykonany przez sołectwo Ostroszowice i to 
on wraz z jego twórcami reprezentował powiat 
dzierżoniowski na dożynkach wojewódzkich 
w Niemczy. 

16 września
- Starosta Grzegorz Kosowski powołał 

członków Powiatowej Społecznej Rady ds 
Osób Niepełnosprawnych na nową czterolet-
nią kadencję. Tego dnia starosta podziękował 
również za pracę dotychczasowym członkom 
społecznej Rady, którzy zakończyli swoją pra-
cę w poprzedniej kadencji.

Powiatowa Społeczna Rada ds Osób 
Niepełnosprawnych funkcjonuje na terenie 
powiatu od 1999 roku. Rada pełni funkcję do-



122

radczą dla władz powiatu dzierżoniowskiego, 
a w jej skład wchodzi 5 osób, reprezentują-
cych stowarzyszenia, organizacje społeczne 
oraz gminy.

Do nowej Społecznej Rady ds Osób Nie-
pełnosprawnych zostali powołani: Romualda 
Skiba, Elżbieta Lipińska, Adrianna Pasinie-
wicz, Lucyna Torbus oraz Stanisław Flisak.

18 września
- W Zespole Szkół nr 3 w Dzierżoniowie 

odbyła się debata oświatowa w ramach unij-
nego projektu o nazwie “Wsparcie kadry jed-
nostek samorządu terytorialnego w zarządza-
niu oświatą ukierunkowane na rozwój szkół 
i kompetencji kluczowych uczniów – II etap”.

W debacie wzięli udział dyrektorzy szkół, 
nauczyciele, uczniowie, samorządowcy oraz 
przedstawiciele pracodawców. Gospodarzem 
spotkania był starosta dzierżoniowski Grze-
gorz Kosowski.

Podczas warsztatów podjęto próbę od-
powiedzi na pytania: w jakim kierunku powinna 
rozwijać się oświata w powiecie dzierżoniow-
skim, jak wyobrażamy sobie nowoczesnego 
nauczyciela, a także jakie najważniejsze kom-
petencje powinien posiadać absolwent szkoły 
średniej w niedalekiej przyszłości.

19 września
- Ponad 350 biegaczy wystartowało w 9. 

Otwartych Jesiennych Biegach Przełajowych 
„Dobrocińskie Przełaje”. Zawody zostały zor-
ganizowane przez: powiat dzierżoniowski, 
gminę Dzierżoniów, Dolnośląskie Zrzeszenie 
Ludowych Zespołów Sportowych we Wrocła-
wiu, Sołectwo wsi  Dobrocin oraz LKS Dobro-
cin.

Biegacze rywalizowali w kilku katego-
riach wiekowych na dystansach od 300 me-
trów do 5 kilometrów. Na starcie najliczniej 
pojawili się uczniowie szkół podstawowych 
i średnich z powiatów: kłodzkiego, świdnickie-
go, wałbrzyskiego, ząbkowickiego i, oczywi-
ście, dzierżoniowskiego.

26 września
- Przedstawiciele Bielawskiego Klubu 

Żeglarskiego „Wielka Sowa” byli gośćmi sta-
rosty dzierżoniowskiego, Grzegorza Kosow-

skiego. Podczas spotkania, w którym udział 
wzięli komandor Klubu Leszek Musiał oraz 
jego zastępca Jarosław Tatomir, rozmawiano 
o nawiązaniu współpracy pomiędzy powiatem 
dzierżoniowskim a żeglarzami, zrzeszonymi 
w Bielawskim Klubie Żeglarskim.

Celem wspólnych działań ma być nie tyl-
ko promocja tej dyscypliny sportu, ale także 
całego powiatu. Na spotkaniu ustalono, że 
pierwsze wspólne działania zostaną zrealizo-
wane już w przyszłorocznym sezonie letnim.

28 września
- Odbyła się 21. edycja Rajdu Pieczone-

go ziemniaka. Tym razem upłynęła ona pod 
hasłem „Wspólnie maszerujemy i biesiaduje-
my na mecie”. W tym roku we wspólnej zaba-
wie wzięło udział ponad 300 osób. Organiza-
torem wydarzenia był Powiat Dzierżoniowski. 
Na uczestników czekały smaczne ziemniaki 
pieczone w ognisku oraz grochówka, a także 
konkursy, zabawy i animacje dla dzieci.

6 października
- Na terenie wojsławickiego Arboretum 

odbyła się dziewiąta edycja Śląskiego Festi-
walu Kapusty. Jest to wydarzenie kultywują-
ce polskie tradycje, a także okazja do świet-
nej zabawy dla całych rodzin. W tym roku do 
zmagań z kapustą stanęło 9 drużyn repre-
zentujących: Szkołę z Baśni z Gilowa, gminę 
Dzierżoniów, Urząd Miasta w Dzierżoniowie, 
Klub Senior + z Pieszyc, sołectwo Kietlin, rad-
nych Gminy Niemcza, Kapelę Emilia z Krzy-
kos oraz miejscowość Potworów i Starostwo 
Powiatowe w Dzierżoniowie.

15 października
- Około 100 osób wzięło udział w hap-

peningu pod hasłem „Wyroluj Raka”, zorga-
nizowanym przez powiat dzierżoniowski dla 
uczczenia Europejskiego Dnia Walki z Ra-
kiem Piersi.

Do pokonania była trasa prowadząca 
od Jeziora Bielawskiego do Sowiogórskiego 
Centrum Komunikacyjnego w Dzierżoniowie. 
Co ciekawe, można było pokonać tę odle-
głość biegiem, na rolkach  czy na rowerze.
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14 października
 - W Dzień Edukacji Narodowej odbyła 

się uroczystość otwarcia pracowni edukacyj-
nych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia 
Zawodowego w Bielawie. Było to możliwe 
dzięki pozyskanym środkom z Unii Europej-
skiej, które dla powiatu dzierżoniowskiego 
zdobyło Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniow-
ska. Fundusze zewnętrzne oraz środki z bu-
dżetu powiatu, pozwoliły na zakup dodatko-
wego wyposażenia dla:
– pracowni obróbki metalu
– pracowni diagnostyki samochodowej;
– pracowni obróbki metalu – warsztat obróbki 

ręcznej;
– laboratorium odnawialnych źródeł energii;
– pracowni CNC

16 października
- W II Liceum Ogólnokształcącym 

w Dzierżoniowie odbyła się uroczystość upa-
miętniająca 40. rocznicę pierwszej, apostol-
skiej podróży papieża Jana Pawła II do Pol-
ski. W wydarzeniu wzięli  udział, między inny-
mi: wicestarosta Andrzej Bolisęga, burmistrz 
Dzierżoniowa Dariusz Kucharski, przewodni-
czący Rady Miejskiej Dzierżoniowa Andrzej 
Darakiewicz, dyrektor Muzeum Miejskiego 
Dzierżoniowa Henryk Smolny, prezes Towa-
rzystwa Miłośników Dzierżoniowa Wanda 
Ostrowska, a także cała społeczność szkolna.

Uroczystość rozpoczął program arty-
styczny przygotowany przez uczniów i na-
uczycieli II Liceum Ogólnokształcącego, po-
łączony z projekcją filmu dokumentującego 
pierwszą wizytę papieża Polaka w kraju oraz 
moment nadania dzierżoniowskiej szkole 
imienia Jana Pawła II.

Ogłoszono również wyniki konkursów 
poświęconych papieżowi, które zostały zor-
ganizowane dla uczniów, i wręczono nagrody 
najlepszym uczestnikom. Wydarzenie zakoń-
czyło posadzenie w ogrodach szkoły Dębu 
Papieskiego, który ma upamiętniać wspo-
mnianą wyżej rocznicę.

30 października
- Karolina Jurczyk i Oskar Stajno otrzy-

mali stypendia, w ramach programu promu-
jącego wybitne osiągnięcia uczniów szkół 

prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski 
„Złoty Talent”.

15 listopada
- Odbyły się obchody Jubileuszu 60-lecia 

Zespołu Szkół nr 2 w Dzierżoniowie. Święto-
wanie rocznicy rozpoczęło się odsłonięciem 
tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi 
szkoły - Tadeuszowi Kotarbińskiemu.

Korzystając z okazji oficjalnie otwarto 
dwie nowe pracownie dydaktyczne – kuchnię 
ćwiczeniową wraz z salą restauracyjną oraz 
sale do nauki hotelarstwa. Główne obcho-
dy jubileuszu odbyły się w Dzierżoniowskim 
Ośrodku Kultury.

26 listopada
- W Teatrze Robotniczym w Bielawie 

odbył się wernisaż wystawy fotograficznej 
zatytułowanej „Powiat Tradycyjnie”. Wysta-
wa została przygotowana przez Stowarzy-
szenie Kwaterodawców „Kraina Sudecka” 
przy współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego 
i Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Zdjęcia, 
które można było obejrzeć podczas wernisa-
żu, wykonało 6 fotografów. Prezentują one nie 
tylko piękno krajobrazu naszego powiatu, ale 
pokazują również tradycje regionalne kulty-
wowane przez lokalnych kwaterodawców.

11 grudnia
- Po kilkuletniej przerwie Powiat Dzier-

żoniowski został ponownie przyjęty do Sto-
warzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Gla-
censis. Stało się to dzięki uchwale, jaką 11 
grudnia podjęli członkowie Stowarzyszenia 
w trakcie walnego zgromadzenia.

Podczas spotkania, które odbyło się 
w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury, powiat 
reprezentował starosta, Grzegorz Kosowski. 
Przystąpienie Powiatu Dzierżoniowskiego do 
Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu 
Glacensis  umożliwi pozyskiwanie środków 
zewnętrznych na różnego rodzaju przedsię-
wzięcia  związane, między innymi, z rozwo-
jem turystyki, edukacji i ochroną środowiska 
naturalnego.
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Kamila Kossowska

Gmina Dzierżoniów

Wydarzenia sportowe i kulturalne, projekty zrealizowane ze środków zewnętrznych, 
inwestycje, remonty, działania prospołeczne i nagrody zdobyte przez mieszkańców gminy

Był to przede wszystkim wyjątkowy rok dla organizacji pozarządowych. Zrealizowały one 
55 zadań publicznych o wartości ok. 235 tys. zł. Wśród nich były bardzo ciekawe projekty, m.in. 
„Plener rzeźbiarski we Wsi Okrągłego Zamku”, „Prowadzenie Klubu Seniora 60+ w Mościsku”, 
„Placyk przy skałkach wizytówką Kamiennego Szlaku” czy „Bal Wszystkich Świętych”.

Jednak najważniejszy fakt to zrealizowanie przez gminne stowarzyszenia 9 projektów infra-
strukturalnych, w efekcie których w przestrzeni publicznej pojawiły się nowe atrakcje turystyczne 
i rekreacyjne, m.in. Gnejsy we Włókach, „Park pod kasztanami” w Owieśnie czy pole do mini-
golfa w Uciechowie. Środki na ten cel, w wysokości 193 300 zł, pochodziły z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a pozostawały w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania 
„Ślężanie”. Pozyskanie środków na te zadania przez organizacje pozarządowe i ich realizacja to 
wyraz odpowiedzialności za swoje miejscowości. 

Gmina Dzierżoniów realizowała również ciekawe projekty dla mieszkańców. Gmina jest 
partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, co pozwala na korzystanie ze specjalnej puli 
środków finansowych. W 2019 r. zrealizowano dwa ciekawe projekty o łącznej wartości ponad 
107 tys. zł:

„Kuźnia wiedzy i doświadczeń w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” to projekt 
skierowany do mieszkańców naszej gminy oraz partnerów projektu: gminy Kłodzko i Lubawka. 
W ramach tego zadania zostały zaprezentowane talenty i umiejętności mieszkańców w obszarze 
szeroko rozumianej kultury. 

„Sprawny, aktywny, potrzebny – aktywizacja seniorów z gmin wiejskich na rzecz walki z wy-
kluczeniem społecznym” to z kolei projekt, którego uczestnikami były aktywne i utalentowane 
osoby w jesieni wieku z gminy Dzierżoniów (lider projektu) oraz z gmin partnerskich:  Gogolin, 
Cekcyn, Gniewino. 

Na uwagę zasługuje także ciekawe zadanie o wartości 16 623 zł pt. „Ciasteczkowy zawrót 
głowy” zrealizowane w ramach projektów grantowych LGD „Ślężanie” przez Bibliotekę Publiczną 
Gminy Dzierżoniów. Wartością merytoryczną projektu było wykreowanie przez mieszkanki na-
szych miejscowości ciastka, które nawiązuje do tematyki poszczególnych wsi i może z czasem 
stać się lokalną pamiątką czy produktem charakterystycznym dla miejscowości. Szczególnie 
zapamiętanym przez uczestników elementem projektu było spotkanie warsztatowe z Katarzyną 
Bosacką.
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W 2019 r. gmina Dzierżoniów pozyskała środki w kwocie 1 250 000 zł wzmacniające rozwój 
społeczności gminy z rządowych programów Senior + i Maluch +. Dzięki temu wyremontowano 
część pałacu w Piławie Dolnej, gdzie powstał Klub Senior +, a także poddano przebudowie bu-
dynek po gminnym gimnazjum, gdzie już 1 czerwca 2020 r. zostanie otwarty oczekiwany przez 
mieszkańców pierwszy w gminie żłobek. Dużym sukcesem jest pozyskanie środków unijnych 
na funkcjonowanie tego żłobka. Dzięki uzyskanej kwocie wsparcia w wysokości 1 333 705 zł 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD), w ramach 
programu „Żłobek równych szans”, gmina będzie mogła zapewnić wyposażenie i utrzymanie 
placówki. 

Warto wspomnieć także o dwóch inwestycjach infrastrukturalnych, które służyć będą rozwo-
jowi aktywności lokalnej społeczności. Zrealizowano je z udziałem środków PROW 2014-2020. 
Po wielu latach starań powstała sala wiejska w Książnicy, która będzie pełnić także wiele innych 
funkcji, m.in. edukacji ekologicznej i leśnej oraz stanie się miejscem spotkań seniorów. Wartość 
tego zadania to 1 095 641 zł, a dofinansowanie PROW – 500 000 zł.

Drugie zadanie dofinansowane ze środków PROW, także kwotą 500 000 zł, to „Rewitaliza-
cja zabytkowego pałacu w Kiełczynie”. W 2019 r. dokonano wymiany dachu, natomiast w 2020 
r. parter budynku zostanie zagospodarowany i dostosowany do potrzeb lokalnej społeczności. 

Inne ważne zadanie wykonane w 2019 r. to poprawa standardu sali wiejskiej w Owieśnie, 
gdzie stare i niesprawne ogrzewanie wymieniono na nowoczesne. Zmodernizowano również 
kotłownię w budynku. Zadanie o wartości 115 500 zł zostało dofinansowane z budżetu woje-
wództwa dolnośląskiego, w ramach „Odnowy Dolnośląskiej Wsi”, kwotą 30 000 zł.

Kolejna istotna inwestycja to prace w służącym mieszkańcom budynku byłej szkoły w Ucie-
chowie. W 2019 r. zakończono tam kompleksowe prace termomodernizacyjne, dofinansowane 
z RPO WD w wysokości 642 701 zł, przy całkowitej wartości zadania: 756 119 zł. Wykonano 
także szereg prac wewnątrz budynku. 

To oczywiście tylko najważniejsze działania skierowane na rozwój lokalnych społeczności 
w 2019 r. W trakcie roku realizowanych jest bowiem mnóstwo mniejszych zadań, m.in. z Fun-
duszu Sołeckiego.

Najważniejsze wydarzenia

W marcu, jak co roku, aktywne kobiety z gminy Dzierżoniów świętowały zbliżający się Dzień 
Kobiet, tym razem w klimacie „Bollywood”. Wielobarwne stroje, błyszcząca biżuteria i egzotyczne 
tańce towarzyszyły jubileuszowej „Marcowej Kobieterii”. Spotkanie odbyło się  9 marca w Mości-
sku. Organizatorki - mieszkanki Mościska - zadbały o piękny wystrój sali, poczęstunek i oprawę 
artystyczną. Ich zaangażowanie sprawiło, że tegoroczna edycja wydarzenia była równie udana 
jak poprzednie.

* * *  
W maju przedstawiciele miejscowości z terenu gminy Dzierżoniów walczyli o tytuł „Super-

sołectwa” podczas tradycyjnych gminnych „Zmagań Sołectw”. Impreza odbyła się na orliku przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piławie Dolnej. Motywem przewodnim tegorocznych „Zma-
gań” były tradycje staropolskiej wsi. Reprezentacje sołectw zmierzyły się w kilku konkurencjach 
- humorystycznych, sportowych, a także sprawdzających ich wiedzę, m.in. z zakresu sprzętów 
używanych przed laty przez rolników. Jak co roku, każde sołectwo miało również za zadanie 
przygotowanie stoiska i potraw związanych z tematyką imprezy. Po zaciętej rywalizacji tytuł 
„Supersołectwa” wywalczyli mieszkańcy Uciechowa. Drugie miejsce zajęło Owiesno, a trzecie 
– Jodłownik.

* * *  
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Czerwiec nieodłącznie związany jest z obrzędami Nocy Świętojańskiej. 15 czerwca, pod-
czas Spotkań z Kulturą i Historią, na zamku w Owieśnie, każdy mógł poczuć się jak rycerz lub 
średniowieczna dama. Uczestnicy mogli też nauczyć się rzucać oszczepem i strzelać z łuku, 
w czym pomagało z zapałem Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Triskelion. Nawet 
z zamkniętymi oczami można było trafić pod namiot Piernikarni z Niemczy, gdzie na poczekaniu 
powstawały cudownie pachnące małe wypieki. Równie smacznie było na stoisku Owiesna - Wsi 
Okrągłego Zamku i Stowarzyszenia „Razem dla Wsi”.

                                                       
* * *  

Sierpień upłynął przy dźwiękach energetycznego bukowińskiego folkloru. 24 sierpnia, 
w dzierżoniowskim Rynku, w ramach XXX edycji Międzynarodowego Festiwalu Folklorystyczne-
go „Bukowińskie Spotkania” zaprezentowały się zespoły z Polski, Rumunii, Ukrainy i Węgier.  25 
sierpnia przenieśliśmy się do Dobrocina, aby wspólnie świętować Dożynki gminy Dzierżoniów. 
Na obchody tego najważniejszego rolniczego święta przybyli reprezentanci gminnych sołectw 
i okolicznych miejscowości, grupy wieńcowe, władze sąsiednich gmin oraz zaproszeni goście. 
W czasie radosnej biesiady dożynkowej publiczność bawiła się przy występach gminnych ze-
społów ludowych. Gwiazdami tegorocznego święta plonów były zespoły Karpacka Tajstra, Róże 
Europy i duet Kalwi&Remi.

We wrześniu w Niemczy odbyły się z kolei dożynki wojewódzko-diecezjalne z udziałem 
parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli duchowieństwa, rolników z całego Dolnego 
Śląska, a także gości zagranicznych. W uroczystości wzięła również udział spora grupa miesz-
kańców naszej gminy. Starostami dożynek byli dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów 
im. Władysława Reymonta w Mościsku Justyna Kaczorowska oraz Dominik Piątkowski, rolnik 
z Piławy Dolnej. Powiat dzierżoniowski reprezentowało sołectwo Ostroszowice, które zwyciężyło 
w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy powiatu. Z kolei sołectwo Uciechów wraz ze 
swoim wieńcem reprezentowało Dekanat Dzierżoniów.

                                                  
 * * *  

Wrzesień to również kolejna edycja „Festiwalu Słoików”. Warsztaty artystyczne, degustacja 
przetworów i pyszne specjały zamknięte w słoikach - to tylko część atrakcji, jakie czekały na go-
ści tego wyjątkowego wydarzenia. 21 września, w Mościsku, zaprezentowały się koła gospodyń 
wiejskich, stowarzyszenia i lokalni rękodzielnicy z naszego regionu.

* * *  
W listopadzie, w Bibliotece Publicznej Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta 

w Mościsku, odbyło się spotkanie z wyjątkowymi ludźmi, których sylwetki i osiągnięcia zostały 
zaprezentowane w dwóch publikacjach wydanych przez gminę Dzierżoniów ze środków Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich.

Bohaterami pierwszej publikacji są mieszkańcy trzech gmin - Dzierżoniów, Kłodzko i Lubaw-
ka - partnerzy projektu „Kuźnia wiedzy i doświadczeń w obszarze dziedzictwa kulturowego regio-
nu”. W książce opisane zostały cenne, pod względem historycznym, obiekty, a także inicjatywy, 
których pomysłodawcy postawili sobie za cel kształtowanie tożsamości regionalnej młodszych 
pokoleń.

Druga książka powstała w ramach projektu „Sprawny, aktywny, potrzebny - aktywizacja 
seniorów z gmin wiejskich na rzecz walki z wykluczeniem społecznym”. W publikacji zaprezen-
towali się aktywni seniorzy. Opisane zostały w niej również najciekawsze inicjatywy z zakresu 
polityki senioralnej i działań oddolnych prowadzonych na rzecz seniorów na terenie gmin-partne-
rów projektu. Przedsięwzięcie „Sprawny, aktywny, potrzebny” realizowane było przez partnerów 
z gmin Dzierżoniów, Cekcyn, Gniewino i Gogolin.



128

Rok pełen sportowych emocji 

Po raz kolejny uczciliśmy pamięć żołnierzy wyklętych podczas biegu „Tropem Wilczym”. 
Podobnie, jak w wielu innych miastach w kraju i za granicą, bieg odbył się w niedzielę 3 marca. 
Organizatorami wydarzenia były Stowarzyszenie Obywatelski Ruch Patriotyczny, gmina Dzier-
żoniów i sołectwo Dobrocin.

 * * *  
W maju odbyła się kolejna edycja „Tajemnic Wzgórz Kiełczyńskich” - wydarzenia reali-

zowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 23 maja, uczniowie 
gminnych szkół podstawowych oraz szkoły podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu zmie-
rzyli się w Drużynowym Wieloboju Lekkoatletycznym o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy 
Dzierżoniów. Pogoda tym razem nam nie sprzyjała - konieczne było więc przeniesienie zawodów 
w gościnne progi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piławie Dolnej.

 
* * *  

W lipcu niemal 170 pasjonatów kolarstwa górskiego zmierzyło się w Jodłowniku w kolejnym 
wyścigu, w ramach Pucharu Strefy MTB Sudety 2019. Wyścig, jak co roku, był pełen pozytyw-
nych emocji i sportowej rywalizacji. Podobnie, jak w pozostałych edycjach, uczestnicy mieli do 
wyboru dwa dystanse: MINI oraz MEGA. W programie imprezy były także zawody rowerowe dla 
dzieci.

                                                       
Kolejnym wydarzeniem, które już na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń sportowych 

gminy, były Nocne Mistrzostwa Gminy Dzierżoniów w Piłce Nożnej. Ludowe kluby sportowe 
z naszej gminy walczyły o puchar i nagrodę wójta. W sobotę 27 lipca w Uciechowie zmierzyło 
się 6 drużyn. Tym razem najlepsi okazali się gospodarze z „Kolibra” Uciechów. II miejsce zajęła 
drużyna z Piławy Dolnej, III - Spółdzielnia Break-Team LKS Roztocznik, IV - LKS Dobrocin, a V 
i VI - LKS „Błękitni” Owiesno i „Iskra” Kiełczyn.

                                                              
 * * *  

W październiku, natomiast, odbył się, w sali Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyń-
skiego w Piławie Dolnej, niezwykle zacięty  dolnośląski finał Igrzysk Dzieci w unihokeju dziew-
cząt. W finale wzięło udział 8 zespołów, po dwa najlepsze z każdej ze stref naszego wojewódz-
twa. Większość meczów była bardzo wyrównana - od początku trwania turnieju, aż do meczu 
finałowego, w którym dopiero rzuty karne zadecydowały o tytule mistrza Dolnego Śląska. W me-
czu tym krocząca od zwycięstwa do zwycięstwa drużyna SP Lubawka musiała uznać wyższość 
gospodyń turnieju, dziewcząt z SP Piława Dolna.

Kolejne  sukcesy

W styczniu poznaliśmy laureatów II edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki 
- najlepsza inicjatywa”. Projekt „Park pod uciechowską lipą - wspólna praca, wspólna odpowie-
dzialność” został uznany za najlepszą inicjatywę w województwie dolnośląskim! Oc Formalnej 
i merytorycznej oceny inicjatyw z terenu 15 województw Polski (poza woj. lubelskim, z którego 
nie zarejestrowano zgłoszeń) dokonali eksperci z ramienia Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

                                                 
  * * *  
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W marcu wojewoda dolnośląski, Paweł Hreniak, ogłosił zwycięzców konkursu „Sołtys Roku 
2018, podczas uroczystej gali finałowej.. Wyróżniony w konkursie został sołtys Włók, Marcin Pięt!

* * *  

    Po raz kolejny mieszkańcy gminy Dzierżoniów zostali docenieni również na szczeblu 
ogólnopolskim. Sołtys Uciechowa Elżbieta Filipek otrzymała tytuł „Sołtysa Roku 2018” w ogól-
nopolskim konkursie organizowanym przez „Gazetę Sołecką” i Krajowe Stowarzyszenie Soł-
tysów. Kapituła konkursu, pod przewodnictwem naczelnej redaktor „Gazety Sołeckiej”, nadała 
równorzędny tytuł „Sołtys Roku 2018” siedmiu sołtysom z terenu całej Polski. Celem konkursu 
jest promowanie najbardziej aktywnych i wyróżniających się gospodarzy wsi, którzy pracują na 
rzecz społeczności lokalnej.

 * * *  

     Projekt „Doświadczenia, które łączą - wymiana wiedzy pomiędzy partnerami KSOW” 
realizowany przez gminę Dzierżoniów w 2017 r. znalazł się wśród 5 przedsięwzięć partnerskich 
z całej Polski, które zostały zaprezentowane podczas międzynarodowej konferencji pt. „NetworX 
- Inspiring Rural Europe” w Brukseli. Konferencja odbyła się w dniach 11 - 12 kwietnia 2019 r. 
z okazji 10-lecia działalności Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD). 
Podczas spotkania Jednostka Centralna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zaprezentowała 
dokonania KSOW oraz współpracujących z nią partnerów działających na rzecz rozwoju obsza-
rów wiejskich.

* * *  

    Nasi mieszkańcy ponownie znaleźli się wśród laureatów konkursu „Piękna Wieś Dolno-
śląska”. Tym razem pierwsze miejsce w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” ka-
pituła konkursu przyznała projektowi „Nowe życie Gnejsów we Włókach”, doceniając wielofunk-
cyjne zagospodarowanie terenu oraz zaangażowanie mieszkańców wsi. Gnejsy we Włókach to 
miejsce szczególne - łączy funkcje rekreacyjne i edukacyjne, wykorzystując jednocześnie walory 
przyrodnicze, historyczne i krajobrazowe.
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Gmina Łagiewniki

Tadeusz Szot

  21 października 2018 roku odbyły się w Polsce wybory samorządowe. W gminie Łagiew-
niki, w wyniku wyborów, nastąpiła zmiana władz samorządowych. W drugiej turze  wygrał  Jaro-
sław Tyniec, który na sesji Rady Gminy, w dniu 22 listopada 2018 złożył ślubowanie i objął urząd 
wójta gminy Łagiewniki na lata 2018 – 2023. 

Rok 2019 obfitował  w wiele wydarzeń. Oto niektóre z nich:
• 21 stycznia 2019 roku  odbyło się Walne Zgromadzenie Ludowego  Klubu Sportowego  „Zie-

loni” Łagiewniki.
Głównym punktem Zgromadzenia była rezygnacja dotychczasowego prezesa Klubu LKS 
„Zieloni”,  Jarosława Tyńca z zajmowanego stanowiska oraz wybór nowych władz klubu.   
Nowym prezesem klubu został  Jacek Szkarłat.

• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa oraz Krajowym Wsparciem Rolnictwa organizowała XVII edycję Ogólnokrajowego 
Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” pod Honorowym Patronatem Prezydenta R P. 
Celem konkursu jest promocja ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz wy-
łonienie gospodarstw mających szczególne osiągnięcia we wdrażaniu tych zasad. W gminie 
Łagiewniki wyróżnione  zostały gospodarstwa Waldemara, Jacka i Wojciecha Czerniawskich 
oraz Kamili i Bartłomieja Stroków. 9 lipca wójt Jarosław Tyniec wręczył laureatom upominki 
i złożył życzenia.

• 10 lipca 2019 r., na zaproszenie senatora RP Aleksandra Szweda, złożyli wizytę w parlamen-
cie wójt Jarosław Tyniec oraz jego zastępca, Jacek Mikus. Podczas spotkania omawiano 
aktualne programy rządowe dotyczące gmin wiejskich oraz możliwości wsparcia gminy Ła-
giewniki funduszami z aktualnych programów rządowych.

• 19 lipca 2019 r., w Urzędzie Gminy Łagiewniki odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące 
programu pn. “Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury”. W spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele jednostek organizacyjnych gmin: Dzierżoniów, Piława Górna, Niemcza, Ziębice 
i Łagiewniki. Projekt przewiduje, m.in. szkolenia pracowników gminnych ośrodków kultury 
oraz wyposażenie tych ośrodków w sprzęt cyfrowy, m.in. komputery, tablety, drukarki 3D, 
okulary VR. 

• 1 września, uroczystą mszą świętą sprawowaną przez ks. Dariusza Nowaka w kościele p.w. 
Św. Józefa w Łagiewnikach upamiętniono 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, w której  
wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz, poczty sztandarowe ze szkół podstawowych 
w Jaźwinie, Olesznej, Łagiewnikach, Hufca ZHP im. Synów Pułku i OSP Łagiewniki. Oprawę 
muzyczną mszy zapewniła grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ła-
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giewnikach. Po mszy pod Pomnikiem Niepodległości “Poległym za Ojczyznę” wieńce złożyli 
i zapalili znicze:  wójt Jarosław Tyniec, zastępca wójta, Jacek Mikus, Dobromiła Szachniewcz 
- przewodnicząca Rady Gminy Łagiewniki z zastępcami, Tomaszem Roszakiem, Markiem 
Milewskim oraz radnymi Łukaszem Szymańskim i Waldemarem Tokarskim. 

Od lipca do września 2019 r. odbyły się trzy spotkania robocze dotyczące międzynarodo-
wego projektu współpracy z czeskim miastem Nová Paka. Dwa spotkania odbyły się w Łagiew-
nikach a jedno w mieście Nova Paka. Działania, zaplanowane w ramach projektu, skierowane 
będą do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszej gminy. W ramach spotkań omó-
wiono zakres i harmonogram działań. Podczas spotkania rozmawiano również o założeniach 
nowej perspektywy finansowej i wspólnych planach inwestycyjnych.

Gmina Łagiewniki to 19 miejscowości w 14 sołectwach. Oprócz wydarzeń kulturalno-oświa-
towych, było wiele inwestycji, które znacząco zmieniły gminę.  Do najważniejszych inwestycji 
zrealizowanych w 2019 roku można zaliczyć rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 
w Łagiewnikach i Młynicy, modernizację i remonty dróg gminnych w Sieniawce, Przystroniu, 
Trzebniku, Jaźwinie i Ligocie Wielkiej. Modernizację mostów gminnych w Jaźwinie i Ligocie 
Wielkiej. Modernizację gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Sportowej i Jedności Narodowej 
w Łagiewnikach, budynku Urzędu Gminy, budynku pomocniczego UG a także cmentarza komu-
nalnego. Utwardzenie terenu przy szkole Podstawowej w  Olesznej, remont dachu na budynku 
Przedszkola Publicznego “Na Akacjowym Wzgórzu” w Łagiewnikach. Przebudowę dróg gmin-
nych oraz położenie nawierzchni asfaltowej przy domach szeregowych przy ul. Wrocławskiej 
w Łagiewnikach oraz w Przystroniu, Ligocie Wielkiej i Radzikowie. Zakończono prace przy bu-
dowie drogi Radzików - Trzebnik. Prowadzone były prace przy rozbudowie remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Łagiewnikach. Wykonano dokumentację na zespół przedszkola i żłobka wraz 
z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Łowieckiej w Łagiewnikach. Rozbudowano sieć wodocią-
gową w Olesznej i Łagiewnikach. W Kucharach wybudowano przystanek autobusowy, zmoderni-
zowano plac i poddano renowacji pomnik przy ul. Kłodzkiej. Oprócz tego na drodze krajowej DK8 
oświetlono 3 przejścia dla pieszych. Wykonano modernizację sali wiejskich w  Słupicach i Ligocie 
Wielkiej oraz wyremontowano wjazd i  boisko sportowe w Łagiewnikach. Wybudowano siłownię 
plenerową w Radzikowie. Sołectwa gminy Łagiewniki, w ramach posiadanych funduszy, oprócz 
przeznaczenia środków na bieżącą działalność i integrację lokalnej społeczności, przeznaczyły 
część środków finansowych na remonty i upiększanie swoich parków, świetlic, siłowni czy boisk. 

Ważniejsze wydarzenia kulturalno-oświatowe w gminie Łagiewniki w 2019 roku.

27 Finał WOŚP w Łagiewnikach
POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE.
 

Gramy dla dzieci małych i bez focha - takie było przesłanie 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, który odbył się 13 stycznia 2019 roku. Jego celem był zakup nowoczesnego 
sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. 

W Gminie Łagiewniki, jak co roku, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała w Gminnym 
Ośrodku Kultury, Bibliotek i Sportu, którą to od lat dyryguje hm Ryszard Gacek. Tradycyjnie już 
organizacją imprezy zajął się  Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego  im. Synów Pułku z Łagiew-
nik i  Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu. Młodzież i dzieci kwestowały od wczesnych 
godzin porannych w całej gminie Łagiewniki. Tegoroczny program młodych artystów był bardzo 
szeroki. Widzieliśmy ciekawe układy taneczne, słuchaliśmy piosenek i kolęd.  Po występach 
przedszkolaków nastąpiła licytacja, którą przeprowadził dh Ryszard Gacek. Po niej rozpoczął się 
występ duetu Zuzi Kwiędacz i Mai Krawczyk. Następnie solo śpiewała Zuzia Kwiędacz. Mogliśmy 
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jeszcze posłuchać duetu Martyny Hołyńskiej i Mai Krawczyk oraz Martyny w wykonaniu solowym 
oraz dawno niewidzianego ARMANA. Komisja licząca pieniądze stwierdziła, że w wyniku kwesty 
i licytacji do puszek wolontariuszy w gminie Łagiewniki trafiło 41.476,08 zł.

Uroczystości w Klubie Seniora „Babie Lato” w Łagiewnikach.

Wieczór kolęd w Klubie Seniora „Babie Lato” w Łagiewnikach
17 stycznia 2020 r. członkowie łagiewnickiego Klubu Seniora “Babie Lato” spotkali się na 

wspólnym kolędowaniu. W spotkaniu udział wzięli: wójt, Jarosław Tyniec ze swoim zastępcą, 
Jackiem Mikusem; przewodnicząca Rady Gminy, Dobromiła Szachniewicz; radny Piotr Adam 
Tadeusiak; p.o. dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu, Wioleta Wawrzyniak, 
przedstawiciele ZHP - hm Ryszard Gacek i przewodnik Przemysław Kucharek oraz dyrygentka 
chórów Canzona i Legato, Paulina Pycka. Po otwarciu spotkania i przedstawieniu gości i zarządu 
klubu przez szefową, Elżbietę Kuczyńską, nastąpiła najbardziej oczekiwana część spotkania, 
tj. degustacja przygotowanych specjałów. Podczas przerwy kolędę a capella dla nieobecnych 
zaśpiewała pani Teresa Bańkowska-Jendras,  w hołdzie tym klubowiczom, którzy odeszli do 
wieczności. 

Spotkanie wielkanocne.
10 kwietnia 2019 r., przy świątecznie udekorowanych stołach, na których znajdowały się 

tradycyjne wielkanocne potrawy, spotkały się panie i panowie z Klubu Seniora. Spotkanie roz-
poczęło się życzeniami i miską świątecznego żuru.  Prowadząc przyjacielskie rozmowy, można 
było zobaczyć na ekranie telewizora zdjęcia  i filmy. Bardzo wiele osób, oglądanych na ekranie, 
odeszło na zawsze. 

Urodziny w Klubie Seniora “Babie Lato”
28 listopada, w Łagiewnickim Klubie Seniora “Babie Lato” świętowano „okrągłe” urodziny 

kilku członków klubu, których  jubileusz przypadł w 2019 roku. Byli to panie i panowie: Wiktoria 
Mechedin, Maria Halik, Maria Radziewicz, Dominika (Danuta) Raguza, Teresa Bańkowska-Jen-
dras, Pola Skwara, Krystyna Wojtczak, Wiesława Kaszub, Danuta Łukianowska, Zofia Gargol, 
Józef Konduracki i Andrzej Sawicki. Na pięknie nakrytych i przyozdobionych stołach znalazły 
się wspaniałe, okolicznościowe torty, które przygotowali  Jubilaci dla uczestników urodzinowego 
spotkania. Śpiewy, przyśpiewki towarzyszyły zgromadzonym w klubie przez kilka godzin. 

 

Rok 2019 bardzo ważny w życiu artystki Teresy Bańkowskiej-Jendras.

Promocja książki “Kuferek wspomnień” 
25 stycznia 2019 r,. w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach 

odbyła się promocja książki pani Teresy Bańkowskiej-Jendras pt. “Kuferek wspomnień” Zapre-
zentowana została też wystawa prac plastycznych autorki a na widowni - jej wierni fani. Wśród 
zaproszonych gości byli :wójt, Jarosław Tyniec; zastępca wójta, Jacek Mikus; przewodnicząca 
Rady Gminy Łagiewniki, Dobromiła Szachniewicz i radni Rady Gminy; ksiądz Grzegorz Staniew-
ski; były wójt, Janusz Szpot; była dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu Izabela 
Beno i cała rzesza przyjaciół i darczyńców, dzięki którym książka mogła zostać wydana. Książka 
powstała dzięki nieugiętej postawie Aleksandry Ziemlańskiej i jej mozolnej pracy w zbieraniu 
materiałów oraz zaangażowaniu i pomocy Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Ła-
giewnikach. 

Pani Teresa Bańkowska-Jendras w podziękowaniu  sponsorom, wręczała książki z dedyka-
cją. Po przerwie rozpoczął się koncert „Renia i Przyjaciele”. 
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W przerwach pomiędzy występami można było wysłuchać  wspomnień autorki i jej śpiewu – 
ulubionych piosenek i kolęd. Akompaniowali pani Paulina Pycka i pan Robert Wszół.  Pani Renia 
obecna jest w życiu kulturalnym Łagiewnik przez ponad pół wieku. Przez jej bibliotekę, klub, te-
atrzyk i zespół muzyczny przewinęło się bardzo wielu młodych  (teraz już w różnym wieku) ludzi. 

„Drzewa ruszają w drogę”
22 listopada 2019 r. w łagiewnickim Domu Kultury odbyło się wydarzenie – marzenie, które 

promowało naszą przyrodę. Artystka, Renia Bańkowska, od lat staje w obronie przyrody. Na 
scenę zaprosiła swoich artystycznych przyjaciół a na widowni zasiedli jej przyjaciele, znajomi 
i goście, w tym władze gminy Łagiewniki. Na wniosek pani Reni harcerze z łagiewnickiego Huf-
ca ZHP zbierali do puszek pieniądze, w ramach akcji humanitarnej  „Pomoc dla Sudanu. Pani 
Renia ofiarowała  książkę, za którą hm Ryszard Gacek na licytacji uzyskał kwotę 500,00 zł. 
W sumie zebrano 2226,00 zł. W rolę prowadzącej wcieliła się Alina Zamęcka. Motywem prze-
wodnim wydarzenia były drzewa, które są po prostu piękne a potrzebują tak niewiele: słońca, 
deszczu i naszego szacunku. Można było usłyszeć piosenki i utwory, których tytuły mają związek 
z przyrodą. Wiele piosenek wykonała pani Renia Bańkowska przy akompaniamencie pani Pau-
liny Pyckiej czy pana Roberta Wszoła. Na scenie mogliśmy zobaczyć i usłyszećtakże naszych 
młodych wykonawców, m.in. Zuzannę Kwiędacz, Maję Krawczyk, Adama Juraszka, Grzegorza 
Armanowskiego - znanego pod artystycznym pseudonimem Arman, Paulinę Pycką, Kubę Wój-
cika. Na koniec  scenę opanowali nasi młodzi artyści z koła teatralno-muzycznego przedszkola 
„Na Akacjowym Wzgórzu”, prowadzonego przez panią Marzenę Michniewicz. 

XVIII Dzień Kresowiaka w gminie Łagiewniki  - 24 lutego 2019 roku.

„Chciałbym rzec o Tobie, co me serce czuje” – takie było przesłanie XVIII Dnia Kresowiaka 
zorganizowanego 24 lutego 2019 r. w gminie Łagiewniki. 

     Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się mszą św. w Kościele Matki Boskiej Częstochow-
skiej, której przewodniczył biskup świdnicki Ignacy Dec. Po mszy św. w intencji Kresowiaków 
delegacje władz samorządowych, stowarzyszeń, szkół, przedszkola, ośrodka kultury oraz 
mieszkańców złożyły kwiaty pod pomnikiem Kresowiaków, przy którym wartę honorową pełnili 
harcerze Hufca ZHP w Łagiewnikach. Następnie ks. bp. Ignacy Dec odmówił krótką modlitwę 
na grobie ks. Bogdana Czemplika, który należał do organizatorów pierwszych Dni Kresowiaka 
w Łagiewnikach. Druga część uroczystości odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotek 
i Sportu w Łagiewnikach. Rozpoczęła się prezentacją pocztów sztandarowych ze szkół, ZHP 
i Ochotniczej Straży Pożarnej, którą poprowadził pwd Przemysław Kucharek z Hufca ZHP im. 
Synów Pułku w Łagiewnikach. Główne organizatorki Dnia Kresowiaka: Wioleta Wawrzyniak, 
pełniąca obowiązki dyrektora Gminnego  Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu oraz dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Łagiewnikach, Mariola Początek powitały przybyłych na uroczystość gości: mini-
ster Edukacji Narodowej, Annę Zalewską; biskupa świdnickiego Ignacego Deca; ks. Grzegorza 
Staniewskiego; ks. Marka Mielczarka; wójta, Jarosława Tyńca z małżonką; zastępcę wójta, Jacka 
Mikusa z małżonką; przewodniczącą Rady Gminy Dobromiłę Szachniewicz ze swoim zastępcą 
-Tomaszem Roszakiem, starostę powiatu dzierżoniowskiego, Grzegorza Kosowskiego i wiele 
delegacji samorządowych z ościennych gmin i miast. Po części oficjalnej obejrzano montaż 
słowno-muzyczny przygotowany przez młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ła-
giewnikach i Gimnazjum przy wokalnym wsparciu chóru Canzona z Olesznej.

Widzowie w wielkim skupieniu wysłuchali wywiadów przeprowadzonych  przez młodzież 
z Kresowiakami: Astazją Kuźniecowską ze Stoszowa, Zofią Płaziuk z Olesznej, Haliną Szach-
niewicz z Ligoty Wielkiej i Bogusławą Konduracką z Łagiewnik.  Ostatnim punktem programu ar-
tystycznego  był występ chóru Legato, który zaprezentował znane wschodnie melodie i piosenki 
śpiewane również przez publiczność. 
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Jubileusz 25-lecia Chóru „CANZONA” z Olesznej.
26 kwietnia 2019 r., na scenie Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek i Sportu w Łagiew-

nikach mogliśmy podziwiać chórzystki z Olesznej. Chórzystka i konferansjerka,  pani   Ali-
na Zamęcka przedstawiła 25 lat istnienia chóru Canzona, jako muzyczną podróż w cza-
sie, w którą panie wyruszyły w marcu 1994 r. za sprawą ówczesnego wójta pana Janusza 
Guzdka i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury- Aliny Kuźniecowskiej. Przewodnikiem mu-
zycznej podróży i przygody był,  Tadeusz Chołoniewski – dyrygent, muzyk i organista, któ-
ry rozpoczął nabór do chóru. Skład chóru stanowili dorośli i dzieci, było to ponad 40 
osób. Z czasem pozostały same kobiety i kilka dziewczynek, - dziś już dorosłych kobiet. 
Chór reprezentuje gminę Łagiewniki w wielu miejscach Polski i Europy, corocznie wyjeżdża na 
warsztaty i koncerty po kraju lub za granicę. 

Do najważniejszych osiągnięć chóru należą: I nagroda i Grand Prix Konkursu Między-
narodowych Dni Muzyki Chóralnej w Radkowie, dwukrotnie I miejsce w Przeglądzie Muzyki 
Sakralnej w Prusicach oraz Nagroda Specjalna za szczególne walory artystyczne i brzmie-
niowe, I nagroda Przeglądu Muzyki Sakralnej w Sulistrowicach, I nagroda na Przeglą-
dzie Pieśni Pasyjnej i Postnej w Olesznej, III miejsce w Konkursie Pieśni Maryjnych „Ma-
ryi Matce” w farze poznańskiej – Bazylice Kolegiackiej, III nagroda Przeglądu Pieśni Ma-
ryjnych w Olesznej, I nagroda i Grand Prix Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Złotym Stoku. 
      Chór nagrał płyty: “Oto Wódz Nasz”, “Moja Piosnka”, “Na Kresową Nutę” oraz „Dla Niepod-
ległej” z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

VII Bieg Tropem Wilczym w Łagiewnikach  - 3 marca 2019
Po raz trzeci łagiewnicka społeczność przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji upamiętnia-

jącej Żołnierzy Wyklętych. Organizatorem biegu był Związek Harcerstwa Polskiego 1. Szczep 
„Światłocień” w Łagiewnikach oraz wójt gminy Łagiewniki. Uroczystość rozpoczęła się mszą 
świętą w kościele pw. św. Józefa w Łagiewnikach, którą odprawił proboszcz ks. Grzegorz Sta-
niewski. Po mszy i apelu pod pomnikiem Pamięci Narodowej ksiądz i zgromadzeni odmówili mo-
dlitwę za zmarłych a następnie wójt gminy Łagiewniki, Jarosław Tyniec wraz z przewodniczącą 
Rady Gminy Łagiewniki, Dobromiłą Szachniewicz i sołtysem Łagiewnik, Anną Włodarczyk przy 
dźwiękach Hejnału Wojska Polskiego granego na trąbce przez uczennicę Szkoły Podstawowej 
w Łagiewnikach - Judytę Cenkier złożyli wieniec pod pomnikiem Pamięci Narodowej. Na linii 
startu można było zobaczyć zawodników w wieku od 3 do 70 lat, których prowadził pan Mirosław 
Jaworski na historycznym wojskowym motocyklu Harley z czasów II Wojny Światowej. Punktu-
alnie o godz.12.oo hm Ryszard Gacek dał sygnał startu. W biegu wystartowało 90 zawodników. 
W Łagiewnikach odbył się bieg - honorowy na dystansie 1963 m. Na mecie każdy z uczestników 
otrzymał medal i torbę z materiałami  edukacyjnymi  i gadżetami. 

Ogólnopolska  akcja POLSKA BIEGA w gminie Łagiewniki
9 czerwca 2019 roku gmina Łagiewniki po raz 10. przyłączyła się do Ogólnopolskiej ak-

cji Polska Biega, promującej zdrowy styl życia i ruch na świeżym powietrzu. Organizatorami 
tegorocznej akcji była gmina Łagiewniki, Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu, Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II oraz Przedszkole Publiczne „Na Akacjowym Wzgórzu” w Ła-
giewnikach. Biegi zorganizowano obok sceny koncertowej Muszelka oraz na przyległych do 
niej ulicach. W akcji wzięło udział 135 uczestników. Swoją obecnością zaszczyciła nas pani 
Paulina Brzeźna – Bentkowska, kolarka szosowa, reprezentantka Polski na letnich igrzyskach 
olimpijskich w 2008 r., wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym. 
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Ważne wydarzenia w Hufcu ZHP im Synów Pułku w Łagiewnikach

Harcerski biwak w Olesznej 
3 Drużyna Harcerska „Nadir” z Olesznej, w dniach 5-6 kwietnia miała swój biwak. Dzięki 

życzliwości księdza proboszcza, Marka Mielczarka, harcerze gościli na plebanii w Olesznej oraz 
mieli okazję wziąć udział w organizacji Drogi Krzyżowej, której trasa prowadziła po wiosce. Nie-
sione przez nich pochodnie nadały niezwykłago klimatu, a na zmianę z ministrantami harcerze 
nieśli duży brzozowy krzyż, który prowadził licznie zgromadzonych mieszkańców po stacjach 
drogi krzyżowej. Wieczór zakończony został harcerskim ogniskiem, przy którego blasku druhna 
Kalina Czyż dostała zielony sznur i została przyboczną w drużynie. Trzech członków drużyny 
złożyło Przyrzeczenie Harcerskie - druh Jarek Charczyński, druh Michał Niezgoda oraz druh 
Jan Jagiełła. W następnym dniu  wszyscy razem wyruszyli na grę terenową, drogami polnymi 
do Młynicy i Domaszowa.  Harcerze wykonywali różne zadania, mieli okazję zobaczyć paśnik, 
sarny, borsuczą norę, ale też wsłuchać się w ptasi śpiew.. Z Domaszowa zmęczonych harcerzy 
odebrali rodzice. Za przygotowanie biwaku odpowiedzialni byli przyboczny Dorian Szlachcic oraz 
drużynowy pwd Przemysław Kucharek. 

Wyprawa harcerzy pod Monte Casino.
14 maja, harcerze z naszego Hufca ZHP wyruszyli do Włoch, aby wziąć udział w Harcer-

skiej Wyprawie Pamięci w 75. rocznicę bitwy o Monte Casino. Harcerze pełnili służbę w miej-
scach pamięci związanych z bitwą o Monte Cassino oraz brali udział w oficjalnych uroczy-
stościach. Wśród walczących żołnierzy pod Monte Cassino było dwóch mieszkańców gminy 
Łagiewniki - pan Adam Paluch zamieszkały po wojnie w Łagiewnikach i pan Stanisław Sawicz 
z Sienic. Na parkingu w Łagiewnikach delegację żegnali Jarosław Tyniec - wójt gminy Łagiew-
niki, hm Ryszard Gacek - komendant Hufca ZHP Łagiewniki oraz Jan Kuczyński, który pokazał 
pamiątki po swoim ojczymie Adamie Paluchu.

Zlot Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
25 maja, reprezentacja Hufca Łagiewniki licząca ponad osiemdziesiąt osób wzięła udział 

w Zlocie Chorągwi Dolnośląskiej w Zgorzelcu. Z 28 hufców z terenu Dolnego Śląska przyjechało 
ponad 1500 harcerzy, aby razem uczestniczyć w wydarzeniu integrującym naszą Chorągiew. Ca-
łodniowy wyjazd obejmował zwiedzanie Zgorzelca oraz Gerlitz, uczestnictwo w grach miejskich 
oraz uroczystej mszy świętej, po której wszyscy udali się na wspólny apel. Narratorem apelu był 
phm. Przemysław Kucharek; na apelu zameldował nas komendant hufca hm. Ryszard Gacek, 
a sztandar hufca niósł przyboczny z 3 Drużyny Harcerskiej “Nadir” w Olesznej  - ćwik Dorian 
Szlachcic. 

Dożynki 2019 w Gminie Łagiewniki 
7 września 2019 roku, na łagiewnickiej “Muszelce” odbyły się Dożynki Gminy Łagiewniki.  

Na przodzie korowodu jechały  trzy zabytkowe ciągniki rolnicze. Pierwszy ZETOR prowadzony 
przez Waldemara Tokarskiego i dwa Ursusy, które prowadzili Bogdan Chmielnicki i Kazimierz 
Grzywniak. Za ciągnikami szły mażoretki, prezentując układy taneczno-marszowe w rytm mu-
zyki. Starostami Dożynek 2019 byli, Katarzyna i Paweł Falkowscy z Ligoty Wielkiej, czternaście   
delegacji sołeckich prezentowały  wieńce dożynkowe. O godz. 15:00 rozpoczęła się polowa 
msza św. , której przewodniczył, ks. Kanonik Grzegorz Staniewski wraz z ks. Dariuszem Nowa-
kiem. Oprawę muzyczną mszy zapewniły chóry Canzona i Legato. Na organach grał Tomasz 
Bykowski. Po mszy św. rozpoczął się ceremoniał dożynkowy. Tradycyjny bochen chleba wraz 
z winem gronowym na ręce gospodarza dożynek, wójta Jarosława Tyńca złożyli starostowie 
dożynek. Następnie chleb z tegorocznych zbiorów na ręce gospodarza składały delegacje 
wszystkich sołectw. Po ceremonii dożynkowej zabierali głos zaproszeni goście: poseł na Sejm 
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RP Wojciech Murdzek, Aleksander Szwed - senator RP, Jarosław Węgłowski - burmistrz Niem-
czy. Gospodarz gminy podziękował wszystkim za złożone dary oraz częstował zebranych otrzy-
manym chlebem, w czym pomagali mu starosta i starościna Dożynek . Następnie rozpoczęły 
się bardzo oczekiwane występy lokalnych wykonawców - dzieci  z przedszkola „Na Akacjowym 
Wzgórzu” w Łagiewnikach, chór „Legato” z Sienic pod kierunkiem Pauliny Pyckiej. chór Fermata 
z Przystronia, którym kieruje Krzysztof Milewski, chór z największymi tradycjami i tytułami Can-
zona z Olesznej. Wiązankę piosenek angielskich młodzież wykonała przy akompaniamencie Mai 
Krawczyk – gitara, Zuzanny Kwiędacz – flet poprzeczny, Natalii Bykowskiej – akordeon, Oskara 
Krawczyka – keyboard i Wojtka Sikory – gitara basowa. Wystąpiły także:  szkolna wokalistka 
Zuzanna Szot, zespół Ula Milewska Quartet.  Z pewnym opóźnieniem rozpoczął się występ 
gwiazdy wieczoru  - zespołu „Piękni i Młodzi”.  Na zakończenie odbyła się zabawa dożynkowa 
z „koncertem na życzenie”, którą poprowadził pan Robert Bronowicki. Organizatorem   dożynek 
był Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach a koordynatorką uroczystości 
-  Elżbieta Bagińska. 

Wydarzenia w placówkach oświatowych na ternie gminy…

70-lecie Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Olesznej  -1 czerwca 2019 r.
„Łączy nas szkolny czas…” – takie było hasło przewodnie uroczystości jubileuszu 70-lecia 

istnienia Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Olesznej.
Świętowanie 70-lecia istnienia Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka rozpoczęło się 

mszą św. w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Olesznej, koncelebrowaną 
przez ks. kanonika Marka Mielczarka i ks. Sławomira Skoblika.  W szkole przybyłych gości po-
witała dyrektor, Aldona Skrzypkowiak, po której przemówieniu uczniowie klasy VII i VIII wykonali  
poloneza. Ze wzruszeniem goście obejrzeli  prezentację pt. „Z kart historii szkoły”. Życzenia 
złożyli: wójt Jarosław Tyniec ze swoim zastępcą Jackiem Mikusem, Iwona Stankowicz - wizytator 
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, dyrektorzy placówek kulturalno-oświatowych panie Wioleta 
Wawrzyniak,  Dorota Zarzycka,  Barbara Dorużyńska, pan Paweł Krzyszczuk, przedstawicielki 
chóru Canzona - panie Paulina Pycka, Maria Boczkowska i Krystyna Sztandara, Zbigniew Jaśni-
kowski - sołtys Olesznej, państwo Anna i Józef Filińscy, Alina i Wenancjusz Kowalscy oraz pani 
Danuta Sarapuk, przedstawiciele łagiewnickiego hufca ZHP  - komendant hm Ryszard Gacek 
i phm Przemysław Kucharek. Część artystyczna została wykonana przez uczniów szkoły. Całe 
przedstawienie przeplatane było humorystycznymi scenkami. Piosenkę „Twarze” wykonały 
absolwentki szkoły. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy uroczystości zaproszeni zostali do 
klasowych kawiarenek. 

Jubileusz 70-lecia Przedszkola Publicznego „Na Akacjowym Wzgórzu” w Łagiewni-
kach
Obchody uroczystości jubileuszu 70-lecia Przedszkola Publicznego „Na Akacjowym Wzgó-

rzu” w Łagiewnikach rozpoczęły się 13 czerwca 2019 r. mszą św. w kościele pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej, którą odprawił ks. Grzegorz Staniewski. We mszy przedszkolaki brały czynny 
udział, uświetniając ją swoim śpiewem. 

14 czerwca, w Gminnym Ośrodku Kultury Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach uroczystość 
rozpoczęła dyrektor przedszkola  - Dorota Zarzycka. Przywitała zaproszonych gości -  wójta gmi-
ny, Jarosława Tyńca; zastępcę wójta, Jacka Mikusa; radnych gminy, dyrektorów szkół z gminy; 
Iwonę Stankowicz - wizytatora Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, dyrektorów przedszkoli z na-
szego powiatu - Barbarę Mazur z Piławy Górnej, Martę Bagińską z Niemczy, Barbarę Pryczek 
z Pieszyc; hm Ryszarda Gacka z łagiewnickiego hufca ZHP, przedstawicieli Klubu Seniora „Ba-
bie Lato”; Wiolettę Wawrzyniak, dyrektor Gminnego  Ośrodka Kultury Bibliotek i Sportu; byłych 
pracowników oraz rodziców. Następnie została przedstawiona prezentacja multimedialna, która 
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pokazała jak przez 70 lat zmieniało się przedszkole. W trakcie  zabawy urodzinowej przedszko-
laków goście oglądali  kroniki, stare zdjęcia i pamiątki.

Erasmus+ w łagiewnickiej szkole.

Warsztaty młodzieży z Łagiewnik i Berlina w Krzyżowej.
Tolerancja jest najwyższym osiągnięciem edukacji, te słowa przyświecały warsztatom dla 

młodzieży zorganizowanym w Krzyżowej w dniach 23-27 stycznia 2019 roku. Oprócz zrozu-
mienia historii i współczesności organizatorom zależało, aby młodzież podczas pięciu dni miała 
możliwość poznać osoby wywodzące się z różnych kręgów kulturowych, o różnych doświadcze-
niach i światopoglądach.

Młodzież z klas ósmych Szkoły Podstawowej i trzecich Gimnazjum w Łagiewnikach miała moż-
liwość spotkać się z uczniami Międzynarodowej Szkoły im. Nelsona Mandeli z Berlina. 29-osobo-
wą polską grupą opiekowały się Anna Grużlewska (organizatorka) i Beata Owczarek-Sobczyńska. 
Nad 23-osobową grupą niemiecką czuwał Bernard Szulc, wieloletni organizator takich spotkań.  

Erasmus+ w Szkole Podstawowej w Łagiewnikach
W dniach 24-31 marca 2019 r. odbyła się druga wizyta Erasmus+ w Szkole Podstawowej 

w Łagiewnikach - w ramach projektu „If I were- Arts and Digital Democracy to Raise Participation 
to Social Sctivities Against Loss of Motivation and ESL” (2018-1-TR01-KA229-059848). W wizy-
cie brali udział przedstawiciele szkół partnerskich z Rumunii, Łotwy, Turcji i Hiszpanii, z którymi 
łagiewnicka szkoła realizuje drugi projekt, w ramach unijnego programu Erasmus+. W ciągu 
tygodnia szkoła goszcząca zorganizowała pobyt dla 15 nauczycieli i 16 uczniów, którzy mieli 
okazję zaprezentować wyniki pierwszej części prac projektowych ze swoich szkół, uczestniczyć 
w nauczycielskich spotkaniach roboczych, odbyć wizytę u wójta gminy Łagiewniki, wziąć udział 
w warsztatach artystycznych i zwiedzić piękne miejsca naszego regionu.  Uczniowie zamieszkali 
u polskich rodzin, gdzie mieli możliwość poznać naszą gościnność, codzienne życie, zwyczaje 
rodzinne oraz poćwiczyć konwersację w języku angielskim. Dzieci uczestniczyły w lekcjach 
w naszej szkole, wyjeżdżały na wycieczki, bawiły się ze swoimi polskimi kolegami podczas po-
południowych spotkań w szkole. 

Z wizytą w szkole partnerskiej w Pedro Munoz w Hiszpanii
W dniach 19-26 października 2019 r. grupa nauczycieli i uczniów ze Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Łagiewnikach odbyła wizytę partnerską w szkole IES Isabel Martínez Bu-
endía w Pedro Munoz w Hiszpanii, w ramach realizacji prac projektowych programu Erasmus+ 
(„If I were- Arts and Digital Democracy to Raise Participation to Social Activities Agains Loss of 
Motivation and ESL”, nr projektu 2018-1-TR01-KA229-059848_2”).

Podczas wyjazdu łagiewniccy uczniowie zaprezentowali najwyżej ocenione w głosowaniu 
internetowym prace projektowe, wzięli udział w warsztatach przygotowanych przez szkołę gosz-
czącą, uczestniczyli w lekcjach i innych zajęciach w hiszpańskiej szkole. Wraz z nauczycielami 
i pozostałymi partnerami projektu odbyli wycieczki do Madrytu, Toledo, Campo de Criptana - 
szlakiem Don Kichot’a. Była możliwość odwiedzenia słynnych muzeów poświęconych Don Kichot 
i spacerować po pokojach domu Dulcynei oraz zwiedzić katedrę w Toledo.

ERASMUS DAY po raz pierwszy w łagiewnickiej szkole.
28 listopada, po raz pierwszy  w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach 

obchodzono  Erasmus Day. Uczniowie klas 4-8 zaprezentowali się w barwach państw biorą-
cych udział w projekcie „If I Were” realizowanym w naszej szkole w latach 2018-2020, a więc 
Turcji, Rumunii, Łotwy, Hiszpanii oraz Polski. Na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego  
uczniowie rozwiązywali zagadki, quizy internetowe, obejrzeli prezentacje oraz częstowali się 
słodkościami  podarowanymi nam przez przyjaciół z Rumunii i Turcji. 
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Tytuł Szkoła Ucząca się” dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
 Szkoła  w Łagiewnikach jest kolejną placówką współpracującą z Centrum Edukacji Obywa-

telskiej, która otrzymała tytuł Szkoły Uczącej Się.
Szkoła w Łagiewnikach uczestniczyła w programie Całościowy Rozwój Szkoły. Podsumowanie 

i prezentacja efektów działań placówki miały miejsce podczas panelu koleżeńskiego, który odbył się  
4 grudnia 2019 r. W pierwszej części dnia, paneliści, zaproszeni z zaprzyjaźnionych szkół - Szko-
ły Podstawowej w Ciepłowodach oraz Szkoły Podstawowej nr 113 we Wrocławiu, obserwowali 
uczniów i nauczycieli podczas lekcji. W części drugiej odbyła się konferencja upowszechniająca 
Ocenianie Kształtujące.  Moderatorka i opiekunka szkoły z ramienia Centrum Edukacji Oby-
watelskiej - Janina Stojak zaprosiła przybyłych gości do wspólnej dyskusji na tematy związane 
z uczeniem się, rolą nauczyciela i ucznia we współczesnej szkole. Punktem kulminacyjnym 
uroczystości było przyznanie i wręczenie szkole certyfikatu i tytułu Szkoły Uczącej Się na ręce 
dyrektor, Marioli Początek.

                                                           
Rok 2019 w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) z gminy Łagiewniki

V Zlot Pojazdów Pożarniczych - 15 czerwca 2019 r. w Jaźwinie. 
15 czerwca odbył się w Jaźwinie V Zlot Pojazdów Pożarniczych. Przybyli  strażacy  SDH 

Bílá Voda z Republiki Czeskiej. Na boisko  wjechała na sygnałach kolumna ok. 40 samocho-
dów pożarniczych z jednostek Ochotniczych i Państwowych Straży Pożarnych. Otwarcia zlotu 
dokonali dh Marek Wierzbicki - prezes OSP Jaźwina wraz z dhną Magdaleną Sałdacz z OSP  
Jaźwina. Wśród gości byli: Jarosław Tyniec - wójt gminy Łagiewniki, kpt. Sławomir Dudziński - 
zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej  Straży Pożarnej  w Dzierżoniowie, dh Dariusz 
Gortych - prezes Zarządu Oddz. Pow. Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych SP RP w Dzier-
żoniowie oraz gość specjalny - wicemarszałek województwa dolnośląskiego, Marcin Gwóźdź. 
Było wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. 

IV Festyn Rodzinny w Ligocie Wielkiej
24 sierpnia 2019 roku odbył się IV Festyn Rodzinny „Strażacy Dzieciom” rozszerzony o im-

prezę towarzyszącą „I Festiwal Zupy”. 
Festyn rozpoczęli główni organizatorzy  - Sylwia Szachniewicz, sołtys Wsi Ligota Wielka i prze-

wodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich  oraz Piotr Taraszkiewicz, prezes Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Ligoty Wielkiej. Po oficjalnym otwarciu na scenie zagościł chór FERMATA z Przystronia pod 
kierunkiem Krzysztofa Milewskiego, który  zaprezentował kilka piosenek ludowych i biesiadnych.  
        Na „I Festiwal Zupy”zostało zgłoszonych 14 rodzajów zup przygotowanych  przez organi-
zacje i osoby prywatne. Smak i jakość zup oceniało jury pod przewodnictwem wójta, Jarosława 
Tyńca w składzie: Dobromiła Szachniewicz - przewodnicząca Rady Gminy, Anna Włodarczyk 
- sołtys wsi Łagiewniki, Dominika Kuriata z Towarzystwa Świętojańskiego Sieniawka i Ewa 
Chawłowska - restauratorka z Dzierżoniowa. W kategorii zup prezentowanych przez organizacje 
I miejsce zajęło sołectwo Sokolniki a w kategorii osób prywatnych zwyciężyła Maria Jakubowska 
z Olesznej.

II Manewry Ratownicze OSP w Ligocie Wielkiej
6 października 2019 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Wielkiej, Komenda Powiatowa 

PSP w Dzierżoniowie i Zarząd Powiatowy Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych  RP w Dzier-
żoniowie zorganizowali „II Manewry Ratownicze Jednostek OSP”. W ćwiczeniach brało udział 
14 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu dzierżoniowskiego. Na siedmiu stacjach 
ćwiczebnych jednostki musiały wykonać takie same ćwiczenie. Ćwiczenia były bardzo różnorod-
ne i miały na celu  sprawdzenie umiejętności strażaków, sprawności sprzętu a przede wszystkim 
praktycznej nauki. Manewry podsumował p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Dzierżoniowie, 
kpt. Sławomir Dudziński. Oprócz uczestniczących na ćwiczeniach strażaków, obecny był Ja-
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rosław Tyniec -wójt gminy Łagiewniki ze swoim zastępcą  - Jackiem Mikusem oraz Dobromiłą 
Szachniewicz - przewodniczącą Rady Gminy Łagiewniki. Na zakończenie firmy prezentujące 
sprzęt strażacki zorganizowały pokaz sprzętu ratowniczo-gaśniczego. 

Samochód pożarniczy dla OSP Jaźwina
4 grudnia 2019 r. Ochotnicza Straż Pożarna  w Jaźwinie otrzymała „mikołajkowy” prezent 

w postaci samochodu pożarniczego od Ochotniczej Straży Pożarnej Gilów.  Strażacy z Jaźwiny 
często uczestniczą w akcjach ratowniczych na terenie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, 
który obejmuje Masyw Góry Ślęży, Masyw Góry Raduni, pasma Wzgórz Oleszeńskich i Wzgórz 
Kiełczyńskich oraz Jańską Górę. Samochody pod wodzą druha Marka Chwalińskiego prezesa 
OSP Gilów prowadzili kierowcy Krzysztof Dziedzic i Mariusz Sowiński. Uroczystego  przekazania 
samochodu dokonał  prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Jaźwina, który powitał zaproszonych 
gości. Następnie głos zabrał burmistrz Jarosław Węgłowski i wójt Jarosław Tyniec. Wymieniono 
się listami gratulacyjnymi oraz pamiątkami. Nastąpił moment podpisania protokołu przekazania 
samochodu, który podpisali Marek Chwaliński prezes OSP Gilów i Marek Wierzbicki prezes OSP 
Jaźwina. 

Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu jako centrum łagiewnickiej kultury. 

IV Wspólne Kolędowanie w Sienicach 
20 stycznia po raz czwarty odbyło się Wspólne Kolędowanie w Sienicach. Tradycyjnie już 

wystąpiły chóry „Canzona” z Olesznej i gospodarze, czyli chór „Legato” z Sienic. Po raz drugi 
wystąpił chór „Fermata” z Przystronia oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach.  
Uroczystość otworzył sołtys Sienic, Paweł Kondrakiewicz. Przedstawił i powitał zaproszonych 
gości oraz przypomniał historię Wspólnego Kolędowania w Sienicach. Wśród zaproszonych 
gości byli przedstawiciele władz samorządowych, lokalni działacze, radni, sołtysi, wójt - Jarosław 
Tyniec, zastępca wójta  -Jacek Mikus, przewodnicząca Rady Gminy Łagiewniki - Dobromiła 
Szachniewicz, ksiądz Piotr Krzywania, radny sejmiku wojewódzkiego - Stanisław Jurcewicz, 
starosta Powiatu Dzierżoniowskiego - Grzegorz Kosowski, p.o. dyrektora GOKBiS  - Wioleta 
Wawrzyniak z mężem. 

Wernisaż III Wystawy Prac Artystów Nieprofesjonalnych w Łagiewnikach
3 czerwca 2019 r. w łagiewnickim Domu Kultury otwarta została Wystawa twórców niepro-

fesjonalnych, na której była  możliwość poznania dzieł 16 autorów. Można  było obejrzeć  nie 
tylko obrazy, ręcznie robione kartki pocztowe, drewniane rzeźby, ale również smakować lokalne 
miody, zioła i nalewki. Wszystkie zaprezentowane prace i produkty były  niepowtarzalne i ory-
ginalne.  Ciekawą prezentację przedstawił właściciel muzeum maszyn rolniczych w Sieniawce 
pan Waldemar Tokarski. Dla uczczenia 100-lecia niepodległości Polski na konarze dębu wykonał 
pamiątkowego orła. Podczas wernisażu zaprezentowano nie tylko prace ręczne, ale również 
pokazanie swoich zainteresowań i zdolności scenicznych przez bardzo młodych artystów.  

Jako pierwsza grała na pianinie Hania Wszół z Uciechowa, na trąbce zagrała zebranym 
Judyta Cenkier z Łagiewnik a na klarnecie - Jan Bykowski z Łagiewnik. Uczennica pani Pauliny 
Pyckiej mieszkająca w Olesznej, Agata Galarowicz, dała popis gry na akordeonie. Na scenie 
zagościł również duet Maja Krawczyk - grająca na gitarze i wokalistka Martyna Hołyńska. 
Najmłodsza uczestniczka wernisażu, Wiktoria Kapłon, grała na skrzypcach. Profesjonalny 
recital na pianinie dał Oskar Krawczyk. Po występach naszych artystów konferansjerka Alina 
Kuźniecowska poprosiła obecną na sali, mającą powiązania rodzinne z Łagiewnikami, wybitną 
solistkę-śpiewaczkę w poznańskiej operze prof. Antoninę Kowtunow o krótką wypowiedź. Po 
ciepłych słowach pani profesor o naszych wykonawcach przyszedł czas na krótki recital Teresy 
Bańkowskiej-Jendras.
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Święto Niepodległości – 101- lecie odzyskania przez Polskę niepodległości
Gminne obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się uroczystą mszą św. w kościele pw. 

św. Józefa w Łagiewnikach, której przewodniczył proboszcz ks. kan. Grzegorz Staniewski. We 
mszy św. uczestniczyły poczty sztandarowe oraz delegacje władz samorządowych, instytucji 
i zakładów z naszej gminy. Po mszy św. poczty sztandarowe i uczestnicy przeszli pod Pomnik 
Pamięci, gdzie po wspólnym odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” i Apelu Poległych złożone 
zostały kwiaty i wieńce  oraz zapalono znicze. Dodatkową oprawę uroczystości zapewnili kibi-
ce LKS „Zieloni” Łagiewniki, którzy w czasie hymnu rozwinęli transparent z nazwą klubu oraz 
zapalili kolorowe race. Uroczystość pod pomnikiem prowadził komendant Hufca  ZHP im. Sy-
nów Pułku w Łagiewnikach, hm. Ryszard Gacek wraz z kadrą Hufca  - hm. Andreą Wilk, pwd. 
Przemysławem Kucharkiem oraz harcerzami z I-go Szczepu „Światłocień”. Po uroczystościach 
pod pomnikiem za pocztami sztandarowymi zebrani udali się do Gminnego Ośrodka Kultury, 
Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach na część artystyczną, której  przewodnim hasłem było „Wol-
ność kocham i rozumiem”. Pierwszym punktem programu było zaprezentowanie na scenie 
uczestniczących pocztów sztandarowych. Hm Ryszard Gacek przedstawił poczty sztandarowe 
Ochotniczych Straży Pożarnych z Jaźwiny i Łagiewnik, Związku Kombatantów Gminy Łagiewniki, 
Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Olesznej, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Łagiewnikach, Szkoły Podstawowej im Adama Mickiewicza w Jaźwinie, Hufca ZHP im. Synów 
Pułku w Łagiewnikach. Po prezentacji sztandarów z ust komendanta padło hasło: do hymnu. Na 
sali rozległ się hymn Polski śpiewany przez wszystkich uczestników. Po komendzie „spocznij” za-
brała głos Wioleta Wawrzyniak, dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Łagiewnikach, która po-
witała gości. Następnie głos zabrał Jarosław Tyniec - wójt Gminy Łagiewniki, który w krótkim wy-
stąpieniu przypomniał historię Niepodległej Polski. Część artystyczną rozpoczęły dzieci z przed-
szkola „Na Akacjowym Wzgórzu” w Łagiewnikach. Mogliśmy usłyszeć piosenkę Młodego Patrioty 
czy zobaczyć świetnie wykonany taniec z flagami do utworu Mariage d’Amour oraz taniec do pio-
senki Wielkie Święto. Następnie na scenie zagościli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Łagiewnikach, tańcząc poloneza przy muzyce z filmu Andrzeja Wajdy „Pan Tadeusz”. 
       Po montażu słowno-muzycznym przedstawionym przez uczniów łagiewnickiej szkoły na 
scenie zagościli ubiegłoroczni absolwenci szkoły oraz najmłodsi wykonawcy.

Jarmark bożonarodzeniowy 
14 grudnia 2019 r., w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewni-

kach odbył się jarmark bożonarodzeniowy, którego współorganizatorem był wójt gmi-
ny Łagiewniki, Jarosław Tyniec. Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji, można było za-
kupić świąteczne ozdoby, potrawy wigilijne oraz drobne prezenty i upominki. Podczas Jar-
marku miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu “Bożonarodzeniowy stół pięknie zdobiony”.  
Komisja konkursowa dokonała oceny stołów bożonarodzeniowych, kierując się nastę-
pującymi kryteriami: walory estetyczne stołu, kreatywność, oryginalność oraz artyzm. 
        W kategorii: świetlice/biblioteki I miejsce zajęła świetlica/biblioteka w Jaźwinie. W kategorii: Koła 
Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia I miejsce zajęło Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Canzona. 
       Następnie na scenie zagościł zespół wokalny “A Capriccio” z Sobótki pod dyrekcją Woj-
ciecha Magnuckiego. Mieliśmy okazję wysłuchać koncertu kolęd w wykonaniu zespołu.  
 
     Miłym akcentem Jarmarku bożonarodzeniowego było przekazanie nagrody finansowej otrzy-
manej przez Koło Gospodyń Wiejskich Łagiewniki w konkursie “Bożonarodzeniowy stół pięknie 
zdobiony”  rodzinie pogorzelców z Łagiewnik, którym pożar, w dniu 6 grudnia, zniszczył budynek 
mieszkalny wraz z całym dobytkiem.
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 IWONA CEGIEŁKA   

Pełni funkcję dyrektora Przedszkola Pu-
blicznego nr 1 im. Jana Brzechwy w Dzierżo-
niowie, wcześniej była nauczycielką i wycho-
wawczynią najmłodszych uczniów w Szkole 
Podstawowej nr 9. Praca z dziećmi wypełnia 
nie tylko życie zawodowe Iwony Cegiełki - to 
przede wszystkim jej powołanie i pasja. Dziś 
z uśmiechem zaznacza, że sama w wieku 
dziecięcym czuła awersję do przedszkola. 

Iwona Cegiełka podkreśla, że jest ro-
dowitą dzierżoniowianką. Rodzice: Zofia 
i Edmund przyjechali do Dzierżoniowa na 
początku lat 50. ubiegłe-
go wieku. Ojciec urodził 
się w Revin we Francji, 
lecz jeszcze przed II woj-
ną światową z rodzicami 
i dwojgiem rodzeństwa 
wrócił do Polski. Rodzina 
osiedliła się w Częstocho-
wie. Dziadek, piłsudczyk, 
wielokrotnie odznaczany, 
wysoki urzędnik kolei pań-
stwowej, zginął podczas 
bombardowania dworca 
w Kielcach. Babcia po-
została w Częstochowie, 
tam jej syn Edmund ukoń-
czył Technikum Włókienni-
cze. Zatrudnienie znalazł 
w dzierżoniowskiej „Sile-
sianie”. Mama, pochodzą-
ca spod Pińczowa w Kieleckiem, przyjechała 
do siostry, która dostała nakaz pracy w Dzier-
żoniowie. Zofia podjęła pracę w bibliotece 
technicznej „Silesiany”. Tu poznała przyszłe-
go męża. Rodzice Iwony Cegiełki wzięli ślub 
w 1955 r.

Dzieciństwo upływało Iwonie Kasperek 
beztrosko, wyjąwszy epizod dotyczący przed-
szkoli.  W pierwszym z nich spędziła tylko je-

den dzień, do następnego uczęszczała zaled-
wie przez dwa tygodnie. – Na tym skończyła 
się moja przedszkolna edukacja, ponieważ 
zdecydowanie miałam do niej awersję – wspo-
mina ze śmiechem obecna dyrektor doskona-
le prowadzonego, znanego w mieście przed-
szkola. Cóż, wtedy nie wiedziała nic o swoim 
powołaniu i o tym, jak potoczą się jej losy. 
Naukę rozpoczęła w Szkole Podstawowej 
nr 1, która mieściła się przy ulicy Ząbkowic-
kiej, siódmą i ósmą klasę kończyła w Szkole 
Podstawowej nr 9 przy ulicy Mikołaja Koper-

nika. Naukę kontynuowała 
w I Liceum Ogólnokształ-
cącym, gdzie zdała maturę. 
Właśnie w liceum „zaraziła 
się” sportem. Chodziła do 
klasy sportowej i, podob-
nie jak większość dziew-
cząt, wybrała koszykówkę. 
Klub na wysokim poziomie 
prowadził trener Andrzej 
Rozwadowski, prawdziwy 
pasjonat. Szkoła średnia 
kojarzy się Iwonie Cegieł-
ce z treningami, obozami 
sportowymi podczas ferii 
i wakacji, weekendowymi 
wyjazdami na mecze, z któ-
rych najważniejsze były te 
rozegrane podczas V Ogól-
nopolskiej Spartakiady Mło-

dzieży w Pabianicach, kiedy została powołana 
do reprezentacji województwa wałbrzyskiego. 
Nic dziwnego, że młoda sportsmenka marzy-
ła o studiach na Akademii Wychowania Fi-
zycznego na kierunku nauczycielskim, lecz, 
niestety, wyniki badań lekarskich wskazujące 
na zły stan zdrowia, mimo kilkuletniego upra-
wiania sporu, nie pozwoliły na realizację pla-
nów. Skoro nie uzyskała zgody na wybrane 

      „Nic nie muszę, ja ewentualnie mogę”
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studia, postanowiła podjąć naukę w Studium 
Wychowania Przedszkolnego we Wrocławiu, 
ponieważ już od dawna wiedziała, że chce 
być nauczycielką, i wcale niekoniecznie wy-
chowania fizycznego. Ta decyzja, podjęta 
bez zastanowienia, okazała się przysłowio-
wym „strzałem w dziesiątkę”. Dwa lata nauki, 
a szczególnie praktyki zawodowe, upewniły ją 
o słuszności wyboru kierunku kształcenia – po 
prostu odnalazła się w pracy z dziećmi. Z per-
spektywy lat wspomina Studium jako najlep-
szą szkołę, która przygotowała ją do zawodu 
nauczyciela. W czasie, gdy była słuchaczką 
Studium Wychowania Przedszkolnego, miesz-
kała we Wrocławiu, i planowała, że pozostanie 
w tym mieście, jednak na przeszkodzie stanął 
przepis dotyczący stałego zameldowania, bez 
którego niemożliwe było zatrudnienie (cóż – 
tak wyglądały realia epoki). Wróciła więc do 
rodzinnego Dzierżoniowa i 1 września 1981 r. 
rozpoczęła pracę nauczycielki nauczania po-
czątkowego w Szkole Podstawowej nr 9.

Od samego początku pracy zawodowej 
priorytetem dla Iwony Cegiełki było takie przy-
gotowanie dzieci, aby nie miały żadnych pro-
blemów na wyższych stopniach edukacji. Od 
razu też polubiła zajęcia z dziećmi, poświęcała 
im coraz więcej czasu, nie zastanawiając się 
nawet na tym, że realizuje swoją zawodową 
pasję. Organizowania wyjazdów na „zieloną 
szkołę”, wycieczek, okolicznościowych apeli, 
uroczystości, takich, jak np. jasełka (współpra-
ca z Zespołem Szkół nr 1, czyli „Radiobudą” 
i z Przedszkolem nr 1), Dzień Babci i Dziadka 
(z udziałem pensjonariuszy Dziennego Domu 
Opieki Społecznej) nie traktowała w katego-
rii narzucanych sobie obowiązków, lecz jako 
działanie w sposób naturalny wspierające 
wszechstronny rozwój dzieci. W międzyczasie 
ukończyła studia wyższe magisterskie w Wyż-
szej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie 
i uzyskała stopień nauczyciela dyplomowane-
go.  W tym okresie pełniła także różne funkcje 
społeczne – przez długi okres przewodniczy-
ła Komisji Socjalnej, aktywnie udzielała się 
w pracach zespołów przedmiotowych, a naj-
chętniej wspomina prawdziwe w latach 80. 
wyzwanie, jakim było prowadzenie Spółdziel-
ni Uczniowskiej „Zuch”, kiedy to, aby zapeł-
nić półki szkolnego sklepiku, musiała podjąć 

współpracę z WSS „Społem”. I mimo braków 
zaopatrzenia na rynku, udało się! Dziś razem 
z dawnymi uczniami chętnie wraca pamięcią 
do tamtych doświadczeń.  W „Dziewiątce” 
Iwonie Cegiełce doskonale układały się rela-
cje z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, 
jej zaangażowanie w sprawy szkoły zostało 
zauważone i docenione - kilkakrotnie otrzy-
mywała Nagrodę Dyrektora, toteż myślała, 
że będzie pracowała tu aż do emerytury. Ale 
życie przynosi niespodzianki i nowe wyzwa-
nia. Zdecydowała się na przystąpienie do kon-
kursu na dyrektora Przedszkola Publicznego 
nr 1 im. Jana Brzechwy  - i konkurs wygrała.  
Ze szkołą pożegnała się 13 stycznia 2012 r., 
a trzy dni później objęła obowiązki dyrektora 
w przedszkolu.

Przyjęcie nowej funkcji wiązało się nie 
tylko z pracą z dziećmi, ale wymagało wszech-
stronnych umiejętności. Oprócz prowadzenia 
zajęć z przedszkolakami w wymiarze 4 go-
dzin tygodniowo, dyrektor jest zwierzchnikiem 
nauczycieli, sprawując nad nimi nadzór od 
strony pedagogicznej, kierownikiem admini-
stracyjnym, ponieważ nadzoruje pracę obsługi 
i administracji (księgowej, intendentki, woź-
nego, kucharek, osób sprzątających, pomocy 
nauczycielskiej). Kontroluje wszystkie remonty 
i naprawy, kontaktuje się z ekipami remon-
towymi, w czym przydaje się posiadana tzw. 
„żyłka techniczna”. Dzięki temu, podkreśla 
Iwona Cegiełka, zna się na wszystkim i przed-
szkole nie ma dla niej żadnych tajemnic. Jeże-
li zaistnieje taka konieczność, może zastąpić 
nie tylko nauczycielkę, ale i woźnego. Jednak 
zawsze chętnie przebywa z dziećmi – co-
dziennie wchodzi na zajęcia każdej grupy, zna 
wszystkich wychowanków po imieniu (obec-
nie 157 dzieci!), a kiedy rodzice dziwią się, 
jak to możliwe, odpowiada zgodnie ze swoim 
przekonaniem, iż taka jest domena nauczy-
ciela. Dążąc do zapewnienia wszechstronne-
go rozwoju podopiecznych, wspiera działania 
nauczycieli zarówno w samokształceniu, jak 
i organizowaniu różnorodnych imprez. Występ 
dzieci uświetnił konferencję regionalistów, 
na scenie kinoteatru i w Muzeum Miejskim 
Dzierżoniowa została wystawiona „Legenda 
o smoku dzierżoniowskim” (przedstawienie 
zrobiło furorę – zaznacza z dumą dyrektor 
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przedszkola), dzieci brały udział w spektaklu 
dyplomowym swojej wychowawczyni we Wro-
cławiu. Powiatowy zakres ma impreza „Zaba-
wy z Brzechwą” w celu uczczenia patrona pla-
cówki, co roku w „Zbyszku” prezentowane są 
jasełka, natomiast na terenie przedszkola od-
bywa się w czerwcu Festyn Rodzinny, na któ-
ry wszyscy pracownicy (dyrektor oczywiście 
też) od 6 rano lepią 1200 pierogów. Okazją do 
uroczystego świętowania było obchodzone w  
2019 roku 70-lecie istnienia placówki. O tym, 
że przedszkole jest sprawnie zarządzane i do-
brze funkcjonuje świadczy Nagroda Burmi-
strza przyznana Iwonie Cegiełce w 2018 roku. 

Chociaż praca zawodowa zarówno na-
uczyciela, jak i dyrektora wymaga wiele wysił-
ku i zaangażowania, Iwona Cegiełka zawsze 
znajdowała czas na działalność o charakterze 
społecznym. W latach 2008- 2011pełniła funk-
cję ławnika Sądu Okręgowego w Świdnicy, od  
2010 roku zasiadała w Radzie Miejskiej (po 
dwóch latach musiała zrezygnować, ponieważ 
objęła stanowisko dyrektora). Jest współza-
łożycielem znanego w mieście Stowarzysze-
nia Jazzowy Pegazz. Nadal pozostaje wierna 
swojej miłości do sportu – należy do założy-
cieli Szkółki Piłkarskiej „Lechia” Dzierżoniów 
i, jak przyznaje, uwielbia oglądać mecze siat-
kówki, a właściwie wszystkie gry zespołowe 
oraz skoki narciarskie.

Męża – Mateusza Cegiełkę poznała, gdy 
pracowała na pół etatu, jako wychowawca 
w internacie „Radiobudy”,  mąż był wówczas 
wicedyrektorem Zespołu Szkół Radiotechnicz-
nych. O mężu opowiada, że z zamiłowania 
jest  samorządowcem, pełnił funkcję prze-
wodniczącego  Rady Miejskiej (przez dwie 
kadencje) oraz radnego i przewodniczącego 

Rady Powiatu. Lubi angażować się społecz-
nie, był jednym z założycieli i zarazem  preze-
sem Szkółki Piłkarskiej Lechia Dzierżoniów. 
Jest  prezesem  Stowarzyszenia Jazzowy Pe-
gazz, oraz członkiem Zarządu Towarzystwa 
Miłośników Dzierżoniowa. A obecnie, choć 
na emeryturze, nadal działa na rzecz lokal-
nej społeczności. Małżonkowie mają dwóch 
synów: starszy Mateusz, absolwent Uniwer-
sytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Ekono-
micznego mieszka i pracuje we Wrocławiu, 
natomiast Bartłomiej studiuje na Wydziale 
Inżynierii Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu. I to właśnie młodszy syn odzie-
dziczył po mamie fascynację sportem: karierę 
piłkarską zaczął już jako pięciolatek w dru-
żynie Lechia Dzierżoniów, dwa razy z kadrą 
województwa dolnośląskiego zdobył Mistrzo-
stwo Polski, a za wygranie Pucharu „Tymbar-
ku” pojechał z reprezentacją Dolnego Śląska 
do Barcelony; obecnie gra w piłkę nożną w KS 
„Bielawianka”. Jeszcze do niedawna, przez 13 
lat w życiu codziennym towarzyszył Państwu 
Cegiełkom mops Mentor – pełnoprawny do-
mownik i ulubieniec całej rodziny.

Iwona Cegiełka zaznacza, że w miarę 
możliwości wszyscy lubią razem spędzać 
czas, kiedyś bardzo często wyjeżdżali z sy-
nami do rodzinnego domu męża w Grabowie 
nad Prosną, teraz nadal jeżdżą z mężem 
do Grabowa, ale też raz w roku spędza  co 
najmniej tydzień u swojej siostry w Sopocie. 
A o czym marzy? O dalekich podróżach, np. 
koleją transsyberyjską, do Chin, o zwiedzaniu 
Włoch, a szczególnie Toskanii. Ale przypusz-
cza, że te plany zrealizuje dopiero po przej-
ściu na emeryturę.
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ANNA GRUŻLEWSKA

  Nigdy nie rezygnuj z tego,
o czym nie możesz przestać myśleć

nawet na jeden dzień.
Winston Churchill

Żyje w zgodzie ze sobą. Wierzy w dobro 
i piękno i w to, że trzeba chwytać wszystkie  
chwile. Te dobre, które dają radość i te gorsze, 
które zostawiają doświadczenie i mądrość. 
Jest idealistką i humanistką. Ale jest też re-
alistką. Twardo stąpa po ziemi. Wie, że osią-
gnie wszystko, co jest dla niej ważne, tylko 
wtedy, gdy będzie konsekwentna w działaniu. 
Już dawno określiła swoje życiowe cele. I re-
alizuje je skutecznie.

Anna Grużlewska jest 
dzierżoniowianką. Mia-
sto znane od dzieciństwa 
oswajała ponownie jako 
osoba dorosła. Wiedziała 
już, że za każdą znaną rze-
czą kryje się jakaś historia. 
Fascynuje ją znajdowanie 
i odkrywanie tych historii. 
Ma wrażenie, że tak dotyka 
życia, że wszystko, co jest 
wokół niej, pulsuje, drga, 
że świat chce się podzielić 
swoją wiedzą. Trzeba mu 
tylko trochę pomóc. Być we 
właściwym miejscu i w od-
powiednim momencie. Szu-
kać i zauważać. I tak robi. 
Za każdym odkryciem, kryje 
się jednak kolejne. Wydaje jej się nieraz, że 
realizuje zadanie, którego nie można skoń-
czyć. To ją cieszy i martwi. Cieszy, bo stale 
może się zajmować czymś, co ją interesuje. 
Martwi, bo obawia się, że może nie odnajdzie 
tego, co powinno być znalezione.

Skończyła Szkołę Podstawową nr 4 
i I Liceum Ogólnokształcące w Dzierżonio-
wie. Studiowała biologię na Uniwersytecie 

Wrocławskim. Później wyjechała do Bielska
-Białej. Pracowała jako nauczycielka biologii 
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama 
Asnyka. Szkoła, która powstała w 1908 r. mia-
ła wspaniałą, stuletnią tradycję i wysoki pre-
stiż w środowisku. A to mobilizowało do pracy 
i zobowiązywało. I jeszcze młodzież – mądra, 
poszukująca, wartościowa. Praca z nią da-
wała wiele satysfakcji. Ten czas swojego ży-

cia Anna wspomina bardzo 
dobrze. Uświadomiła sobie 
wtedy, że właściwie wybra-
ła zawód, że robi coś do-
brego i potrzebnego. Dużo 
się w jej życiu działo. Zre-
alizowała, razem ze swoim 
kolegą z pracy, nauczy-
cielem historii, trzy roczne 
projekty edukacyjne: „Mło-
dzi lepszy czas zbudują” 
(2005/2006) - kończył się 
wystawą i spektaklem „Au-
steria – podróż sentymen-
talna”; „Wszyscy braćmi 
być powinni” (2006/2007) – 
zamykała go wystawa „Ży-
dzi wczoraj i dziś” i przed-
stawienie „Jadą wozy kolo-
rowe”; „A to Polska właśnie” 

(2007/2008), zakończony spektaklem „Tak 
malował pan Chagall”. W ramach tych projek-
tów młodzież uczestniczyła w zajęciach stu-
dyjnych w Międzynarodowym Centrum Edu-
kacji o Auschwitz i Holokauście w Oświęcimiu 
oraz w Starej Synagodze w Krakowie. Za 
swoją pracę została odznaczona Brązowym 
Krzyżem Zasługi, nadanym przez Prezydenta 
RP.  
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Wtedy zainteresowała się historią tak 
bardzo, że podporządkowała jej swoje życie. 
Wiedziała, że jako nauczycielka musi stale po-
szerzać swoją wiedzę, uzupełniać ją, bo tylko 
tak będzie wiarygodna dla młodzieży. Ale nie 
sądziła, że zainteresuje się mocno czymś, co 
nie jest w żaden sposób związane ze zdoby-
tym wcześniej wykształceniem.   

Anna Grużlewska wróciła do Dzierżonio-
wa. Podjęła najpierw pracę w I Liceum Ogól-
nokształcącym. Zrealizowała kilka ważnych 
projektów. Jej uczeń zdobył II nagrodę w kon-
kursie historycznym „Historia i Życie” - „Żydzi 
w naszej pamięci”. Napisał pracę „Żydowski 
Dzierżoniów”, opublikowaną później w wy-
dawnictwie pokonkursowym. A Anna, decy-
zją Ambasadora Izraela w Warszawie, Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
RP, Funduszu Michaela Traisona dla Polski, 
Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz 
Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, 
została uhonorowana odznaczeniem „Chro-
niąc Pamięć”. Była pierwszą osobą z Dolnego 
Śląska wyróżnioną w ten sposób. Doceniono 
jej ogromny wkład w ratowanie ginącej kultury 
żydowskiej i odnajdowanie jej śladów. Dostała 
również medal Komisji Edukacji Narodowej.

Zainicjowała współpracę I LO z izraelską 
szkołą w Hajfie (brała udział w przygotowaniu  
i realizacji wymiany młodzieży) oraz współ-
pracę z Międzynarodową Szkołą im. Nelsona 
Mandeli w Berlinie. Z tą ostatnią realizowała 
nawet klika projektów edukacyjnych, doty-
czących historii Żydów, ale również toleran-
cji i zrozumienia, które powinny cechować 
współczesnego człowieka, „obywatela świa-
ta”, potrafiącego zrozumieć i uszanować inne 
kultury.

Aktywnie uczestniczyła w organizacji 
edycji regionalnej Dolnośląskiego Festiwalu 
Nauki. Od samego początku, czyli od 2011 r., 
była koordynatorem zajęć, które odbywały się 
w I LO w Dzierżoniowie. Prowadziła również 
wykłady.  

Teraz pracuje w Szkole Podstawowej nr 
5. Uczy biologii. Ale jednocześnie nadal zaj-
muje się tym, co dla niej najciekawsze, czyli 
poznaje historię miasta i regionu. Wciąż od-
krywa tajemnice. I cały czas się dziwi, że lu-
dzie wcześniej pewnych rzeczy nie widzieli, że 
nie dostrzegali śladów historii. Dopiero teraz, 

ponad 70 lat po II wojnie światowej, zaczynają 
odtwarzać przeszłość miasta. Stała się ona 
dla nich ważna.

Anna jest społecznikiem i człowiekiem 
czynu. Angażowała i angażuje się w różne 
działania. Współpracowała z Beiteinu Chaj 
2004 Fundation w Dzierżoniowie. Jako wo-
lontariuszka prowadziła zajęcia i warsztaty 
dla młodzieży i osób dorosłych, oprowadzała 
wycieczki po Cmentarzu Żydowskim (2008-
2017).  Współpracowała z Miejsko-Powia-
tową Biblioteką Publiczną w Dzierżoniowie, 
z Miejską Biblioteką Publiczną w Bielawie, Bi-
blioteką Publiczną w Ząbkowicach Śląskich,  
z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną 
„Biblioteką pod Atlantami” w Wałbrzychu. 
Uczestniczyła w spotkaniach z czytelnikami, 
przygotowywała wykłady i warsztaty. Współ-
pracowała z Bielawską Placówką Muzealną. 
Od momentu powstania „Bibliotheca Bielavia-
na” (2009), rocznika miejskiego Bielawy, pisa-
ła do niego artykuły. Dotyczyły historii regionu 
– przedwojennej i powojennej.

Współpracowała z Muzeum Miejskim 
w Dzierżoniowie i Towarzystwem Miłośników 
Dzierżoniowa. W 2015 r., podczas promocji 
„Rocznika Dzierżoniowskiego 2014”, wygło-
siła wykład „Dzierżoniowska fabryka - Cohn 
Gebrüder” o żydowskich  fabrykantach, którzy 
pod koniec XIX w. na przedmieściu świdnic-
kim w Dzierżoniowie założyli pierwszą tkalnię 
mechaniczną. Organizowała dzierżoniowskie 
edycje Nocy Muzeów, przypominała żydow-
ską historię Dzierżoniowa. Przygotowywała 
wykłady i organizowała spacer po mieście dla 
uczestników spotkań.

Jest członkiem honorowym dzierżoniow-
skiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kul-
turalnego Żydów, dla którego przez wiele lat 
współpracy przygotowywała wiele wykładów. 
Współorganizowała również Dni Kultury Ży-
dowskiej w Dzierżoniowie w 2017r.

Anna współpracuje z Fundacją Krzyżowa 
dla Porozumienia Europejskiego i uczestniczy 
w projektach, w których biorą udział młodzi 
ludzie z różnych krajów. Ich celem jest pro-
pagowanie tolerancji, przeciwdziałanie wyklu-
czeniom i budowanie porozumienia pomiędzy 
ludźmi różnych kultur, wyznań i narodowości. 
Bardzo ważne jest dla niej przekazywanie 
wiedzy o czasach minionych, zwłaszcza o hi-
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storii, kulturze i religii żydowskiej. Chodzi jej 
o prawdę, sprawiedliwość i przywrócenie god-
ności. O tym mówi się stale za mało. Dlatego 
tak potrzebne jest badanie przeszłości spo-
łeczności żydowskiej na Dolnym Śląsku i mó-
wienie o tym. Z tego powodu zaangażowała 
się w projekt Muzeum Historii Żydów Polskich 
„Wirtualny Sztetl”.

Stale współpracuje z Towarzystwem 
Oświatowym Ziemi Dzierżoniowskiej, dla któ-
rego prowadzi wykłady i warsztaty.  

Podąża śladami dawnych mieszkańców, 
zbiera materiały, opisuje. W swoim prywatnym 
archiwum opisała ponad 10 tys. osób. Zapi-
suje imiona i nazwiska, wykonywany zawód, 
koneksje rodzinne, znajomych, przyjaciół… 
wszystkie informacje, do których dotrze. Nigdy 
nie wiadomo, co się może później przydać. 
Zbiera zdjęcia, widokówki, wszelkie „okruchy 
czasu”. Świat, do którego dociera, jest praw-
dziwy i… żywy. Ludzie, z którymi rozmawia, 
przypominają ważne dla siebie fakty i wyda-
rzenia. Mówią o miejscach, znajomych, bli-
skich i przeszłość staje się bardziej konkretna. 
Zapełniają się ulice, budynki. Powietrze drży, 
słychać śmiech… Zupełnie inaczej myśli się 
o tym, co odeszło. Zaczyna się rozumieć prze-
szłość.

W 2015 r. Anna obroniła pracę doktor-
ską „Społeczność żydowska gmin Przedgó-
rza Sudeckiego (1812-1945)”. Potwierdziła, 
że jest „polską historyczką, specjalizującą się 
w historii Żydów na Dolnym Śląsku”. Wydała 
jeszcze książki: „Dzierżoniów obrazem i sło-
wem” - razem z Piotrem Kmiecikiem (2008), 
„Żydzi z prowincji. Świdnicki i wałbrzyski okręg 
synagogalny 1812-1945” (2016), „Annaberg. 
Obóz pracy na Górze Świętej Anny” (2017), 
„Polska Jerozolima. Fenomen żydowskiego 
osiedla w powiecie dzierżoniowskim 1945-
1950” (2019)”. Jej publikacje to bardzo war-
tościowe źródła naukowe, zapełniające luki 
w historii w sposób wyczerpujący i bogaty 
faktograficznie. Niezwykła jest „Polska Jero-
zolima”, będąca wynikiem wieloletniej pracy. 
Zgromadzone tu fotografie pokazują różne 
sytuacje z życia dzierżoniowskich Żydów 
i miejsca – czasami takie, których już nie ma. 
I choć każde zdjęcie opatrzone jest podpisem, 
najbardziej przemawia tym, co zatrzymało na 
zawsze, chwilą życia, wspomnieniem.

W 2019 r. Anna Grużlewska wzięła 
udział w Festiwalu Góry Literatury. Znalazła 
się w grupie najbardziej interesujących twór-
ców polskich, których Olga Tokarczuk i Karol 
Maliszewski zapraszają (od 2015 r.) do udzia-
łu w przedsięwzięciu. Spotkanie odbyło się 
w schronisku „Orzeł”, które znajduje się w Gó-
rach Sowich, przy drodze z Przełęczy Soko-
lej na Wielką Sowę, pod szczytem Sokolicy. 
Rozmowę o „Polskiej Jerozolimie” prowadziła 
Olga Tokarczuk, która nie kryła swego zafa-
scynowania tematem i podkreślała ważność 
pracy Anny.

Bardzo istotna jest dla Anny rodzina. 
Mówi, że wszystko, co dobre, zaczęło się 
w dzieciństwie. Mama pierwsza wprowadzi-
ła w świat słów. Czytała książki, opowiadała 
i wszystko stawało się ciekawsze. I lepsze. 
Książki kryły niespodziankę albo były nagro-
dą. Może dlatego dzisiaj Anna ma ich w swo-
im domu bardzo dużo. Zebrany księgozbiór 
nie jest jednak tajemniczym labiryntem. Ona 
zawsze potrafi znaleźć poszukiwaną książkę. 
Wie, na której stoi półce i jaką ma okładkę.

Dzieciństwo było również czasem pozna-
wania świata. Rodzice stale gdzieś wyjeżdża-
li. Zabierali dzieci na różne wycieczki, cho-
ciaż nie mieli samochodu i wędrowanie było 
trudne. Teraz Anna dużo podróżuje i zawsze 
w jakieś ciekawe miejsca. Zwiedziła niemal 
całą Europę, była w USA, Izraelu, Maroku, na 
Filipinach i w Tajlandii. Pcha ją jakaś tajemna 
siła, odczuwa niemal przymus podróżowania. 
Oczywiście, zawsze zwiedza nowo poznane 
miejsca. I zawsze zaczyna od znalezienia sy-
nagogi i cmentarza żydowskiego. I nie wiado-
mo, czy to cały wielki świat kurczy się do tych 
kilku ważnych dla niej spraw czy też te sprawy 
są po prostu całym wielkim światem?

Niezwykle ważny jest dla Anny jej brat, 
profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Za-
wsze jest, zawsze rozumie i pomaga. Zawsze 
można na niego liczyć. Anna ma dwie córki. 
Jedna jest grafikiem komputerowym, druga 
interesuje się scenografią i charakteryzacją. 
Obie rozumieją mamę i wspierają ją w pracy. 
Chociaż czasami nie jest to łatwe, bo trzeba 
rezygnować ze wspólnego spędzania czasu.

Anna Grużlewska ma jeszcze wiele do 
zrobienia. Od lipca 2019 r. jest stypendystką 
Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witol-
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da Pileckiego. Bierze udział w dwuletnim pro-
jekcie „Żydzi na terenie Generalnego Guber-
natorstwa 1939-1945”. Bada historię Żydów 
z powiatu Ostrów Mazowiecka. Skrupulatnie 
gromadzi dowody istnienia, odkrywa tajemni-
ce, zapisuje zapomniane historie, uzupełnia 
istniejącą bazę danych. Najważniejsze jest dla 
niej poznanie prawdy, bo trzeba oddać spra-
wiedliwość ofiarom i napiętnować oprawców. 
Trzeba mówić o niesprawiedliwości i zbrod-
niach tak, żeby zło było wyraźne. Z nadzieją, 
że nie wróci.

Anna nigdy nie narzeka na brak zajęć. 
Jest zawsze zaangażowana w kilka spraw. Ma 
wrażenie, że trzeba gonić czas. Nie można 
tracić ani chwili, bo żadna dwa razy się nie 
zdarza. Porusza się po świecie, którego już 
dawno nie ma. I dlatego to nie jest zwyczajne 
wędrowanie z punktu A do punktu B. Podró-

żuje od historii do historii – zdobywa ogromną 
wiedzę, bo żeby zrozumieć historię miejsca, 
trzeba poznać ludzi, dla których było ważne, 
trzeba z drobiazgów, pozornie nieistotnych 
detali układać znaczące obrazy. Takie podró-
żowanie czyni pokornym, uświadamia własną 
małość wobec losu.

Jest współczesną kobietą, świadomą 
i silną. Konsekwentną w działaniu. Drażnią ją 
płytkość sądów, uproszczenia, instrumentalne 
podejście do historii, z której wybiera się tyl-
ko niektóre fakty, pomijając inne, co utrudnia 
rozumienie całości. Anna ma wrażliwość na 
świat i odwagę jego poznawania. Swoją hi-
storię opowiada głośno i wyraźnie. A przy tym 
jest kobietą niezwykłą, delikatną i subtelną, 
wyczuloną na piękno, wierzącą w siłę prawdy. 
Zupełnie inaczej zapisuje nowe karty historii.
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  ELŻBIETA NOWAKOWSKA-AKKERMANS

  Jeśli nie możesz zmienić kierunku wiatru,
                                    ustaw odpowiednio żagle.

Prezes Zarządu Banku Spółdzielcze-
go w Dzierżoniowie Elżbieta Nowakowska 
–Akkermans wyjaśnia, że przywołane mot-
to oznacza dla niej umiejętność znalezienia 
szansy w każdym czasie i sytuacji, a więc 
uważność i reagowanie poprzez wprowadza-
nie odpowiednich zmian. Podkreśla również, 
że bankowość wymaga stałej aktualizacji wie-
dzy w wielu dziedzinach.

Urodziła się 10 września 
1956 roku w Strzelinie; od 
1957 r. przez 20 lat mieszkała                           
w Dzierżoniowie, a w 1977 
roku przeprowadziła się do 
Bielawy. Dorastała w rodzinie 
rolniczej o dużym zaangażo-
waniu w działalność społecz-
ną, a szczególnie tę związaną               
z organizacjami rolniczymi. 
Ukończyła Szkołę Podsta-
wową nr 1 oraz  I Liceum 
Ogólnokształcące w Dzierżo-
niowie. W 1977 roku rozpo-
częła pracę w Banku Spół-
dzielczym, w trakcie której, 
będąc równocześnie mamą, 
ukończyła studia wyższe z ty-
tułem magistra na Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu, 
a następnie specjalistyczne studia podyplo-
mowe (AE) w zakresach: Zarządzanie no-
woczesnym bankiem, Informatyka w banku, 
Bankowość Spółdzielcza wobec standardów 
Unii Europejskiej. Odbyła też wiele szkoleń 
zagranicznych, w tym, w USA, Japonii, Fran-
cji, Holandii, Danii, Austrii… oraz kilkadziesiąt 
w Polsce.

Trwająca od czterdziestu trzech lat ka-
riera zawodowa Elżbiety Nowakowskiej-Ak-
kermans związana jest z Bankiem Spółdziel-
czym w Dzierżoniowie. Można ją nazwać 
amerykańską, ponieważ tylko 10 lat objęło 
przejście przez wszystkie jej szczeble: od 
kasjera jednoosobowego punktu kasowe-
go (zastępstwo) po prezesa banku. Komisja 
decydująca o zatwierdzeniu kandydatury na 

to stanowisko, uwzględniła 
również odwagę kandydatki 
wyrażoną w słowach: „Miarą 
wartości człowieka nie mu-
szą być spodnie”. I tak ko-
bieta, w wieku 31 lat, została 
szefem Banku Spółdziel-
czego. Oczywiście to duże 
uproszczenie – decydowała 
przecież wiedza, umiejętno-
ści i otwarcie na zachodzące 
zmiany. A te w owym czasie 
stanowiły prawdziwe wy-
zwania! Poradziła sobie ze 
wszystkimi. 

Pełnione funkcje  ban-
kowe i  aktywność społeczna 
Elżbiety Nowakowskiej-Ak-
kermans niejednokrotnie wy-
kraczały poza Dzierżoniów. 

W 1990 r. współtworzyła pierwszy, zrzesza-
jący banki spółdzielcze,  Gospodarczy Bank 
Wielkopolski w Poznaniu, w którym przez 
dwie kadencje pełniła funkcje w Komisji Re-
wizyjnej, w tym w jednej – przewodniczącej 
Komisji. W1991 r. była założycielem, a w ka-
dencji 1997-2000 członkiem Zarządu Krajo-
wego Banków Spółdzielczych. Rok później 
współtworzyła kolejny bank zrzeszający Go-
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spodarczy Bank Południowo-Zachodni we 
Wrocławiu, w którym została sekretarzem 
pierwszej Rady Nadzorczej. W latach 1996-
1999 była wiceprzewodniczącą Komisji Re-
wizyjnej, do roku 2001członkiem Rady Zrze-
szenia GBPZ, a także przez 7 lat członkiem 
Komitetu Finansowego zrzeszenia wspiera-
jącego restrukturyzację banków. Przez 6 lat 
(2004-2010) zasiadała w Radzie Zrzeszenia 
Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB) w Po-
znaniu, a w latach 2013-2016 przewodniczyła 
Radzie Zrzeszenia oraz Zgromadzeniu Pre-
zesów SGB w Poznaniu. Lata 2013- 2016 
przyniosły nowe wyzwania zawodowe. Elżbie-
ta Nowakowska-Akkermans była w tym cza-
sie członkiem międzyzrzeszeniowego zespo-
łu do prac nad ustawą implementującą unijną 
dyrektywę CRD IV i Rozporządzenie CRR dla 
bankowości spółdzielczej, a także członkiem 
Rady Konsultacyjnej sektora bankowości 
spółdzielczej przy Związku Banków Polskich 
wypracowującej istotne stanowiska sektora 
wobec otoczenia prawnego i biznesowego; 
była również współtwórcą systemu ochrony 
instytucjonalnej SGB, stanowiącego dodat-
kową gwarancję bezpieczeństwa działania 
SGB. Należy tu też podkreślić, że systema-
tycznie prezentuje rozwiązania biznesowe dla 
banków na krajowych forach liderów banków 
spółdzielczych.

Prezes Zarządu Banku Spółdzielcze-
go w Dzierżoniowie, oprócz funkcji związa-
nych z bankowością, podejmuje się aktyw-
ności społecznych na poziomie lokalnym.                              
Od 2003 r. współpracowała przy tworzeniu 
procedur Funduszu Poręczeń Kredytowych 
Powiatu, a bank, którym zarządza, jako jedy-
ny aktywnie współdziałał z Funduszem, udzie-
lając ponad 170 kredytów na ponad 8 mln 
zł z poręczeniami dla małych i nowych firm; 
w efekcie zrealizowano wspólnie z FPKPD 
całość pozyskanej linii JEREMI. Od 2004 r. 
była członkiem, a od 2007 do 2019 r. wicepre-
zesem Zarządu Społecznej Rady Przedsię-
biorców przy Burmistrzu Dzierżoniowa, w któ-
rej opiniowała, w zakresie inicjatyw wspiera-
jących lokalną przedsiębiorczość, strategie 
rozwoju miasta w powiązaniu z regionem. 
W latach 2005-2007 była członkiem Kapituły 
konkursu na najlepszą w mieście firmę „Ga-

łązka dębu – zaszczyt i użyteczność”, doko-
nując analizy bilansów i strategii. Od 2012 r. 
cyklicznie edukowała społeczność i wyjaśnia-
ła zawiłości finansów w audycjach lokalnego 
radia „Przyjazna bankowość”. Współpracuje 
od wielu lat ze szkołami: prowadzi wykłady 
w ramach lekcji przedsiębiorczości, zaprasza 
uczniów na zajęcia w banku, zasiada w jury 
organizowanych konkursów. Aktywność spo-
łeczna  Elżbiety Nowakowskiej-Akkermans 
dotyczy również działalności w Akademii Ko-
biet Zainspirowanych, Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku, Forum Kobiet Przedsiębiorczych, 
udziału w spotkaniach organizacji społecz-
nych i sportowych oraz wielu inicjatyw lokal-
nych, także wspieranych finansowo. 

43 lata pracy zawodowej… Elżbieta No-
wakowska-Akkermans zaznacza, że trudno 
zamknąć je w ciągu jednego popołudnia, kiedy 
przygotowywała się do rozmowy.  A przecież                    
o osiągnięciach mówią liczby. Bank Spółdziel-
czy, od czasu, gdy została prezesem Zarzą-
du, z wypracowanego zysku i bez połączeń 
z innymi bankami osiągnął przyrost kapitałów 
własnych z 3,6 tys. zł do powyżej 12 mln euro 
i należy do liderów bankowości spółdzielczej 
w Polsce. Bank działa na terenie pięciu gmin 
w powiecie dzierżoniowskim, gdzie utworzył 
od podstaw cztery placówki oraz rozbudował 
i zmodernizował centralę w Dzierżoniowie, 
zgodnie z koncepcją opracowaną przez pre-
zes Zarządu.

Aktualnie Bank zatrudnia 53 osoby, 
prowadzi ponad 25 tys. rachunków klientów, 
w tym ponad 4 tys. dla przedsiębiorców i rol-
ników ( tu prezes wyjaśnia, jak ważnym klien-
tem jest rolnik, którego aspiracje, ze względu 
na własne pochodzenie, doskonale rozumie), 
jest też głównym bankiem dla Starostwa, 
Gmin Miejskiej   i Wiejskiej Dzierżoniowa, Pie-
szyc i Piławy Górnej. Bank wspiera finansowo 
lokalnie ważne aktywności, corocznie prze-
znaczając na te cele ok. 30 tys. zł.  Bank Spół-
dzielczy został laureatem wielu krajowych 
i regionalnych konkursów i rankingów, m.in. 
dwukrotnie uzyskał tytuł  najlepszego Banku 
Spółdzielczego w Polsce, trzykrotnie Banku 
Przyjaznego dla Przedsiębiorców a następ-
nie Godło laureata krajowego Banku Przyja-
znego dla Przedsiębiorców, tytuły: Promoto-
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ra Wiedzy (lider wspomagania kompetencji 
kadr) oraz  Złotego Banku SGB, przez pięć 
lat corocznie otrzymywał Nagrodę Orła Agro-
biznesu za sukces rynkowy, a w 2007 roku 
został zaliczony do banków o najwyższych 
wskaźnikach efektywności działania. Sukce-
sy związane były z pokonywaniem trudności, 
a do nich Elżbieta Nowakowska-Akkermans 
zalicza przede wszystkim prawne przeregu-
lowanie systemowe, które nie odróżnia i nie 
stosuje zasady proporcjonalności – te same 
rekomendacje prawne dotyczą zarówno mię-
dzynarodowych koncernów bankowych, jak 
i lokalnych banków spółdzielczych o niepo-
równywalnej skali generowanego ryzyka („to 
jest już jak tsunami regulacyjne”); natomiast 
uważa, że największym sukcesem zawodo-
wym było zapewnienie miejscowej społeczno-
ści, lokalnego, w 100% polskiego, bezpiecz-
nego banku, a w biznesowym partnerstwie 
realizacja lokalnych inwestycji i potrzeb kon-
sumpcyjnych. – Największe spełnienie zawo-
dowe daje mi sukces biznesowy i osobisty 
naszych Klientów – podkreśla.

Miarą sukcesu są odznaczenia państwo-
we i resortowe. Elżbieta Nowakowska-Akker-
mans  w 2000 r. została uhonorowana Srebr-
nym Krzyżem Zasługi, a w 2010 r. Złotym 
Krzyżem Zasługi. Otrzymała też znaczące 
odznaczenia resortowe: Medal „Za zasługi dla 
Spółdzielczości Bankowej” (KZBS – 1996r.), 
dwukrotnie Złotą Odznakę „Za zasługi dla 
Spółdzielczości Bankowej” im. F. Stefczyka 
(KZBS – 2000r. i 2007r.), Złoty Krzyż Zasługi 
w Rozwoju Spółdzielczości Bankowej im. ks. 
P. Wawrzyniaka (KZBS – 2001r.), Odznakę 
„Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” 
(KRS – 2005r.), Odznakę Honorową „Za za-
sługi dla Bankowości Rzeczpospolitej Pol-
skiej” (NBP – 2008r.), Złotą Odznakę SGB 
(2008r.), Diamentową Odznakę SGB (2010r.), 
Odznakę „Przyjaciel dziecka” za prace spo-
łeczne dla dobra dzieci (2011r.), Medal Dwu-
dziestolecia ZBP (2011r.), Tytuł Bankowego 

Menedżera Roku Bankowości Spółdzielczej 
(w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym 
przez „Gazetę Bankową”, pod kierownictwem  
Kapituły NBP, uwzględniający plebiscyt prze-
prowadzony wśród pięciuset Banków Spół-
dzielczych – 2014r.), Odznakę Honorową „Za 
zasługi dla rozwoju RP” (Minister Gospodar-
ki – 2015r.), Odznakę „Zasłużony dla Samo-
rządu Rolniczego” (DIR – 2015r.), Honorową 
Złotą Odznakę SGB – 25 lat (SGB - 2015r.), 
Złoty Medal 25-lecia KZBS (2016r.), Nagrodę 
Specjalną 25-lecia ZBP (2016r.), Medal „Za 
zasługi dla miasta Dzierżoniowa” (2018r.).

Elżbieta Nowakowska-Akkermans pod-
kreśla, że taka aktywność zawodowa jest 
możliwa tylko przy bardzo dużym wsparciu 
rodziny, podziale obowiązków, wzajemnym 
szacunku i miłości, a przede wszystkim pracy 
nad tym, aby dom był azylem, gdzie „ładuje 
się akumulatory” do kolejnych działań. Mąż 
Robertus, narodowości holenderskiej, obec-
nie na emeryturze, to również bankowiec, 
który pracował w wielu krajach w bankach 
europejskich i dla Banku Światowego, wie-
loletni doradca w ramach Unii Europejskiej. 
Bankowcem od 13 lat jest również syn Adam. 
Pani prezes uważa, że nie tylko wzajemne 
zrozumienie i wsparcie w rodzinie, ale i mi-
łość do natury okazywana szczególnie przez 
pielęgnowanie  przydomowego ogrodu (pra-
wie hektar!) pozwala odreagować codzienne 
stresy, działa jak pobyt w sanatorium. Do naj-
ważniejszych  hobby należy jednak podróżo-
wanie po świecie, gdzie już niewiele miejsc 
pozostało do odwiedzenia. Z wyjazdów przy-
gotowuje filmy dla rodziny i przyjaciół; potrafi 
też barwnie opowiadać o zaobserwowanych 
miejscach, ludziach i obyczajach. Tolerancja 
i otwartość sprawiają, że stara się zrozumieć 
przeróżnych ludzi, których spotyka podczas 
wędrówek. – Jestem wdzięczna za szansę, 
jaką dostałam od życia i za odwagę, żeby ją 
wykorzystać – podsumowuje rozmowę.
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BOGDAN PELCZAR

   „Dni nasze jako cień na ziemi”

Znany dzierżoniowski zegarmistrz i ko-
lekcjoner czasomierzy był bohaterem repor-
tażu „Tykająca rodzina” zamieszczonego 
w „Tygodniku Dzierżoniowskim”. I rzeczywi-
ście Bogdan Pelczar doskonale reprezentuje 
godziniarzy (wyjaśnia, że niegdyś tak nazy-
wano zegarmistrzów), ale nie tylko – kontynu-
uje rodzinną tradycję, a także przekazuje ją 
młodszemu pokoleniu.

Historia rodziny, po-
czątkowo niezwiązana 
z zegarmistrzostwem, się-
ga do pierwszej połowy 
XIX wieku. Stryj dziadka, 
św. Sebastian Pelczar, be-
atyfikowany przez papieża 
Jana Pawła II, od 1842 roku 
był biskupem przemyskim, 
a także profesorem Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. 
Bogdan Pelczar jest z nim 
spokrewniony zarówno ze 
strony ojca, jak i matki.         

Rodzice: Wanda  
i Stanisław pochodzili 
z Korczyny spod Krosna, 
tam się poznali i wzięli 
ślub. W 1949 roku ojciec, 
zegarmistrz, przyjechał do 
Dzierżoniowa, cztery lata później dołączyła 
do niego żona, która znalazła pracę w żłobku. 
Obaj ich synowie: Bogdan i Jerzy, na co wska-
zała przyszłość,  zgodnie z rodzinną tradycją, 
zapoczątkowaną przez dziadka, wybrali za-
wód zegarmistrza, a należy tu nadmienić, że 
zegarmistrzami zostali też ich kuzyni – Adam 

Sołowski w Dzierżoniowie i Witold Paradysz 
w Krośnie, a w Bielawie w zawodzie pracuje 
również syn kuzyna żony.

Bogdana Pelczara zainspirował przede 
wszystkim dziadek, który miał zakład zegar-
mistrzowski w Krośnie, a podczas pobytu 
w Stanach Zjednoczonych – blisko Nowego 
Jorku. To jednak nie wszyscy godziniarze 
w rodzie. Dominik, syn Bogdana prowadził 

zakład w Bielawie, a żona 
Wanda, choć ukończyła 
liceum ogólnokształcące, 
a następnie pracowała 
w „Diorze”, to dzięki wie-
loletniej praktyce  pomaga 
w prowadzeniu zakładu 
mieszczącego się przy ul. 
Świdnickiej i jest dosko-
nałym współpracownikiem 
w rzemiośle zegarmistrzow-
skim. A kto wie, czy tradycji 
nie przejmie trzyletni wnuk 
Mateusz, którego już teraz 
interesują urządzenia me-
chaniczne?

Bogdan Pelczar uro-
dził się w Dzierżoniowie. 
Do szkoły podstawowej 
uczęszczał w Piławie Gór-

nej. Już wtedy czuł się społecznikiem – pełnił 
funkcję przewodniczącego klasy, lecz miał też 
wiele zainteresowań: lubił przedmioty ścisłe, 
należał do kółka fizycznego i chemicznego, 
a także do… zespołu tanecznego, z którym 
występował na Dolnym Śląsku. Uprawiał 
również sport – grał w szkolnej drużynie 
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w siatkówkę (przyznaje, że dotąd interesuje 
się sportem). Naukę kontynuował w Zespole 
Szkół Zawodowych w Bielawie w klasie wie-
lozawodowej. Wybrał oczywiście specjalność 
zegarmistrza, bo czyż mogło być inaczej? Za-
znacza, że wówczas podjął decyzję ze wzglę-
du na dziadka, jednak przecież nie bez zna-
czenia jest fakt, że jego ojciec od 1954 roku 
prowadził zakład w Piławie Górnej. I właśnie 
u ojca, jako czeladnik, stawiał pierwsze kroki 
w zawodzie, a o sześć lat młodszy brat, Jerzy, 
był w tym czasie jego uczniem. 

Potem, co nietrudno przewidzieć, i dru-
gi z braci został zegarmistrzem, zawodowo 
związanym z Piławą Górną. Bogdan Pelczar 
praktykował i pracował u ojca od 1969 roku 
(z dwuletnią przerwą na służbę wojskową), 
a w 1977 roku uruchomił swój zakład w Dzier-
żoniowie przy ul. Świdnickiej 17. Ile to już lat 
pracuje w zawodzie? Tak długo, że aż trudno 
policzyć – bo prawie pięćdziesiąt! Dyplom Mi-
strzowski wydany przez Izbę Rzemieślniczą 
w Wałbrzychu uzyskał 16 marca 1987 roku. 
Z kolei swoją wiedzą i doświadczeniem służył 
podczas pracy w Komisji Egzaminacyjnej Ze-
garmistrzowskiej w latach 2000-2003. Pozo-
stał również społecznikiem. Działał w Cechu 
Rzemiosł Różnych, przewodniczył Komisji 
Kultury i Oświaty, był wiceprzewodniczącym 
Sądu Cechowego, w miarę potrzeb pracował 
w innych komisjach. Szczególną wagę przy-
wiązuje do dbałości o wizerunek swojego za-
kładu, dzięki temu dwukrotnie (w roku 2013 
i 2014) otrzymał II nagrodę oraz nagrodę pu-
bliczności za aranżację najładniejszej wysta-
wy świątecznej w Dzierżoniowie.

Zakład zegarmistrzowski Bogdana Pel-
czara prowadzony jest wzorowo. Każdy klient 
spotyka się tu z fachową pomocą i uprzejmą 
obsługą. Właściciel doskonale zna swoje 
rzemiosło, toteż potrafi właściwie i mądrze 
doradzić, a podczas rozmowy lubi żartować, 
co sprawia, że nawet mimo zepsutego w naj-
mniej odpowiedniej chwili zegarka, klienci od-
wiedzają zakład z przyjemnością. I na pewno 
ma tu rację Bogdan Pelczar, że zegarmistrz 
powinien być także dobrym psychologiem. 
Już u progu wchodzących wita tykanie ele-
gancko wyeksponowanych zegarów, a ich 
ogromny wybór może przyprawiać o zawrót 
głowy! 

Zegary ścienne, stojące, budziki, zegarki 
na rękę czy takie w formie zabawek przezna-
czone do dziecięcego pokoju… Każdy, nawet 
najbardziej wymagający, znajdzie tu czaso-
mierz dla siebie. Można tu nabyć również pa-
ski, bransolety i części zamienne wstawiane 
na miejscu; i oczywiście oddać do naprawy 
swój mechaniczny albo elektroniczny zega-
rek. Jednak to nie wszystko – można tu także 
skorzystać z niestandardowej usługi, a miano-
wicie renowacji lub naprawy zegarów antycz-
nych. Do większości z nich oryginalne części 
są nie do zdobycia, więc Bogdan Pelczar 
sam wyrabia je ręcznie – w swoim warszta-
cie posiada zegarmistrzowski park maszyno-
wy, m.in. tokarko-frezarkę. Kiedyś przywrócił 
do życia ręcznie robiony zegarek kieszonko-
wy (tzw. szpindlak) z 1632 roku, który, dzięki 
jego wiedzy i umiejętnościom, chodzi do dziś. 
Funkcjonują (i biją) także naprawione zegary 
stojące Bornholm z 1690 i 1791 roku, jeden 
z nich ma imponujące siedmiokilogramowe 
odważniki. Przy takich wyzwaniach koniecz-
nością nieraz bywa korzystanie z fachowej 
literatury, a najważniejszą książką dla Bogda-
na Pelczara jest liczący 12 tomów „Katechizm 
zegarmistrza” Wawrzyńca Marii Podwapiń-
skiego z zakonu w Niepokalanowie. Pierwszy 
tom został wydany w 1947 roku, a tom szósty 
zawiera najbardziej użyteczne wiadomości, 
aktualne do chwili obecnej.

Tu trzeba przypomnieć, że Bogdan Pel-
czar nie tylko naprawia, ale i kolekcjonuje 
stare zegary. Kolekcja zegarów stojących li-
czy 12 eksponatów, nieopodal ustawione są 
zegary kominkowe, w tym jeden z XIX wieku 
z widniejącym na nim, dość zaskakującym 
w tym miejscu, hasłem trzech muszkieterów. 
Wymagają one czyszczenia i renowacji, lecz 
na pewno  mechanizmy zostaną odrestauro-
wane, skoro ambicją zawodową właściciela 
jest przywrócenie  ich do dawnej świetno-
ści. Na ścianach, wśród wiszących zegarów, 
uwagę przyciągają tzw. szwarcwaldy, czyli 
drewniane zegary z kukułką z XVII i XVIII wie-
ku,  posiadające często także i mechanizm 
z drewna, wyrabiane metodą chałupniczą na 
Podkarpaciu. Największą wartość sentymen-
talną ma ten rzeźbiony w lipowym drewnie 
przez ojca, ale według projektu Bogdana Pel-
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czara. W zbiorach znajdują się jeszcze i inne 
czasomierze, które także zegarmistrz chce 
pozostawić jako pamiątkę po sobie.

Niewątpliwie wielkim wyzwaniem bywa-
ła naprawa i renowacja antycznych zegarów, 
jednak i życie zawodowe Bogdana Pelczara 
obfitowało w niekonwencjonalne sytuacje, 
rozgrywające się poza zaciszem własnego 
warsztatu. Ponad 20 lat temu Bogdan Pel-
czar naprawiał wyprodukowany w 1882 roku 
w Legnicy zegar kwadransowy, umieszczony 
na wieży dzierżoniowskiego ratusza. Zlecenie 
obejmowało rozłożenie, czyszczenie, napra-
wę, konserwację i ponowny montaż mecha-
nizmu, co łączyło się ze zniesieniem z wieży, 
między innymi, potężnych kół, a następnie 
ponowne ich wniesienie na górę. O tym wy-
czynie informował czytelników „Sztandar Mło-
dych” oraz regionalne gazety. W I LO przed 
dziewięcioma laty montował zegar wieżowy 
sterowany falami radiowymi, podobną pracę 
wykonał później w liceum w Strzelinie, na-
prawiał także zegar na wieży w kościele pod 
Ziębicami. Doprawdy, wiedzę, umiejętności 
i zakres wykonywanych przez zegarmistrza 
czynności można uznać za imponujące. 

Mimo swoich zawodowych i kolekcjoner-
skich pasji, Bogdan Pelczar znajduje także 
czas na wędkarstwo – teraz ma profesjonalny 
sprzęt, lecz wspomina, że jako dziecko dys-
ponował zaledwie kijem leszczynowym. Dużo 
czyta, a najbardziej interesuje go historia 
sztuki – w tym przede wszystkim architektu-
ry i oczywiście godziniarstwa. Razem z żoną 
Wandą chętnie odwiedzają giełdy staroci, 
choć poszukują tam odmiennych rzeczy: żona 
ogląda porcelanę i lampy naftowe, a Bogdan 
Pelczar marynistyczne zegary i barometry 
z łodzi podwodnych.

Państwo Pelczarowie mają troje dzieci. 
Syn Dominik poszedł w ślady ojca i prowa-
dzi zakład zegarmistrzowski w Bielawie, Ola 
Maria jest architektem wnętrz, pracuje jako 
projektant mebli w Niemczech, natomiast Ka-
tarzyna, która ukończyła Wydział Stosunków 
Międzynarodowych na Uniwersytecie Wro-
cławskim, jest menadżerem w jednej z firm. 
Wnuki: bliźniaki Kacper i Filip mają po 14 lat, 
lecz zainteresowania mechaniką przejawia 
najmłodszy - trzyletni Mateusz. Czy któryś 
z chłopców będzie kontynuował tradycje „ty-
kającej rodziny”? Któż to dziś wie…
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  JAROSŁAW RUDNICKI

 Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu,
                                                lecz człowiekiem wartościowym.
                                                                           Albert Einstein

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, 
po raz pierwszy został radnym w 2002 roku, 
mając 23 lata. Podkreśla, że pracę w samo-
rządzie traktuje jako swoją pasję. Przez 10 lat 
był zastępcą, a później szefem dzierżoniow-
skiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Samorządowiec i społecznik – tak 
najkrócej można określić życiową postawę 
Jarosława Rudnickiego.

Urodził się 9 lipca 
1979 roku w Dzierżoniowie. 
Rodzice: Alicja i Henryk są 
także dzierżoniowiana-
mi, natomiast dziadkowie: 
Anna i Jan Rudniccy wywo-
dzili się spod Częstochowy 
oraz Równego (Ukraina), 
a Barbara i Jerzy Kuzia-
kowie z okolic Bełchatowa 
(Kurnos) i Ostrowi Mazo-
wieckiej (Małkinia). Jaro-
sław Rudnicki dorastał jako 
jedynak. Uczęszczał do 
Szkoły Podstawowej nr 6, 
po ukończeniu klasy trze-
ciej – do Szkoły Podstawo-
wej nr 5. Naukę kontynu-
ował w II Liceum Ogólno-
kształcącym. Już w okresie szkolnym pocią-
gała go działalność społeczna: od początku 
szkolnej edukacji wielokrotnie pełnił funkcję 
przewodniczącego klasy, a potem Samorzą-
du Uczniowskiego. Najlepiej wspomina pracę 
w Samorządzie w II LO – nie było wówczas 
wyzwań, których by się nie podjął, po pro-

stu – nie było rzeczy niemożliwych. W szko-
le średniej został też „zarażony” miłością do 
książek przez polonistkę Barbarę Ciborską 
(obecnie jego domowa biblioteczka liczy po-
nad 600 tomów) oraz zdobył umiejętności 
umożliwiające pisanie artykułów do „Gazety 
Wrocławskiej” i prasy świdnickiej. Po uzy-
skaniu matury ukończył Policealne Studium 

Ekonomiczne w Dzierżo-
niowie, a następnie  pięcio-
letnie studia magisterskie 
na Akademii Ekonomicznej 
im. Oskara Langego we 
Wrocławiu (sale wykłado-
we mieściły się w Dzierżo-
niowie). Już w trakcie stu-
diów podjął pracę zawodo-
wą. Przez 13 lat prowadził 
działalność gospodarczą 
w zakresie reklamy i marke-
tingu oraz punkt zakładów 
bukmacherskich. Od kwiet-
nia 2019 roku zawodowo 
jest związany ze Srebrną 
Górą – kieruje Gminnym 
Ośrodkiem Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Stoszowicach 
(powiat ząbkowicki).

Największą pasją Jarosława Rudnickie-
go jest działalność samorządowa i społeczna. 
Rozpoczął ją bardzo wcześnie - już w wieku 
23 lat został wybrany do Rady Miejskiej, gdzie 
jako radny zasiadał w latach 2002-2006. 
A trzeba tu koniecznie dodać, że do dziś po-
zostaje najmłodszym wybranym radnym do 



155

dzierżoniowskiego samorządu. Jego „koni-
kiem”, jak zaznacza, zawsze będzie bezpie-
czeństwo mieszkańców, w tym także – dro-
gowe, więc przede wszystkim w tym okresie 
angażował się w kwestie z tym związane. 
Podejmował również obowiązki organizacyj-
no-prawne dotyczące funkcjonowania Rady 
Miejskiej oraz prace w komisjach statutowych 
polegające, m.in. na tworzeniu projektów 
uchwał i prowadzeniu dokumentacji organiza-
cyjnej RM. 

Rok 2010 przyniósł kolejne wyzwanie – 
mandat radnego w Radzie Powiatu (w kaden-
cji trwającej do 2014 r.). Jarosław Rudnicki, 
liczący zaledwie 31 lat, znowu został najmłod-
szym radnym w historii dzierżoniowskiego 
samorządu powiatowego. Był nim przez 8 lat, 
kiedy to stracił ten zaszczyt na rzecz młodsze-
go o 37 dni w dniu wyboru Marcina Pięta.

Nowe obowiązki dotyczyły pracy w Ko-
misji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu 
i Turystyki. Szczególnie ważne dla Jarosła-
wa Rudnickiego były starania mające na 
celu zaopatrzenie dzierżoniowskiego szpitala 
w specjalistyczny sprzęt, co także wiązało się 
z pełnieniem obowiązków szefa sztabu Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 2014 
roku wrócił do Rady Miejskiej (startował 
z własnego Komitetu Wyborczego), w której 
objął funkcję wiceprzewodniczącego. W ko-
lejnych wyborach w 2018 roku uzyskał rekor-
dową liczbę 1029 głosów (najwyższy wynik 
w Dzierżoniowie od 1990 r., jeden z najwyż-
szych na Dolnym Śląsku, biorąc pod uwagę 
skalę wielkości miasta) i ponownie został 
wiceprzewodniczącym RM. Obecnie pracuje 
w Komisji Budżetu i Finansów, gdzie zajmu-
je się opiniowaniem, projektowaniem i oceną 
budżetu oraz w Komisji Rozwoju Gospodar-
czego Miasta podejmującej kwestie związa-
ne z zatrudnieniem na terenie Dzierżoniowa 
i współpracę z prowadzonymi tu  firmami. Ja-
rosław Rudnicki w październiku 2019 roku po 
raz pierwszy kandydował do Sejmu RP i uzy-
skał ponad 3 tysiące głosów. Jego celem była 
przede wszystkim weryfikacja wyniku wybo-
rów samorządowych – okazało się, że tak wy-
soki wynik nie był przypadkowy. O poparciu 
kandydata decydowało jego zaangażowanie 
w prace samorządowe, ale zapewne niemniej 

istotną rolę odgrywała działalność społeczna. 
Któż bowiem w naszym regionie nie poznał 
Jarosława Rudnickiego jako bardzo skutecz-
nego szefa dzierżoniowskiego sztabu Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy i sprawnego 
samorządowca? 

W latach 2008-2009 był zastępcą szefa 
sztabu, a przez następne 8 lat kierował dzier-
żoniowskim sztabem WOŚP. Umiejętności or-
ganizacyjne i logistyczne, współpraca z wielo-
ma instytucjami, firmami, zespołami, a przede 
wszystkim dar zjednywania ludzi i ogromny 
zapał przełożyły się na konkretne wyniki. Gdy 
dołączył do sztabu, najlepszy wynik przypadał 
na rok 2003 – zebrano wówczas ok. 33 tys. zł, 
a kiedy w 2017 roku, z racji licznych obowiąz-
ków przewodniczącego RM, przekazywał pro-
wadzenie sztabu swojemu następcy, dzierżo-
niowska „orkiestra” uzyskała kwotę ponad 210 
tys. zł. Rezygnacja z funkcji wcale nie ozna-
czała odejścia ze sztabu – Jarosław Rudnicki 
nadal „gra” z dzierżoniowską Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy: pracuje jako wolonta-
riusz, wspiera młodych sztabowców, dzieli się 
z nimi swoim doświadczeniem, a przy tym jest 
dumny ze swoich „wychowanków” stanowią-
cych większość w sztabie. Podkreśla, para-
frazując hasło Jurka Owsiaka, że „wolontariu-
szem jest się do końca świata i jeden dzień 
dłużej”. – WOŚP to kawał mojego życia. Coś 
szczególnego, wyjątkowego. Pomaganie in-
nym, angażowanie Polaków w różnym wieku, 
potrzeba bycia razem – zaznacza. Nie ukrywa 
ogromu pracy organizacyjnej trwającej przez 
kilka miesięcy przed finałem, a potem stresu, 
zmęczenia, często też przeziębienia, jednak 
uważa, że rekompensują to lata kontaktów 
z ludźmi, kontynuowania znajomości i przy-
jaźni, a osobiste spotkania z Jurkiem Owsia-
kiem po prostu „ładują energię”. 

Aktywność społeczna Jarosława Rud-
nickiego związana jest także z działalnością 
w wielu organizacjach i stowarzyszeniach. 
W latach 1997-1999 był członkiem Zarzą-
du Koła Polskiego Związku Wędkarskiego, 
od 1999 do 2013 roku - członkiem Zarządu 
i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej MZKS 
Lechia Dzierżoniów, w latach 2011-2015 
pełnił funkcję skarbnika Hufca Ziemi Dzier-
żoniowskiej ZHP, był też założycielem i pre-
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zesem Zarządu Stowarzyszenia HELP DDZ 
(2016-2018r.) organizującego zajęcia dla 
dzieci i młodzieży oraz finały WOŚP; obecnie 
wspiera stowarzyszenie jako wolontariusz.

Jarosław Rudnicki niejednokrotnie otrzy-
mywał dyplomy, tytuły i podziękowania za za-
angażowanie w działania charytatywne oraz 
samorządowe,  jednak najbardziej ceni trzy 
z nich. W 2011 roku uzyskał tytuł Wolontariu-
sza Powiatowego, który Dolnośląskie Stowa-
rzyszenie Prasy Regionalnej przyznało tylko 
kilku osobom z Dolnego Śląska. W plebiscy-
cie Sudeckie Kryształy (2016 r.), w którym gło-
sowali mieszkańcy byłego województwa wał-
brzyskiego, spośród 20 kandydatów (również 
parlamentarzystów) Jarosław Rudnicki został 
wybrany i uhonorowany tytułem Osobowości 
Regionu przez kapitułę powołaną przez Tele-
wizję Sudecką. W czasie pełnienia obowiąz-
ków szefa sztabu WOŚP regularnie dosta-
wał podziękowanie za organizowanie finału, 
a najważniejsze wyróżnienie stanowił Medal 
25-lecia WOŚP (w 2017 roku), który przyzna-
no tylko kilkudziesięciu osobom w Polsce, 
a wśród nich byłemu Prezydentowi RP Broni-
sławowi Komorowskiemu. 

Zdawać by się mogło, że liczne obowiąz-
ki nie pozwalają Jarosławowi Rudnickiemu na 
rozwijanie własnych zainteresowań. A jednak 
tak nie jest. Przede wszystkim pochłania go 
lektura, a szczególnie książki na temat wspi-
naczki wysokogórskiej. Kiedy czuje się zmę-
czony, sięga do swojej dobrze zaopatrzonej 
biblioteki, aby poczytać o wyprawach w naj-
wyższe góry świata, czyli, jak mówi, ucieka 
w Himalaje i Karakorum. Jego fascynacja hi-
malaizmem przekłada się na konkretne dzia-
łanie. W ramach projektu „Pasjonaci gór wy-
sokich”, realizowanego ze Stowarzyszeniem 
HELP DDZ, organizuje spotkania z polskimi 
himalaistami, które cieszą się ogromnym za-

interesowaniem. Cykl obejmuje 14 spotkań, 
odbyły się już 4 z nich. W Dzierżoniowie go-
ścili: Krzysztof Wielicki, Rafał Fronia, Leszek 
Cichy i Ryszard Pawłowski. Celem prezenta-
cji ich dokonań jest na pewno przedstawienie 
przygody, niejednokrotnie w ekstremalnych 
warunkach, lecz także ukazanie wartości 
cechujących postawy himalaistów: rozsądku 
i odpowiedzialności. Jarosław Rudnicki zna 
prywatnie kilku „ludzi gór”, a jego idolem po-
zostaje Krzysztof Wielicki.

Drugą sportową pasją jest piłka nożna. 
Wiceprzewodniczący RM określa się jako za-
deklarowany kibic dwóch drużyn: Lechii Dzier-
żoniów i Zagłębia Lubin.  W miarę możliwości 
stara się być na meczach, a jeśli czas nie po-
zwala, ogląda je ekspresyjnie (co zaznacza) 
w telewizji, wznosząc głośne okrzyki w kluczo-
wych momentach meczu. Podobnie reaguje, 
obserwując mecze Reprezentacji Narodowej. 
Nieodzownym atrybutem w obu sytuacjach 
jest szalik klubowy lub reprezentacyjny. Wy-
cisza się natomiast podczas wędkowania. Ma 
swoje ulubione miejsca, te najbliżej położone 
znajdują się w Sieniawce i Łagiewnikach. Pro-
wadził wędkarską grupę młodzieżową, a jed-
na z jego wychowanek zdobyła złoty medal 
na Okręgowych Zawodach w Wędkarstwie 
Spławikowym. Najchętniej jednak aktywnie 
spędza wolny czas z rodziną: żoną  Marzenką 
(podkreśla, że od 15 lat – jedyną i wyjątkową) 
i dziesięcioletnią córeczką Mają, będącą nie-
zmiennie „oczkiem w głowie taty”. I tu należy 
nadmienić, że Maja od dwudziestego pierw-
szego dnia życia jest wolontariuszką WOŚP 
– zaczynała „grać” w orkiestrze, gdy Jarosław 
Rudnicki zarejestrował ją w sztabie i umieścił 
puszkę w niemowlęcym wózku. Zapewne bę-
dzie wspierać WOŚP „do końca świata i jeden 
dzień dłużej”. Tak jak jej tato.
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Działalność Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa  
w 2019 roku.

Henryk Smolny, Marta Szachniewicz

Kolejny rok funkcjonowania dzierżoniowskiego muzeum rozpoczęto   trwającą od listopada 
2018 r.  ekspozycją  czasową „Powrót nad Odrę i Bałtyk – wystawa plakatu Ziem Odzyska-
nych”, stanowiącą  część   zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie. Pierwsze plakaty 
dotyczące Ziem Odzyskanych pojawiły się jeszcze w czasie wojny. Ich tematyka odnosiła się 
wtedy do uzasadnienia kierowania wojsk ku niemieckiej stolicy. Ponowna zmiana granic państwa 
polskiego wywołała falę przymusowych przesiedleń, zmuszających Polaków do porzucenia swo-
jego dotychczasowego życia i rozpoczęcia nowego – między innymi na Dolnym Śląsku. W okre-
sie powojennym plakaty te głównie zachęcały do osadnictwa i zagospodarowania nowych ziem. 

 Na tej niecodziennej wystawie zaprezentowano blisko 40 unikatowych, powstałych   po II 
wojnie światowej dzieł polskiej grafiki użytkowej. Nie zabrakło prac najwybitniejszych przedsta-
wicieli polskiej szkoły plakatu, którzy zdobyli międzynarodowy rozgłos: legendarnego artysty, 
satyryka i karykaturzysty – Eryka Lipińskiego; plakacisty, grafika i fotografa – Wojciecha Zamecz-
nika, a także grafika i współtwórcy polskiej szkoły plakatu – Wiktora Górki. Na wystawie pojawił 
się także akcent graficzny związany z Dzierżoniowem. Wernisaż wystawy rozpoczął wykład 
„Ziemie Odzyskane w plakacie” wygłoszony przez Andrzeja Koteckiego (Muzeum Niepodległości 
w Warszawie).

Pozostając w tematyce  regionalnej, przygotowano następną wystawę czasową „Typowo 
śląskie?”  poruszającą wiele kwestii związanych z tematyką Śląska,  jego bogatą historią i kul-
turą, bez pomijania złożonych zagadnień.  Prezentowane treści zmierzały  w szczególności do 
udzielenia odpowiedzi na pytania związane ze śląską, jak i regionalną tożsamością, zachęcając 
do głębszego spojrzenia na ten temat. Głównym trzonem wystawy stały się  wielobarwne plansze 
będące efektem zorganizowanej przez Haus Schlesien (Königswinter, Niemcy) polsko-niemiec-
kiej konferencji poświęconej świadomości regionalnej w kontekście Śląska. Udział w konferencji 
i przygotowaniu wystawy wzięli przedstawiciele polskich i niemieckich muzeów oraz instytucji 
naukowych. W dzierżoniowskiej ekspozycji znalazły się  również lokalne zbiory wpisujące się 
w to wielowątkowe zagadnienie: stroje, dekoracje i przedmioty codziennego użytku, fotografie 
oraz wydawnictwa. Wprowadzeniem do wystawy był wykład prof. Tomasza Przerwy „W poszu-
kiwaniu śląskości Śląska,  czyli śląskie dylematy”. Jeden z wymiarów śląskości zaprezentowali 
młodzi artyści z bielawskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Poloneziaki”, występujący w zachwycającej 
w dolnośląskiej suicie.

Wystawa „Typowo śląskie?” stała się tłem do zajęć organizowanych podczas ferii zimo-
wych. Były to dwugodzinne lekcje muzealne dla uczniów klas 1-4 szkół podstawowych  o historii 
i kulturze regionu, związanych z tematem: „Życie na wsi i w mieście na przełomie XIX i XX 
wieku”. Podział polskiego społeczeństwa na mieszkańców miast i wsi na przełomie XIX i XX 
wieku był widoczny nie tylko w ubiorze  czy sposobie zachowania – istotnie różniły się także  
mieszkania poszczególnych warstw.  Salonik Mieszczański oraz Izba Sowiogórska są przykłada-
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mi dawnej kultury mieszkania na Ziemi Dzierżoniowskiej. Jak one  wyglądały? Jakimi sprzętami 
je wypełniano? Czym ozdabiano? Czy różnią się one od współczesnych wnętrz i sprzętów? 

 Pezentację wybranych eksponatów na wystawach stałych łączono w czasie lekcji muze-
alnych z tematycznymi układankami, łamigłówkami oraz pracami plastycznymi  Podczas zajęć 
uwzględniano także elementy profilaktyki fonoholizmu (nadmiernego i szkodliwego używania 
telefonu komórkowego). Uczestnicy zostali zapoznani z symptomami fonoholizmu oraz poznali 
sposoby codziennych rozwiązań pozwalających na racjonalne korzystanie z urządzeń mobilnych.

Wiosna zawitała do muzeum wraz z wystawą „Mistrzowskie jak rzadko które… Ogrody 
Petera Josepha Lenné w Polsce”. Wystawa przedstawiała ogrody krajobrazowe położone na 
wschód od Odry, zaprojektowane przez jednego z najwybitniejszych architektów krajobrazu XIX 
wieku – Petera Josepha Lenné. Na przygotowanych planszach można było zobaczyć szereg nie-
zwykle malowniczych scenerii, złożonych kompozycji i bogatych szat roślinnych. Wśród licznie 
przedstawionych założeń parkowych przedstawiono, m.in. wyjątkowe ogrody pałacu Marianny 
Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim czy Park Szczytnicki we Wrocławiu. Wystawa powstała 
w oparciu o  wyniki projektu badawczego, realizowanego przez Uniwersytet Techniczny w Dreź-
nie i Wyższą Szkołę w Neubrandenburgu oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, we 
współpracy  z szeregiem partnerów w Niemczech i Polsce. Zwieńczeniem otwarcia wystawy był 
wykład Pauli Kopczyk „Działalność projektowa Petera Josepha Lenné – umiłowaniem pięknego 
i harmonijnego krajobrazu”, przybliżający postać i dzieła tego znakomitego architekta krajobrazu.

„Zapomniana polskość w powiecie dzierżoniowskim” to temat wystawy plenerowej za-
inaugurowanej w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wystawa  rozmieszczona w przyległym 
do muzeum parku-lapidarium odzwierciedlała  poczucie tożsamości lokalnej na ziemi dzierżo-
niowskiej od XVIII do początku XIX w. Na wystawie zaprezentowano fragmenty kazań w języku 
polskim, modlitwy z popularnymi na Śląsku słowiańskimi imionami świętych, egzemplarze prasy 
polskiej, dwujęzyczne (polskie i niemieckie) napisy na obrazach religijnych,  modlitewniki, pol-
skojęzyczne księgozbiory, ryty nabożeństw w językach łacińskim, niemieckim i polskim, a także 
pamiątki po wybitnym Ślązaku – ks. Janie Melcu. 

Termin otwarcia wystawy nie był przypadkowy – tego dnia obchodzony jest także Dzień 
Polonii i Polaków za Granicą, który spinał wystawę klamrą przywiązania do polskości w przeszło-
ści  i teraźniejszości. Podczas otwarcia  plenerowej ekspozycji  o  zgromadzonych materiałach 
i poszukiwaniu polskości opowiedział Janusz Głód.

Początek czerwca to tradycyjnie czas obchodów Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej 
w diecezji świdnickiej. Zawsze głównym elementem wydarzenia jest seria wykładów podejmu-
jących ważne i ciekawe zagadnienia życia społecznego i religijnego. Prelegentami są przede 
wszystkim księża prezbiterium świdnickiego. W  roku 2019 alumni Wyższego Seminarium 
Duchownego Diecezji Świdnickiej wystąpili w muzeum  ze  spektaklem teatralnym pt.: „Za pięć 
godzin zobaczę Jezusa”. Sztuka, która  powstała  na podstawie dziennika więziennego Jacqu-
es’a Fescha pisanego dla sześcioletniej córki,  przedstawia proces głębokiego nawrócenia 
więźnia skazanego na karę śmierci.    Patronat honorowy nad inicjatywą Wyższego Seminarium 
Duchownego Diecezji Świdnickiej objął bp prof. dr hab. Ignacy Dec.

Wakacyjna oferta muzealna  dla dzieci i młodzieży szkolnej obejmowała organizację dwu-
godzinnych warsztatów zdobienia papieru tradycyjną turecką techniką ebru. Zdobienie papieru 
tą techniką odbywa się  poprzez przenoszenie na papier wzorów tworzonych przy pomocy farb 
rozprowadzanych pędzelkami i patyczkami na wodzie zagęszczonej tłustą substancją. Misterne 
wzory namalowane na wodzie przenoszone są na kartki papieru poprzez  przyłożenie tychże 
do  powierzchni wody. Dzięki temu powstają   przepiękne, zadziwiające, niezwykle dynamiczne 
kształty i barwne figury. Papier ozdobiony w technice ebru nazwany jest również papierem turec-
kim lub papierem marmurkowanym. Zajęcia składały się z części teoretycznej oraz praktycznej.  
Uczestnicy poznali wiele ciekawostek  dotyczących orientalnej sztuki zdobienia papieru, a zdo-
byte informacje wykorzystywali tworząc swe niepowtarzalne marmurkowe dziełka. 
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Podczas wakacji odbywały się także lekcje muzealne dla uczniów 7 i 8 klas szkół podstawo-
wych oraz szkół średnich pt. „Zabytki języka polskiego” prowadzone przez pedagoga – polonistę. 
Uczestnicy zajęć poznali najstarsze zabytki  języka polskiego, począwszy od pierwszych zapisów 
polskiego nazewnictwa w dokumentach z IX w. do pełnych tekstów religijnych i świeckich  w XV 
w. Całościowe spojrzenie na dorobek średniowiecznej literatury pozwoliło uczniom zrozumieć, 
jak doniosłą rolę średniowieczne zabytki piśmiennictwa polskiego odegrały w procesie kształto-
wania się naszego języka, kultury i świadomości narodowej.

Wakacyjne działania zakończył spacer historyczny, zorganizowany w ramach Cooltural-
nego Piątku. Pierwszy spacer z cyklu „Dzierżoniów nieznany” dotyczył rodziny Sadebecków – 
przedsiębiorców i miłośników XVIII-wiecznego Dzierżoniowa. Muzealny przewodnik opowiedział 
o miejscach związanych z tą rodziną i jej działalnością.

Najwięcej zbiorów w 2019 r. przygotowano na wystawę „Kierunek SZTUKA”. Ekspozycja 
obejmowała bogate zbiory malarstwa, ceramiki i szkła ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Zbiór ten  prezentowany był dotąd w znaczących miastach 
Polski, m.in. na Zamku Królewskim w Warszawie, w Malborku oraz  w zamku Książ. Na wystawie 
można było podziwiać obrazy znakomitych mistrzów polskich, w tym  z przełomu XIX i XX wieku: 
Włodzimierza Tetmajera, Jacka Malczewskiego, Józefa Chełmońskiego, Jerzego Nowosielskiego 
i innych. 

Poza wybitnymi przedstawicielami  malarstwa polskiego wystawa obejmowała również nie-
zwykłe dzieła tak uznanych  mistrzów,  jak:  Marten van Valckenborch (niedościgły  manierysta, 
którego prace są w zbiorach wiedeńskiego Kunsthistorisches), Jan Molenaer II, Abraham Storck, 
Hendrick Verschuring, Christoph Friedrich Reinhold Lisiewski, Christian Georg Schütz Starszy 
i inni. Unikatem był także namalowany na blasze flamandzki obraz „Kordegarda małp” z kręgu 
Davida Teniersa Młodszego. Wernisaż uświetnili znamienici goście, m. in.: ks. bp prof. dr hab. 
Ignacy Dec – metropolita świdnicki, ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński – rektor Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dr Krzysztof Przylicki – dyrektor Muzeum KUL oraz Dariusz 
Kucharski – burmistrz Dzierżoniowa. Uczestnicy wydarzenia mogli usłyszeć wiele ciekawych 
informacji, nie tylko o udostępnionej kolekcji, ale także o jej historii, o powojennych próbach 
odzyskiwania utraconych dzieł  i  o dawnych oraz  współczesnych   darczyńcach. 

Temat malarstwa na dłużej zagościł w muzealnych murach dzięki kolejnej  wystawie cza-
sowej:  „Henryk Kluza – wspomnienia”, poświęconej zmarłemu w 2013 r. dzierżoniowskiemu 
artyście. Wystawa prac obejmowała malarstwo olejne, rysunek oraz prace z zakresu wzornictwa 
przemysłowego. Udostępnione prace ilustrowały  szeroki przekrój prac: pejzaże, martwą naturę 
oraz dzieła symboliczne, przede wszystkim w charakterystycznych odcieniach beżów, żółci, 
ciepłych brązów i zieleni. Podczas spotkania nie zabrakło wspomnień o artyście, zajmujących 
historii i anegdot związanych z jego twórczością.

Wzorem poprzednich lat  kontynuowano  współpracę z Towarzystwem Oświatowym Ziemi 
Dzierżoniowskiej. W jej  ramach, w dzierżoniowskim muzeum, odbyły się wykłady i prelekcje 
z zakresu historii, kultury i sztuki („O Marku Edelmanie – słów kilka”, „Polki, które zmieniły świat”, 
„Vincent van Gogh – od samotności do legendy”, „Malarz bardzo polski – Józef Chełmoński”, 
„Land art”, „Powtórka z historii – Unia Lubelska”, „ W świecie niezwykłych obrazów Edwarda 
Hoppera”, „Józef Rotblat – polski noblista z angielskim paszportem”, „Powtórka z historii – po-
wstania śląskie”).

Przy okazji trzeba podkreślić fakt, że z roku na rok poszerza się współpraca Muzeum 
Miejskiego Dzierżoniowa z Towarzystwem Miłośników Dzierżoniowa. Nowa inicjatywa TMD – 
Święto Lilaków – swój finał miała właśnie w  muzeum. Wydarzenie ma na celu zachęcenie 
mieszkańców do  upiększania swojej miejscowości, by w przyszłości Dzierżoniów stał się „Mia-
stem – ogrodem lilaków”. Z tego względu zainicjowano akcję „Zaadoptuj lilaka”, podczas której 
instytucje publiczne z terenu Dzierżoniowa zostały obdarowane rozmaitymi odmianami lilaków, 
co zostało udokumentowane  w „Księdze Lilaków”. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa obrazów, 
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kompozycji kwiatowych oraz koncert, dostarczając uczestnikom niezwykłych  dla wszystkich 
zmysłów wrażeń.

 W 2019 r.   - Nocą Muzeów  burmistrz miasta zainaugurował Dni Dzierżoniowa. O godz. 
17:00, w przylegającym do muzeum parku-lapidarium odbyła się promocja 28. edycji „Rocznika 
Dzierżoniowskiego”, w którym znaleźć można, m.in. artykuły mówiące o przeszłości ziemi dzier-
żoniowskiej, a także  wszystkie najważniejsze informacje o wydarzeniach gospodarczych, poli-
tycznych oraz kulturalnych,  jakie miały miejsce w 2018 r. w samym Dzierżoniowie i w  powiacie 
dzierżoniowskim. 

W spotkaniu promującym wspomnianą wyżej publikację  uczestniczyli przedstawiciele 
Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa, radni miasta, powiatowe władze samorządowe, autorzy 
tekstów   oraz goście z miast partnerskich: Kluczborka (Polska), Lanškroun (Czechy), Hajdú-
szoboszló (Węgry) i  Crewe and Nantwich (Anglia). Gościem honorowym programu był znany 
muzyk jazzowy, honorowy obywatel Dzierżoniowa – Tadeusz Nestorowicz. Jego fantastyczna 
gra na trąbce , a zwłaszcza przypomnienie  „Ballady o moim Dzierżoniowie”, wprowadziła gości  
w miły nastrój.  W dalszej części wieczoru odbyły się interesujące warsztaty barwienia papieru 
techniką ebru (marmurkowania), a ostatnią atrakcją  było zwiedzanie nuzeum w nocnej scenerii.

We współpracy z Towarzystwem Miłośników Dzierżoniowa zorganizowano Dzień Wolności 
i Solidarności – wydarzenie, upamiętniające  30. rocznicę pierwszych po II wojnie światowej, 
historycznych wyborów do Senatu i Sejmu (dnia 4 czerwca 1989 roku). Podczas obchodów  
w Parku im. Sybiraków Dariusz Kucharski – burmistrz Dzierżoniowa, Andrzej Darakiewicz – 
przewodniczący Rady Miejskiej, Grzegorz Kosowski –starosta Powiatu Dzierżoniowskiego oraz 
Wanda Ostrowska – prezes Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa posadzili Dąb Wolności. 

W godzinach przedpołudniowych zorganizowano lekcję muzealną dla uczniów dzierżoniow-
skich szkół podstawowych i średnich z udziałem Andrzeja Bartoszyńskiego – przewodniczącego 
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Ziemi Dzierżoniowskiej, Mateusza Cegiełki – członka 
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Ziemi Dzierżoniowskiej oraz Mariana Kowala – posła 
na Sejm Kontraktowy. 

Początek roku szkolnego to czas realizacji inicjatyw związanych z obchodami Europej-
skich Dni Dziedzictwa. W tym roku hasłem przewodnim był „Polski splot”, w ramach którego 
przygotowano na dzierżoniowskim rynku plenerowy pokaz prezentujący postać wybitnego Ślą-
zaka – ks. Jana Melca, obrońcy polskości na niemieckim Śląsku w 1. poł. XX wieku. Po prelekcji 
uczestnicy obejrzeli wystawę   „Zapomniana polskość w powiecie dzierżoniowskim”.

Tradycyjnie, gala konkursu „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas”, organizowanego przez 
Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa, odbyła  się w muzealnej scenerii. Podczas  corocznej 
uroczystości  nagradza się  osoby prywatne i instytucje, które w sposób znaczący zadbały o   
upiększanie miasta. 

Wspólnym projektem muzeum oraz TMD była organizowana już po raz siódmy  Konfe-
rencja Regionalistów, na którą zaproszono dyrektorów przedszkoli, szkół i instytucji kultury 
z Dzierżoniowa. Konferencję rozpoczął występ dzieci z Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzier-
żoniowie, po którym dr Dagmara Adamska (Uniwersytet Wrocławski) wygłosiła wykład na temat 
kamiennych krzyży w powiecie dzierżoniowskim.  Następny punkt programu stanowiła prelekcja  
„Tożsamość jest nauką wspólnot – edukacja regionalna w dzierżoniowskich przedszkolach 
i szkołach podstawowych” przedstawiona przez Dorotę Pieszczuch, zastępcę burmistrza Dzier-
żoniowa. Spotkanie zakończyła informacja Henryka Smolnego, dyrektora Muzeum Miejskiego 
Dzierżoniowa,   o działalności placówki w latach 2018 – 2019 oraz planach na przyszłość.

Dzierżoniowskie muzeum z przyjemnością angażuje się w promocję lokalnych wydawnictw 
oraz projektów historyczno-socjologicznych. W marcu odbyła się  promocja książki dr Anny Gru-
żlewskiej „Polska Jerozolima”, przedstawiając historię ziemi dzierżoniowskiej poprzez historię 
społeczności żydowskiej, która jest żywa we wspomnieniach starszych pokoleń, a nieobecna 
w świadomości ludzi młodych. Spotkanie poprowadził Sebastian Runowicz, który opowiedział 
o nie tylko o treść prezentowanej książki, ale także o kulisach jej powstania. 
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Jedną z organizacji dbających o upowszechnianie lokalnego dziedzictwa i odkrywanie 
lokalnej historii, jest Fundacja Forum Dialogu Między Kulturami. We współpracy z fundacją zor-
ganizowano uroczyste podsumowanie dwóch projektów:

Historie mówione dzierżoniowian - skupiające się na rejestrowaniu relacji mówionych 
świadków minionych wydarzeń z życia Dzierżoniowa, pozyskiwaniu i digitalizowaniu sta-
rych fotografii i dokumentów związanych z miastem,
„Polacy z Kresów Wschodnich na Ziemi Dzierżoniowskiej” – opierający się na doku-
mentowaniu indywidualnych losów dawnych mieszkańców Kresów Wschodnich II RP, któ-
rzy w wyniku ekspatriacji w granice powojennej Polski, różnymi drogami trafili na ziemię 
dzierżoniowską. W ramach projektu były nagrywane wspomnienia przesiedleńców bądź 
potomków rodzin kresowych, pozyskiwano i digitalizowano stare fotografie, dokumenty 
i pamiątki z rodzinnych zbiorów. 
Zebrany materiał (fragmenty relacji, ich transkrypcje oraz archiwalia) został udostępniony 
online za pośrednictwem strony internetowej: http://dzierzoniowskiearchiwum.pl.

„Szopki krakowskie” to ostatnia w 2019 roku wystawa, została ona  wpisana w klimat Bo-
żego Narodzenia. Na ekspozycji zgromadzono piętnaście  szopek krakowskich pochodzących  
ze zbiorów Muzeum Krakowa. Zbiory tej rangi gościły w Dzierżoniowie po raz pierwszy. Wśród 
nich znajdowały się miniaturowe budowle  biorące  udział w konkursach szopkarskich głównie 
w  latach 80. i 90.  XX wieku i zajmujące w nich czołowe miejsca. Prezentowane eksponaty, to 
szeroki przekrój kategorii - od szopek małych, przez średnie do dużych, z których największa, 
mierząca 160 cm, zdobyła pierwsze miejsce w swojej kategorii w 1988 r. Najstarsze z prezento-
wanych w muzeum szopek wywodziły  się z roku 1984, najmłodsza natomiast pochodziła z roku 
2006 i uzyskała  wyróżnienie w kategorii szopek średnich. 

Tradycja szopkarska w Krakowie sięga XIX w., kiedy to w zimowym, „martwym” sezonie 
budowlanym cieśle i murarze zaczęli wykonywać miniaturowe makiety budynków krakowskich, 
które miały ubogacać jasełka. Po 1918 r. nie udało się już wskrzesić tradycji jasełek, dopiero w 1937 r. 
ogłoszono w Krakowie pierwszy konkurs na najpiękniejsze szopki. Po II wojnie światowej za-
częto gromadzić i wystawiać różnorodne oraz misterne dzieła szopkarzy. W 2018 r. tradycja 
budowy, wyjątkowych w skali świata, szopek krakowskich  została wpisana na Reprezentatywną 
Listę Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. Podczas wernisażu wystawy o tradycji 
szopkarskiej w Krakowie opowiedziała Anna Śliwa-Suchowiak (Muzeum Historyczne Miasta 
Krakowa).

W roku 2019 kontynuowano działania wpisujące się w kolejny rok obchodów stulecia odzy-
skania niepodległości. W ramach tego wspaniałego jubileuszu zorganizowano lekcje muzealne 
dla dorosłych prowadzone przez Janusza Głoda. Cykl spotkań obejmował głownie zagadnienia 
niepodległościowe: dotyczące wpływu układów międzynarodowych na interesy Śląska („Konfe-
rencja pokojowa w Paryżu a sprawa Śląska”), wpływu powstań śląskich („Dziedzictwo powstań 
śląskich z perspektywy powrotu na Ziemie Odzyskane”), wpływu duchowieństwa na lokalny 
patriotyzm („Sprawa duszpasterstwa polskojęzycznego wśród jeńców wojennych obozu w Mości-
sku w 1939 r.”, „Mała Ojczyzna w pracy duszpasterskiej ks. Jana Melca po 1945 r.”) przejawów 
lokalnego patriotyzmu („Znani i nieznani Ślązacy w walce o niepodległą Polskę”, „Nielegalne 
druki ulotne z terenu powiatu dzierżoniowskiego z okresu PRL”) oraz historii lokalnych przedsię-
biorstw („Znaki firmowe dzierżoniowskich firm z lat 1855 -1938 – przyczynek do historii lokalnego 
biznesu”).

Tematyka patriotyczna obecna jest w całorocznej  działalności muzeum, dzięki współpracy, 
m. in. z IPN  przy organizacji uroczystości miejskich dotyczących rocznic:

• Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu,
• I Deportacji Polaków na Sybir,
• Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,
• Zbrodni Katyńskiej,
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• uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
• wybuchu Powstania Warszawskiego,
• wybuchu II Wojny Światowej,
• sowieckiej napaści na Polskę oraz Światowego Dnia Sybiraka,
• powstania Polskiego Państwa Podziemnego,
• Narodowego Święta Niepodległości,
• Dnia Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach poza Granicami Państwa.

Muzeum Miejskie Dzierżoniowa przez ostatnie lata działalności opracowało ofertę lekcji mu-
zealnych proponowanych przedszkolakom, uczniom szkół podstawowych i średnich. Tematyka 
zajęć jest różnorodna i dostosowana do wieku uczestników oraz podstawy programowej. W 2019 r., 
propozycja  zajęć edukacyjnych obejmowała następujące tematy: 

• Polskie symbole narodowe,
• Jak wyglądały dawne wnętrza mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej? Życie miejskie i wiejskie 

100 lat temu,
• Mój Dzierżoniów – poznaj symbole i patrona miasta,
• Dzierżoniów – poznajemy pochodzenie dwóch nazw miasta i niezwykłe osiągnięcia ks. Jana 

Dzierżona,
• Dzierżoniów - ostatnia bitwa wojny siedmioletniej na Śląsku,
• DIORA - historia potentata elektroniki,
• Udział Polaków w bitwie o Wielką Brytanię,
• Geneza ewangelickiego kościoła Braci Morawskich na przykładzie osiedla Gnadenfrei w Pi-

ławie Górnej.
Rok 2019 zaowocował wyborem nowego składu Rady Muzeum, której członków powołano 

Uchwałą nr VI/61/19 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 marca 2019 r. Rada Muzeum jest 
organem opiniodawczo-doradczym w sprawach zarządzania, finansowania oraz polityki kultural-
nej w zakresie muzealnictwa. Członkowie Rady wybierani są na okres czterech lat oraz wykonują 
swoją pracę społecznie. W skład III kadencji Ray Muzeum powołano:

Bolesława Wilkosa,
Lilianę Bąk,
Romana Kowalczyka,
Ireneusza Żygadło,
Wiesława Rośkowicza.

Wśród szlachetnych darczyńców muzealnych zbiorów znaleźli się:
Andrzej Bartoszyński, Zygmunt Chodorowski, Janusz Głód, Edelgard Herr, Arnold Korda-

siewicz, Roman Kowalczyk, Tadeusz Nestorowicz, Władysław Ostrowski, Marek Pitera, Aniela 
Starzycka, Halina Włoszczyńska oraz Heimatbund Kreis Reichenbach.

                                                                               
                                                                                                      



163

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury w 2019 r. -  
pamięć i trwanie.

Jolanta Maniecka

Kultura jest tym, przez co człowiek
staje się bardziej człowiekiem,

bardziej „jest”.
 Jan Paweł II

Współczesny świat jest różnorodny i trudny. Wszystko dzieje się szybko. Wielość jest fascy-
nująca, ale uniemożliwia czasami znalezienie czegoś własnego, co niosłoby ukojenie i budowało 
poczucie tożsamości. A ludzie potrzebują wiedzieć, kim są. Chcą, żeby to, co przeżywają, miało 
sens. Potrzebują czegoś pewnego, jakiegoś constans.

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury pełni ważną rolę w życiu mieszkańców miasta. Dostarcza 
dobrej rozrywki. Jest miejscem spotkań dla tych, którzy odkryli swoje pasje i chcą twórczo spę-
dzać czas, korzystając z bogatej oferty amatorskiego ruchu artystycznego.

Rok 2019 był dla DOK wyjątkowy. Odbyło się kilka jubileuszy, które podkreślały znaczenie 
amatorskiego ruchu artystycznego, jego rangę i rolę w społeczności lokalnej oraz to, że upo-
wszechnia on i popularyzuje dziedzictwo kulturowe, budując wspólną regionalną tożsamość.

Miejska Orkiestra Dęta obchodziła 10. rocznicę istnienia. Powstała w 2009 r. z inicjatywy 
dyrektora DOK, Krzysztofa Tokarskiego, wspieranego przez władze miasta. Pierwszym kapelmi-
strzem został Tadeusz Krupnik, „muzyk z duszą”. Grał wcześniej w orkiestrze „Silesiany”. Skoń-
czył Studium Organistowskie w Świdnicy. Brał udział w wielu kursach i warsztatach z zakresu 
gry na trąbce, organach. Dyrygentury uczył się u Lucjana Laprusa, kompozytora, dyrygenta, 
chórmistrza, profesora poznańskiego uniwersytetu. Orkiestrze poświęcił wiele swego czasu. To 
on rozpoczął werbowanie muzyków i tworzenie orkiestry, co wcale nie było łatwe. Orkiestrantów 
szukano wśród tych, którzy grali wcześniej w orkiestrach ZR „Diora” i ZPB „Silesiana”. Poszuki-
wano również pasjonatów muzyki, ludzi z wykształceniem muzycznym lub amatorów. Okazało 
się, że jeżeli kogoś muzyka zafascynowała, to nie może się z nią rozstać. Dawni członkowie, 
grających w Dzierżoniowie orkiestr decydowali się wejść do nowego zespołu. Najpierw orkiestrę 
tworzyło kilku, później kilkunastu, wreszcie kilkudziesięciu muzyków gotowych do wspólnego 
grania, bez reszty oddanych muzyce.

Pierwszy koncert orkiestra zagrała na Stadionie Miejskim 30 maja 2010 r. dla naprawdę du-
żej publiczności. Później występów było coraz więcej i teraz trudno sobie wyobrazić wydarzenie 
miejskie lub powiatowe bez jej udziału.

Od września 2013 r. drugim kapelmistrzem orkiestry był Dariusz Piechowiak, absolwent 
Szkoły Muzycznej im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli, Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Kar-
łowicza w Zielonej Górze oraz Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Jest 
pierwszym puzonistą w Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. Współpracuje z Operą Wrocławską, 
Filharmonią Dolnośląską w Jeleniej Górze i innymi orkiestrami na Dolnym Śląsku. W 2015 r. Da-
riusz Piechowiak został pierwszym kapelmistrzem orkiestry. Zespół miał już wtedy ugruntowaną 
pozycję w mieście i regionie, występował podczas wszystkich ważnych uroczystości, dawał 
koncerty, miał swoją sprawdzoną publiczność. 
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Miejska Orkiestra Dęta ma w swoim repertuarze ponad 120 utworów, reprezentujących 
różne style muzyczne – marsze, polki, jazz, blues, rock, muzykę filmową. Jej koncerty cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem mieszkańców miasta. Można powiedzieć, że nawet czekają oni na 
koncerty noworoczne, karnawałowe czy występ, organizowane z okazji Święta Niepodległości, 
prezentujące muzykę polską, patriotyczną, narodową.

Orkiestra daje również koncerty dla dzieci. Były już trzy: „Poznajmy orkiestrę dętą”, „Trąb-
ka, puzon – dwa żywioły”, „Muzyka z bajek – koncert multimedialny”. Orkiestranci uczą dzieci 
i młodzież gry na instrumentach perkusyjnych, na trąbce, klarnecie, saksofonie. Pamiętać trzeba, 
że gdy przygoda z muzyką zaczyna się w dzieciństwie, trwa przez całe życie. Muzyka najlepiej 
wyraża to, co niewyrażalne, czemu słowa sprostać nie mogą.

Miejska Orkiestra Dęta bierze udział w konkursach i przeglądach. Największym sukcesem 
było zdobycie 2. miejsca w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Świeradowie Zdroju 
w 2016.

Orkiestra daje koncerty w innych miejscowościach, np. w Filharmonii Sudeckiej w Wał-
brzychu, w Kłodzku, Srebrnej Górze czy w miastach partnerskich Dzierżoniowa: Kluczborku, 
Lanškroun (Czechy), Hajdúszoboszló (Węgry).

Skład osobowy orkiestry nie jest stały, choć są muzycy, którzy należą do zespołu od wielu 
lat, niektórzy nawet od początku jego istnienia. Bardzo ważny jest ciągły nabór nowych członków. 
Do zespołu dołączają coraz młodsi muzycy.

Misję orkiestry stanowi przede wszystkim aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym lokal-
nej społeczności, dlatego zespół jest otwarty na współpracę i chętnie angażuje się w różnego 
rodzaju przedsięwzięcia artystyczne, dbając o starannie dobrany i szeroki repertuar. Doskonale 
dopracowane występy zyskały uznanie słuchaczy, którzy doceniają imponujące efekty pracy 
artystów i profesjonalizm kapelmistrza.

Koncert z okazji 10-lecia Miejskiej Orkiestry Dętej odbył się 2 czerwca 2019 r. w Kinoteatrze 
„Zbyszek”. 

Prezes Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Andrzej Drozdowicz, 
wręczył odznaczenia dla najbardziej zasłużonych muzyków. Odznaki Honorowe dostali: Brązową 
– Jerzy Kwinta, Paweł Nieroda; Srebrną – Hieronim Świątczak, Jan Kwinta, Dariusz Piechowiak; 
Złotą – Tadeusz Krupnik, Andrzej Natanek. Za wsparcie, jakie daje orkiestrze, również dyrek-
tor DOK-u otrzymał Odznakę Honorową Brązową. A Miejska Orkiestra Dęta dostała Odznakę 
Honorową dla zespołów Brązową, „za szczególne osiągnięcia w uprawianiu kultury muzycznej 
w amatorskim ruchu artystycznym”.

Licznie przybyła publiczność nagradzała gromkimi brawami każdy utwór. A później trudno 
jej było rozstać się z orkiestrą, która w tym dniu zagrała naprawdę rewelacyjnie.

Jubileusz 15-lecia obchodził również chór „Kanon”. Jego historia zaczęła się 7 wrze-
śnia 2004 r. Ideę wspólnych spotkań zainicjowali wtedy pasjonaci muzyki i śpiewania, którzy 
zyskali wsparcie dyrektora Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, Krzysztofa Tokarskiego (który 
wymyślił również nazwę zespołu).

Na początku chórem kierował Kazimierz Krawczyk (2004-2006) – pasjonat muzyki i spo-
łecznik, później funkcję tę pełnił Szymon Pluta (2006-2007). Od września 2007 do czerwca 
2016r. instruktorem muzycznym i dyrygentem była Joanna Kołcz, absolwentka Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia im. G. Fitelberga w Chorzowie, Państwowego Liceum Muzycznego 
im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Hochschule für Musik Köln Abteilung Aachen, Uniwer-
sytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu. Była 
członkiem chóru Filharmonii Opolskiej, pracowała w Teatrze Muzycznym w Gliwicach. Miała 
doskonałe przygotowanie muzyczne i pedagogiczne, duże doświadczenie zawodowe. Potem 
znowu funkcję tę pełnił Szymon Pluta. Wspierał go akompaniator Zygmunt Bielawski. W roku 
jubileuszu chórmistrzynią była Paulina Pycka (dyrygentka chóru „Canzona” z Olesznej), a in-
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struktorem muzycznym był Marek Cieśla, dzierżoniowski, wszechstronnie utalentowany artysta 
– poeta, malarz, muzyk grający na wielu instrumentach, twórca wielu zespołów muzycznych.

Kierownikiem, osobą odpowiedzialną za wszystkie sprawy organizacyjne, związane z pracą 
zespołu - występami, wyjazdami na koncerty i konkursy, była przez wiele lat istnienia chóru Tere-
sa Klimczak (2004-2018). Dopiero we wrześniu 2018 r. zastąpiła ją Irena Błaszczak.

Chór „Kanon” ma bogaty, stylistycznie zróżnicowany repertuar, który tworzą utwory kreso-
we, pieśni patriotyczne, liturgiczne, ludowe, popularne piosenki biesiadne, a także dzieła muzyki 
dawnej różnych epok.

Chór aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Dzierżoniowa. Bierze udział w  uroczy-
stościach i akademiach. Występuje podczas jarmarków bożonarodzeniowych, pszczelarskich, 
w spotkaniach organizacji seniorskich, w festynach parafialnych. 

Chór „Kanon” bierze udział w konkursach i przeglądach. Wielokrotnie doceniano jego 
świetne przygotowanie wokalne i doskonały dobór repertuaru. Zdobywał nagrody i wyróżnienia:

2004 - wyróżnienie – XI Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny i Pieśni Kresowej „Wielkie Bałakanie” 
w Żarach,

2006 - wyróżnienie i nagroda Burmistrza Miasta Żary – VIII Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny 
i Pieśni Kresowej „Wielkie Bałakanie” w Żarach,

2007 - wyróżnienie i nagroda Burmistrza Miasta Żary – IX Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny 
i Pieśni Kresowej „Wielkie Bałakanie” w Żarach, 

2008 - I nagroda i laureat – X Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny i Pieśni Kresowej „Wielkie 
Bałakanie” w Żarach,

2009 - laureat – XI Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny i Pieśni Kresowej „Wielkie Bałakanie”, 
2009 - III miejsce w przeglądzie chórów - VIII Międzynarodowy Festiwal im. Ignazego Reimanna 

w Wambierzycach,
2011 - III nagroda - Festiwal Pieśni Patriotycznej w Żarowie, 
2011 - wyróżnienie – XIII Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny i Pieśni Kresowej „Wielkie Bałaka-

nie”, 
2011 - nagroda – II Przegląd Pieśni i Piosenki Lwowskiej w Świdnicy,
2012 - laureat i nagroda Burmistrza Miasta Żary – XIV Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny i Pie-

śni Kresowej „Wielkie Bałakanie”, 
2012 - II nagroda – XIV Festiwal Pieśni Patriotycznej w Żarowie,
2012 - I nagroda - III Przegląd Piosenki i Pieśni Lwowskiej w Świdnicy,
2012 - I nagroda – X Spotkania Artystyczne Seniorów w Międzyzdrojach, 
2013 - II nagroda – Konkurs na Jadło Regionalne w Szprotawie,
2013 - wyróżnienie – XV Festiwal Pieśni Patriotycznej w Żarowie, 
2013 - laureat – XV Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny i Pieśni Kresowej „Wielkie Bałakanie”, 
2014 - III nagroda – XVI Festiwal Pieśni Patriotycznej w Żarowie,
2014 - Grand Prix – XII Spotkania Artystyczne Seniorów w Międzyzdrojach,
2014 - Nagroda dla Joanny Kołcz – dyrygenta chóru Kanon – XII Spotkania Artystyczne Senio-

rów w Międzyzdrojach,
2015 - Nagroda ufundowana przez panią dr Barbarę Bielinis-Kopeć, Lubuskiego Wojewódzkie-

go Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze – XVI Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny 
i Pieśni Kresowej „Wielkie Bałakanie”

2015 - wyróżnienie – XIII Spotkania Artystyczne Seniorów w Międzyzdrojach,
2016 - laureat – XVIII Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny i Pieśni Kresowej „Wielkie Bałakanie”.

Do chóru należą przede wszystkim seniorzy, ale zaczynają do niego dołączać również 
młodzi ludzie. Członkowie chóru lubią się spotykać i razem spędzać czas. Wspólne śpiewanie 
daje im wiele radości.

Koncert jubileuszowy chóru „Kanon” odbył się 7 czerwca 2019 r. w Sali Koncertowej Dzier-
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żoniowskiego Ośrodka Kultury. Wśród gości było wielu dawnych chórzystów, byli znajomi i przy-
jaciele występujących oraz wszyscy, którzy lubią muzykę i doceniają pracę, służącą ratowaniu 
tradycji i tworzeniu wspólnoty kulturowej Dzierżoniowa.

Wyjątkowy jubileusz obchodziły zespoły taneczne „Ewenement”. Było to i 15-, 10-, 
i 5-lecie jednocześnie. „Mały Ewenement” (uczestnicy do lat 15) oraz „Ewenement” (uczestnicy 
powyżej 15.roku życia) powstały w 2004 r. Pięć lat później, w 2009 r. powstał „Ewenemencik” 
(dzieci od 4 do 11 lat), a w 2014 r., na prośbę rodziców tańczących dzieci, zrodził się „Ewene-
ment Plus” (wiek 30+).

Wszystkie grupy specjalizują się w tańcu nowoczesnym – funky jazz, hip-hop, look dance, 
elektric googie, new age, a ostatnio przede wszystkim street dance. Animatorem wszystkich grup 
i ich kierownikiem jest Wojciech Koguciuk – tancerz, choreograf, reżyser, kreator, twórca ruchu. 
Przez wszystkich uczniów i podopiecznych podziwiany i uznawany za mistrza i autorytet.

Najważniejszym celem grup tanecznych jest popularyzacja tańca wśród dzieci i młodzieży, 
ale dla uczestników zajęć ważne jest również ciekawe spędzanie wolnego czasu. Taniec jest 
jednym z lepszych sposobów wykształcenia twórczej jednostki. Dostarcza pozytywnych odczuć, 
związanych nie tylko z muzyką i ruchem, ale i ze zrozumieniem samego siebie. Taniec rozwija 
wrażliwość i chęć działania. 

Praca we wszystkich zespołach „Ewenement” polega na budzeniu kreatywności, rozwijaniu 
talentów. Sprowadza się to często przede wszystkim do pracy nad sobą, bo tylko duży wysiłek, 
samozaparcie i konsekwencja w działaniu prowadzą do sukcesu.

Uczestnicy zespołów tanecznych biorą udział w konkursach. Odnosili sukcesy, zdobywali 
nagrody i wyróżnienia, np.:
2009 – I nagroda /freestyle/ – IX Ogólnopolskie Zimowe Spotkania Taneczne w Kątach Wrocławskich,
2009 – I  i II nagroda /freestyle/ - Ogólnopolskie spotkania Taneczne w  Świebodzicach,
2010 – I i II nagroda /freestyle/ - X Ogólnopolskie Zimowe Spotkania Taneczne w Kątach Wrocławskich,
2011 – srebrne i brązowe wyróżnienie /show dance/ - Polsko-Czeskie Konfrontacje Taneczne „Comania” 

w Nowej Rudzie,
2012 – III nagroda i wyróżnienie /show dance/ - I Otwarte Grand Prix Polski o Puchar Księstwa Brzeskiego 

„Kotwice” w Brzegu,
2013 – nagroda /freestyle/ - VII Wiosenne Konfrontacje Taneczne w Dzierżoniowie /DOK/,
2013 – III miejsce – III Jesienny Ogólnopolski Festiwal Tańca Freestyle Arena w Kobierzycach,
2014 – II i III nagroda – Złotoryja Dance Arts Festival w Złotoryi,
2014 – II nagroda x 2 – Street Dance Festival we Wrocławiu,
2015 – II i III nagroda – V Jesienny Ogólnopolski Festiwal Tańca Freestyle Arena w Kobierzycach,
2016 – I nagroda – Street Dance Story we Wrocławiu,
2016 – I i II nagroda /street dance/ - „Bitwa na taniec”, edycja marcowa, Wrocław,
2016 – I i II nagroda /street dance/ - „Bitwa na taniec”, edycja listopadowa, Wrocław,
2016 – III nagroda /hip hop/ - Ogólnopolski Festiwal Tańca „Rytm ulicy” w Pile,
2017 – I i II nagroda /freestyle/ - XVII Ogólnopolskie Zimowe Spotkania Taneczne w Kątach Wrocławskich,
2018 – I nagroda /freestyle/ - Street Dance Story we Wrocławiu,
2018 – II nagroda /freestyle/ - Ogólnopolski Festiwal Tańca „Rytm ulicy” w Pile.

Sukcesy indywidualne odnosili:
Łukasz Łękawski, Agnieszka Kasprzycka, Paulina Błaszczyk, Maciej Sulikowski, Julia 

Stawska, Justyna Gawryś, Patrycja Tronina, Jakub Ciapała, Aleksandra Lewicka, Karolina Skrzy-
pek, Janusz Skubaczkowski, Mila Kędzierska, Matylda Bylicka. 

W 2018 r. „Ewenement Plus” zakwalifikował się do drugiego etapu telewizyjnego show 
„Mam talent”. W 2019r. Julia Stawska i Jakub Ciapała zdobyli 2. miejsce w prestiżowych, mię-
dzynarodowych zawodach tanecznych, Young Battle w Paryżu.
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Sukces międzynarodowy: W maju 2019 r. zorganizowano Future Pace Battle – Między-
narodowe Zawody Tańca Street Dance. To impreza wymyślona przez Jakuba Ciąpałę i pierwsza 
zorganizowana przez młodych, przy dużej pomocy i wsparciu pracowników DOK-u. Wzięło w niej 
udział około 800 zawodników z różnych krajów. W jury zasiadali: Martha Nabwire, Ben Wichert, 
Zolsky. O muzyczny aspekt imprezy dbała DJ Beezee. Zawody prowadził MC Rademenez. 

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury zajął I miejsce w Plebiscycie Gospodarczym „Sudeckie 
Kryształy 2019” w kategorii Najlepsza Impreza Promująca Region za organizację Future Pace 
Battle.

W każdej grupie tanecznej „Ewenementu”, każdego roku, wraz z głównym choreografem 
i reżyserem, Wojciechem Koguciukiem, tworzy się tzw. „choreografie turniejowe”, czyli układy 
taneczne, etiudy i widowiska, które później pokazuje się na turniejach i przeglądach. Głównym 
założeniem jest stworzenie jakieś historii, która pozwoli pokazać taneczne umiejętności młodych 
wykonawców, ale przekaże również jakąś myśl, ideę, zasugerowaną tytułem, np. „Wyścig szczu-
rów”, „Katar”, „Metro”, „Happy Feet”, „Power”.

„Ewenement” każdego roku przygotowuje spektakle taneczne, które tworzą (wymyślają i re-
żyserują) sami tancerze. Są one bardzo widowiskowe, taneczno-pantomimiczne, często zabaw-
ne. Przygotowane przedstawienia, to np. „Sen”, „Apokalipsa”, „Reklama”, „Czerwony Kapturek”. 
Pokazuje się je szerszej publiczności, np. podczas ARA-end.

„Ewenement” reprezentuje DOK i Dzierżoniów, występując w innych miastach, np. w 2006 r. 
w ramach Kalejdoskopu Kultur Miast Partnerskich w Lanškroun (Czechy). Bierze udział w uro-
czystościach lokalnych, np. w 2019 r. wystąpił podczas VII Forum Kobiet w Dzierżoniowie.

Program jubileuszowy zespołów tanecznych „Ewenement” pokazano w Kinoteatrze „Zby-
szek” 14 czerwca 2019 r. Tworzyły go cztery spektakle, każdy przygotowany przez inną grupę 
taneczną. Były to: „Noc w muzeum”, „Ona i on”, „The Best of Princess”, „Strych”. Publiczność 
entuzjastycznie reagowała na występy, bo program był ciekawy, barwny, miał dobre tempo. 
Wzięło w nim udział ponad sto osób. 

XXV-lecie Poetyckiej Stajni i XX-lecie Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Śpiewanej 
było wyjątkowym wydarzeniem dla miłośników poezji i dobrej muzyki..

„Poetycka Stajnia” pojawiła się w 1994 roku. 7 października odbyło się spotkanie inaugu-
racyjne. Barbara i Adam Pachurowie zgromadzili przy sobie ludzi wrażliwych na piękno – słowa, 
muzyki… życia. Zapaleńców, którzy chcieli się dzielić tym, co najpiękniejsze. Na piątkowe spo-
tkania przychodzili uczniowie szkół średnich. Występowali organizatorzy oraz inni, np. Edmund 
Bukowski, Natalia Grosiak... W 1995 roku zainaugurowano imprezę „Noc Poetów”, która później 
przekształciła się w Ogólnopolskie Spotkania „Poetyckiej Stajni”. Brali w nich udział znani wyko-
nawcy, np. Robert Kasprzycki, Piotr Woźniak, Jarosław Wasik, Mirosław Czyżykiewicz, Dominika 
Kurdziel...

W 1999 roku rozpoczął się Ogólnopolski Konkurs Poezji Śpiewanej „Poetycka Stajnia”. Od 
2000 r. spotkania „Poetyckiej Stajni” przebiegają dwutorowo. Obejmują występy zaproszonych, 
znakomitych gości oraz konkurs piosenki poetyckiej. Zainteresowani nim są wykonawcy z całej 
Polski. Nie tylko dlatego, że mogą zdobyć nagrodę główną - Złotą Podkowę Pegaza, ale przede 
wszystkim dlatego, że mogą zdobyć nominację do Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krako-
wie. Udział w konkursie biorą zespoły i soliści. Konkurs od lat trzyma wysoki poziom. Jurorami 
w konkursie byli wyjątkowi eksperci i znani wykonawcy, np. Jan Poprawa – historyk, publicysta 
i krytyk muzyczny, największy znawca polskiej piosenki; Stefan Kunert – dyrektor Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie, muzyk i społecznik; Elżbieta 
Adamiak, Andrzej Poniedzielski, Stanisław Soyka, Katarzyna Groniec, Magda Umer, Cecylia 
Sadowska, Maciej Zembaty, Piotr Woźniak, Tomasz Wachnowski. 
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Laureaci „Poetyckiej Stajni” - zdobywcy Złotych Podków Pegaza i nominacji do Studenc-
kiego Festiwalu Piosenki w Krakowie: 2018 – Julia Różycka, 2017 – Jagoda Różycka, 2016 – 
Marta Horyza, 2015 – Robert Mazurkiewicz i Przemysław Bielawa duet, 2014 – Anna Kaltbach 
– Złota Podkowa Pegaza, Dominik Kwaśniewski – Złota Podkowa Pegaza, Joanna Mulik i Anna 
Kamieńska – nominacja do 51. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, 2013 – Anna 
Kaltbach, 2012 – Paulina Walendziak, 2011 – Paweł Leszowski, 2010 – Bieguni zespół – Złota 
Podkowa Pegaza, Alicja Pyziak – nominacja do 47. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krako-
wie, 2009 – Agata i Jasiek Kusek, 2008 – Dominika Barabas – Złota Podkowa Pegaza, Grzegorz 
Bukowski – nominacja do 45. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, 2007 – Karolina Tuz, 
2006 – Jagoda Kurpios, 2005 – Barbara Tekiela, 2004 – Wojan Trocki, 2003 – Kamila Kłos, 2002 
– Agnes’Band zespół, 2001 – Natalia Grosiak, 2000 – nie było nagrody głównej.

Koncert jubileuszowy odbył się 16 listopada. Wystąpili: Szymon Zychowicz, Jarosław Wasik, 
Tomek Lewandowski, Marek Rajss, Piotr Woźniak, Barbara Pachura, Adam Pachura, zdobywcy 
Złotych Podków Pegaza. Znakomicie poprowadził go Adam Pachura.

2019 - wydarzenia
Oferta kulturalna Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury była urozmaicona, przygotowana dla 

wymagającego widza i osób w różnym wieku. Najmłodsi widzowie mogli raz w miesiącu obejrzeć 
przedstawienie w cyklu Teatralnej Niedzieli, np. „Porwanie kaczątek” ( Zdrojowy Teatr Animacji 
z Jeleniej Góry), „Pieskie życie” (Teatr Muzyczny „Wit-Wit” z Gliwic), „Władca skarpetek” (Teatr 
Lalki i Aktora w Wałbrzychu), „Franek Włóczęga i Legend Księga” (Teatr w Ruchu z Krakowa). 
Mogli, również raz w miesiącu od stycznia do czerwca, wziąć udział w zajęciach Dziecięcej 
Akademii Umiejętności. Ich celem było zachęcenie do działań rękodzielniczych oraz kształcenie 
najprostszych, choć dziś zapomnianych, umiejętności, np. wycinania, szycia, haftowania, wy-
klejania itp. Zajęcia służyły również integracji rodziny, bo dzieci przychodziły na nie z rodzicami 
lub babciami. Zrealizowano tematy: Iris folding – kartka dla babci i dziadka., Z sercem na dłoni. 
Filcowe zawieszki w kształcie serca., Skorupkowe jajo. Ozdoba na stół wielkanocny., Ceramicz-
na szkatułka., Podwodny świat kształtów. Lepienie ukwiałów, koralowców z gliny., Bukiet dla 
mamy – kwiaty z bibuły.

„Galeria na piętrze” gościła wyjątkowych artystów. Interesująca była wystawa „Od bajki do 
rzeczywistości” Ivana Malińskiego i Iriny Malińskiej. Prace ojca i córki wprowadzały w oryginalny 
świat artystycznej wyobraźni, kontrastowo różnej, przez to jeszcze ciekawszej. Konkret i rze-
czywistość skojarzone z przestrzenią irracjonalną, baśniową były swoistym pomostem między 
kulturami. Otwierały na inność i kolor, rozbudzały wyobraźnię, wyczulały na niuanse. Ivan Ma-
liński maluje pejzaże, zabytki, miejsca i ludzi. Artysta pokazuje świat Kresów, ale i świat, który 
zaadoptował się w Polsce. Irina Malińska łączy dwie pozornie odległe rzeczywistości – mitologię 
słowiańską i orientalną. W jej pracach jest zachwyt dla świata, ożywione zmysły, niezwykłość, 
dzikość i odwaga. Jest zaklęta jakaś dziwna opowieść, która budzi tęsknotę za czymś ważnym, 
choć niewysłowionym. Wystawa „Oswajanie” Katarzyny Fiołek-Szymali zestawiała rzeźby i gra-
fiki. Artystka odkrywała przestrzenie, otwierała formy zamknięte, nadawała kształty temu, co 
nieoczywiste. Wykreowany przez nią świat form, zadziwiał swoim bogactwem, szokował energią. 
Grafiki natomiast tworzyły opowieść o ludziach. Skondensowany język, jakim się autorka posłu-
giwała, czytelność i zwięzłość wzmacniały tylko jej przekaz. 

Wyjątkowa była wystawa prac pokonkursowych 8. Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej 
„Walor”. Ten konkurs jest bardzo atrakcyjny dla artystów-amatorów z Dolnego Śląska. W tym 
roku wzięło w nim udział 115 twórców, którzy dostarczyli ponad 600 prac w czterech katego-
riach: malarstwo, rysunek, grafika i instalacje. Uczestnicy przeglądu czekają nie tylko na werdykt 
jury, ale i na katalog, i na wystawę. Chcą pokazać swoje prace szerszej publiczności, chcą się 
porównać z innymi. Wystawa wypadła imponująco, nie tylko ze względu na liczbę pokazanych 
prac, ale również ze względu na ich różnorodność. Potwierdzała, że sztuka nieprofesjonalna jest 
bardzo szczera, uczciwa, że wynika z życia i łączy z życiem, bo skłania do refleksji o ludziach, 
wartościach czy o prawdzie i udawaniu.
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W 2019r. było wiele koncertów. Elinborg, piosenkarka z Wysp Owczych, wzbudziła duże 
zainteresowanie widzów. Jej muzyka – czysta, subtelna, łagodna – wymykała się zaszufladko-
waniu, jakby była tworzona bez gatunkowych i stylistycznych założeń. Od pierwszych dźwięków 
przenosiła do świata odciętego oceanicznym bezkresem. Podobała się melancholijna atmosfera 
i zwiewność kompozycji farerskiej artystki. Piękne melodie dopełniał niesamowity wokal. Stani-
sława Celińska zaprezentowała utwory z płyty „Malinowa”. Artystka śpiewała o życiu, o tym, co 
boli, o codzienności. Wrażenie zrobiły jej bossa nova o samotności albo walczyk „Maskarada”. 
Michał Bajor wykonał piosenki ze swojej najnowszej płyty „Od Kofty do Korcza”, która podsumo-
wuje jego dotychczasowy dorobek. Wszystkie utwory nagrane i zaaranżowane na nowo, przefil-
trowane przez dzisiejszą dojrzałość, wrażliwość oraz świadomość emocjonalną i interpretacyjną, 
stanowią rodzaj klamry dla artystycznej drogi Bajora.

„Poezja na murach” to impreza cykliczna, promująca piosenkę poetycką i wyjątkowe przed-
sięwzięcia artystyczne. W 2019 r. wystąpili: „Drabina Jakuba”, „Caryna”, „Kuba Blokesz” oraz 
artyści „Piwnicy Pod Baranami” z programem „Widziałem, jak anioł z nieba spadł”, utrzymanym 
w znanej, stworzonej przez Piotra Skrzyneckiego, konwencji. Skłaniał do refleksji o kondycji 
współczesnego człowieka, zależności od polityki i o odwadze. Najbardziej podobały się publicz-
ności znane „piwniczne hymny”, jak „Ta nasza młodość”, „Pejzaż horyzontalny” czy „Dezyderata”. 
Występ „Starego Dobrego Małżeństwa” był jak katharsis. Uwalniał od złych emocji. Przenosił 
w świat poezji i refleksji o rzeczach istotnych. Był ponownym odkrywaniem tego, co w życiu naj-
ważniejsze. Wypełniona po brzegi widownia i niekończące się owacje na koniec koncertu tylko 
to podkreślały. 

61. sezon artystyczny rozpoczął „Mike Rif & Cubania”. Energetyczny wokalista, Mike Rif, 
to mistrz improwizacji. Razem z zespołem Cubania zabrał publiczność w podróż po Karaibach. 
Była energia, taniec i porządna dawka dobrej muzyki. Widzom udzieliła się radość i żywiołowość 
wykonawców i wspaniale się bawili.

Występ „Maryla Rodowicz akustycznie” był nie tylko koncertem, ale wyjątkowym spotka-
niem z artystką, która pokazała się z zupełnie nowej – muzycznej strony. Było to takie kameral-
ne rendez vous, podczas którego artystka przypomniała swoje największe przeboje w nowych 
aranżacjach z akompaniamentem dwóch gitar. Piosenkarka zaprezentowała repertuar z różnych 
lat, wiele piosenek z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstami Agnieszki Osieckiej. Było bardzo 
poetycko i nostalgicznie.

Koncert Adżarskiego Państwowego Chóru „Batumi” z Gruzji odbył się w ramach cyklu „Maj 
z Muzyką Dawną”. Trzynastoosobowy zespół jest najlepszym wykonawcą tradycyjnych gruziń-
skich pieśni ludowych. Jego repertuar obejmuje utwory ze wszystkich regionów Gruzji. Mówią 
one o radościach i smutkach Gruzinów. Kiedyś były błogosławieniem i balsamem na gruzińskie 
rany, dzisiaj są wyrazem gruzińskiej myśli, uczuć i marzeń.

Koncert „Tribute to Aretha Franklin” zorganizowany został w hołdzie królowej soulu. Śpie-
wali Ewa Uryga – dama polskiego gospel, soulu i jazzu oraz Roy Bennett – rapujący londyńczyk. 
Widzowie usłyszeli największe przeboje Arethy Franklin w rozrywkowo-jazzowej stylistyce, prze-
platane elementami rapu i dopełniane doskonałą muzyką. Koncert wybrzmiał bardzo nowocze-
śnie. Potwierdził, że prawdziwa muzyka jest wartością ponadczasową. Może łączyć pokolenia. 
Tak jak zespół „Karasiewicz Power Set” i występujący z nim gościnnie, Krzesimir Dębski. Ich 
występ był energetyczny, z wyrazistymi bohaterami sceny, pełen humoru. Wywoływał żywiołowe 
reakcje publiczności. 

Najbardziej wyczekiwanym koncertem był „Paweł Domagała # 1984 Tour”. Paweł Domagała 
jest najbardziej rozpoznawalnym aktorem młodego pokolenia. Jednak jego największą pasją jest 
muzyka. Swoje utwory pisze sam. Wiele w nich autorefleksji i rozważań o sprawach istotnych. 
Artysta zabrał publiczność w muzyczną podróż, a z historii własnej zrobił opowieść uniwersalną. 
Niby żartował, ale naprawdę skłaniał do myślenia o tym, co dzisiaj dla ludzi ważne. I bardzo 
zbliżył się do publiczności, która „współodczuwała z nim”.
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W 2019 r. wystąpiło wiele znanych i cenionych zespołów, prezentujących muzykę klubową, 
różnorodną. Były np. „Nocny Kochanek” (heavymetal), „Kapela ze wsi Warszawa” (folk), „Pablo-
pavo i ludziki” (niejednorodność stylistyczna), „Lao Che” (zespół crossoverowy), „Acid Drinkers” 
(heavymetal, rock’n’roll), „Vavamuffin” (reggae, raggamuffin z elementami dub i dancehall), „Fisz 
Emade Tworzywo” (hip-hop, muzyka okołohiphopowo-eklektyczna). Koncerty cieszyły się dużym 
zainteresowaniem publiczności.

Dzierżoniowianie chętnie uczestniczą w koncertach muzyki poważnej. Podobały się wystę-
py z cyklu „Filharmonia bez Filharmonii” i spotkania z muzyką baroku, „kiedy z niczego robiono 
coś” albo „Nadzwyczajna gala operowo-operetkowa” Sonori Ensemble (zespół tworzą artyści 
operowi z Pragi, Berlina, Krakowa i Wrocławia), balet Piotra Czajkowskiego „Śpiąca królewna”, 
w wykonaniu Royal Lviv Ballet ze Lwowa. Ale najbardziej wyczekiwana była „Wielka Gala Sylwe-
strowa – „W zaczarowanym świecie opery, operetki i muzyki filmowej”, niezwykły występ Royal 
Symphony Orchestry z Odessy. Można było rozkołysać zmysły i w pięknym stylu pożegnać stary 
i przywitać nowy rok.

Od 2003 r. DOK organizuje Kalejdoskop Kultury Dolnego Śląska, nawiązując do wielokultu-
rowości regionu. W 2019 r. odbyły się Dni Kultury Czeskiej. Widzowie obejrzeli spektakl „Švejk”, 
przygotowany przez Państwowy Teatr Lalki „Tęcza” ze Słupska, a zrealizowany w ramach cyklu 
„Teatr Polska 2019”. Była to współczesna próba odczytania utworu Jaroslava Haška. Lekka 
forma, balansująca na krawędzi klaunady, stała się pretekstem do wypowiedzi na temat jednego 
z najkrwawszych konfliktów zbrojnych w historii – I wojny światowej. Pod pozorami dowcipu 
Szwejk piętrzy sensy, a humor i parodia stają się sposobem na przetrwanie czasu wielkich spo-
łecznych i politycznych zmian. Widzom podobała się zwłaszcza niezwykła dekoracja i wspaniała 
muzyka. W Dniu Kina Czeskiego można było zobaczyć filmy - „Ikaria Xb1”, „Sklep przy głównej 
ulicy”, „Adela jeszcze nie jadła kolacji”, a w holu kinoteatru wystawę fotografika Radka Lepki. 
Pokazywał on różne rozumienie słowa „dom”. Jako przestrzeni ze zwyczajną trawą i kroplą wody, 
jako budynku czy stołu, ale przede wszystkim jako poczucia bezpieczeństwa i braku samotności, 
bo dom oznacza wspólnotę.

Spektakl polsko–gruziński pt. „Klasyczna koprodukcja” zrodził się z rozmów aktorów dwóch 
teatrów: Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy i Państwowego Teatru Dramatycznego im. 
Ilii Czawczawadzego w Batumi. W sześciu obrazach pokazano, co łączy, a co dzieli Polaków 
i Gruzinów. Były więc podobne doświadczenia historyczne, wspólne traumy, podobne narodowe 
kompleksy. Mimo poważnych tematów, aktorzy podkreślali wrażenie teatralnej impresji. Zachwy-
cała niezwykła scenografia i operowanie przestrzenią.

Współczesny człowiek potrzebuje aktywności. Tylko tak może się przeciwstawić nudzie 
i bylejakości. Potrzebuje kultury, która pozwala mu „bardziej być”, bardziej odczuwać własną 
indywidualność i autonomię. Propozycje Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury dobrze wpisują się 
w oczekiwania mieszkańców miasta. Zaspokajają potrzebę obcowania z kulturą wyższą. Dostar-
czają materiału do przemyśleń. Inspirują i ubogacają. Pokazują, że wcale nie trzeba wyjeżdżać 
z Dzierżoniowa, żeby przeżyć coś wyjątkowego.
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  Wrześniowe rocznice. Dzierżoniów pamięta...

Mateusz Cegiełka

Wrzesień to dla Polaków miesiąc pamięci narodowej. To miesiąc szczególnej pamięci 
o wydarzeniach, które znacząco wpłynęły na najnowszą historię naszej Ojczyzny. W 2019 r. 
obchodziliśmy: 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, 80. rocznicę agresji sowieckiej na 
Polskę, a także 80. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. O tych historycznych 
rocznicach  pamiętaliśmy również w Dzierżoniowie. Dlaczego, pomimo upływu lat, ciągle cele-
brujemy te wydarzenia? Upamiętniamy je, bo Polska jest jednym z tych narodów, na których II 
wojna światowa pozostawiła niezatarte piętno. Takie, które cały czas tkwi w wielu duszach 
z uwagi na traumę wojenną. Dlatego pamiętamy i będziemy nadal pamiętać z wdzięczności dla 
wszystkich tych, którzy walczyli, którzy oddali swe życie dla wolnej Polski, dla wolnego świata.

Przed 80. laty dwa zbrodnicze systemy totalitarne - niemiecki nazizm i sowiecki komunizm, 
rozpoczęły największy i najkrwawszy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości: II wojnę światową. 
Polska była pierwszą ofiarą agresorów. Zaatakowana 1 września 1939 roku przez III Rzeszę Nie-
miecką, a 17 września przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, opuszczona przez 
sojuszników zachodnich, przez ponad miesiąc walczyła samotnie z obydwoma agresorami. Zło-
wrogi sojusz, zawarty 23 sierpnia 1939 roku, zniszczył nieokrzepłą jeszcze polską państwowość. 
Co więcej, pakt sowiecko-niemiecki, podpisany 28 września, miał ją bezpowrotnie wymazać 
z mapy Europy. Tego się jednak ani Niemcom, ani Sowietom do końca nie udało zrealizować. 
Polska nigdy  oficjalnie nie skapitulowała. 27 września 1939 roku powołana została pierwsza 
konspiracyjna organizacja niepodległościowa – Służba Zwycięstwu Polski. To wydarzenie zapo-
czątkowało budowę Polskiego Państwa Podziemnego – fenomenu w dziejach II wojny świato-
wej, Państwa Podziemnego, które nie ograniczało się tylko do bieżącej walki z okupantami, ale 
prowadziło także w szerokim zakresie prace przygotowawcze na okres „przełomu” (powstania 
powszechnego) oraz na okres powojenny; Państwa Podziemnego, w którym, pomimo okupa-
cji, działało w konspiracji podziemne wojsko, blisko 360 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, gdzie 
szkoliła się młodzież, która stanęła potem w Warszawie w 1944 roku do powstania przeciwko 
Niemcom. 

Po tym historycznym wprowadzeniu, postaram się teraz nawiązać do tytułu i potwierdzić, że 
Dzierżoniów jest nastrojony patriotycznie oraz, że pamięta o wrześniowych rocznicach.

1 września obchodziliśmy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Miejskie uroczystości 
odbyły się na Skwerze Solidarności pod Pomnikiem Pamięci Losów Ojczyzny. Uroczystości 
zostały poprzedzone odprawieniem w kościele pw. MMK mszy św. w intencji Ojczyzny. Organi-
zatorami miejskich uroczystości byli burmistrz Dzierżoniowa i Rada Miejska Dzierżoniowa. Z tej 
okazji rocznicowy program artystyczny przygotowały dzierżoniowskie przedszkola publiczne oraz 
Szkoła Podstawowa nr 5. Uroczystościom pod Pomnikiem towarzyszyła wystawa plenerowa 
Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa, pt. „A więc wojna”!!! Ludność cywilna we wrześniu 1939”. 
Okolicznościowe przemówienie pod pomnikiem, które wygłosił Dariusz Kucharski, burmistrz 
Dzierżoniowa, ze względu na wagę wydarzenia oraz ku lokalnej pamięci, przytoczę w całości:
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W niedzielę, 1 września 2019 roku, spotkaliśmy się na Skwerze Solidarności, przed Pomni-
kiem Pamięci Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie. Spotkaliśmy się dlatego, bo 80 lat temu, w pią-
tek, 1 września 1939 roku, wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na 
całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając  tym samym  II wojnę światową. 
Spotkaliśmy się, aby dać świadectwo, że mimo dramatu historii, mimo tragedii, jaką przeżył 
naród polski i inne narody, wierzymy w sens działania na rzecz pokoju i większego zaufania. 
Spotkaliśmy się, bo naszym  obowiązkiem jest  pamiętać o tej tragedii, o wszystkich okrucień-
stwach, o zagładzie, ludzi i całych narodów. Zaś  pamiętając,  trzeba oczywiście wiedzieć, kto 
był ofiarą, a kto mordercą. Trzeba wiedzieć, kto był ofiarą, a kto agresorem. Spotkaliśmy się, po 
to, aby nikt wśród nas, kto będzie pamiętał o tej okrutnej wojnie  i straszliwych zdarzeniach,  nie 
zrobił niczego, aby ten straszny koszmar powrócił. Spotkaliśmy się, by pamiętać o przeszłości, 
bo jeżeli jest  ona zakorzenia w nas, to zawsze będzie, najważniejszą, najskuteczniejszą  tarczą 
przeciw niebezpieczeństwu  kolejnej wojny!

Szanowni mieszkańcy Dzierżoniowa, drodzy kombatanci, kochani uczniowie i przedszko-
lacy, zaproszeni goście, wszyscy zgromadzeni dziś, przed Pomnikiem Pamięci Losów Ojczyzny.

Dziś znów żyjemy we własnym, wolnym, suwerennym państwie. Dlatego, w 80. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej, warto powtórzyć jeszcze raz za polskim papieżem Janem Pawłem 
II: Nigdy więcej wojny! To pokój, pokój musi kierować losami narodów i całej ludzkości. Za utrzy-
manie tego pokoju, odpowiedzialny jest każdy z nas. Każdy z nas, bo inaczej, VaVa nie miałyby 
sensu.

Za chwilę, na Skwerze Solidarności, zostanie posadzony - Dąb Pokoju! Zasadzony w inten-
cji  pokoju na świecie. Symbolicznym posadzeniem dębu, chcemy oddać hołd rodakom, którzy 
polegli w obronie Rzeczypospolitej i zarazem zostawić świadectwo tym, co przyjdą po nas,  
o naszym  umiłowaniu pokoju.  

Drodzy dzierżoniowianie i dzierżoniowianki. Polska była jedynym państwem, które w Euro-
pie walczyło od pierwszego do ostatniego dnia II wojny światowej. Proszę teraz, aby wspólnie, 
minutą ciszy i refleksji, oddać hołd i pokłon, wszystkim naszym rodakom, którzy oddali życie za 
Ojczyznę w czasie II wojny światowej. Wieczna cześć Ich Pamięci, bo polegli za Wolną Polskę!

Rocznicowe uroczystości pod  Pomnikiem Pamięci Losów Ojczyzny, zakończyły się  zasa-
dzeniem  królewskiego drzewka, które zostało nazwane Dębem Pokoju. Z inicjatywą posadzenia 
tego dębu, wystąpiło Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa. Dąb Pokoju został posadzony 
w intencji pokoju na świecie i jest żywym pomnikiem pamięci dzierżoniowian.

Na 17 września 2019 r. przypadła  80. rocznica sowieckiej napaści na Polskę. Z tej okazji 
odbyła się pod Pomnikiem Pamięci Losów Ojczyzny uroczystość, połączona  z obchodami Świa-
towego Dnia Sybiraka. Z okolicznościowym przemówieniem do zgromadzonych pod Pomnikiem  
mieszkańców zwrócił się Henryk Smolny, dyrektor Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa. Oto nie-
które  fragmenty tego wystąpienia:

Sowiecka napaść na Polskę była realizacją układu podpisanego w Moskwie 23 sierpnia 
1939 r. przez przedstawiciela III Rzeszy, Joachima von Ribbentropa oraz komisarza spraw za-
granicznych ZSRR, Wiaczesława Mołotowa, pełniącego jednocześnie funkcję przewodniczącego 
Rady Komisarzy Ludowych...

Z perspektywy czasu, oceniając sojusz dwóch totalitarnych mocarstw, historycy stwierdzają 
„Pakt  Ribbentrop – Mołotow nazywa się często IV rozbiorem Polski...

17 września w godzinach od trzeciej do szóstej rano wojska sowieckie przekroczyły na całej 
długości – ponad 1400 km  wschodnią granicę Polski. Wkraczającym oddziałom Armii Czerwo-
nej opór stawiały również miasta, wśród których najbardziej zawzięty i tragiczny bój stoczyło 
Grodno. W starciach z Armią Czerwoną zginęło ok. 2,5 tys. polskich żołnierzy, ok. 20 tys. było 
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rannych i zaginionych. Do niewoli sowieckiej dostało się ok. 250 tys. żołnierzy, w tym ponad 10 
tys. oficerów którzy, na mocy decyzji podjętej 5 marca 1940 r. przez Biuro Polityczne NKWD (b), 
zostali rozstrzelani.

W powojennej rzeczywistości nie było możliwości ani miejsca na oficjalne upamiętnienia 
ofiar agresji sowieckiej. Pamięć o nich, jak choćby o zbrodni katyńskiej, czy zsyłkach na Sybir, 
które stały się symbolem sowieckich okrucieństw i przemilczenie prawdy w czasach komuni-
stycznego zniewolenia, przekazywana była nieoficjalnie, często pod rygorem kary. Dopiero 
w wolnej Polsce możemy wypełniać obowiązek oddania czci tym, którzy polegli z rąk sowieckich.  

Na mocy uchwały sejmu,  17 września -  od 2013 r. obchodzony jest Dzień Sybiraka. Par-
lament RP, ustanawiając go, oddał hołd wszystkim zesłańcom: tym ,którzy zginęli i tym, którzy 
wrócili do Polski oraz tym, którzy wyemigrowali do innych części świata, jak i tym, którzy pozo-
stali w miejscu zesłania i tam kultywowali polskość.

Ostatnia wrześniowa uroczystość związana była z obchodami 80. rocznicy powstania Pol-
skiego Państwa Podziemnego. 27 września 2019 r. na Rondzie Polskiego Państwa Podziem-
nego, spotkali się kombatanci, Kresowiacy, Sybiracy oraz uczniowie szkół dzierżoniowskich. 

Organizatorem patriotycznego 
spotkania było Muzeum Miej-
skie Dzierżoniowa. Pod obe-
liskiem z symboliczną tabli-
cą, uczeń Zespołu Szkół nr1 
przedstawił istotę fenomenu 
Polskiego Państwa Podziem-
nego, a uczeń II liceum Ogól-
nokształcącego przekazał ze-
branym przesłanie Testamen-
tu Polski  Podziemnej. W tym 
miejscu należą się  szczegól-
ne podziękowania nauczycie-
lom: mgr Anecie Gniedziejko 
i mgr Henrykowi Matuszczy-
kowi za ukierunkowanie histo-
ryczne swoich uczniów i przy-

gotowanie ich do tego wystąpienia. Rocznicową uroczystość przy obelisku, nieopodal Ronda 
Polskiego Państwa Podziemnego, zakończyło odśpiewanie hymnu Państwa Podziemnego „ 
Naprzód, do boju żołnierze” .

II wojna światowa pochłonęła 50 milionów, a licząc trochę inaczej, prawie 80 milionów ludzi.
Pamiętamy o tym zawsze, bo należy pamiętać o tym, co się wydarzyło. Gdyby było inaczej, pew-
nie nie byłoby nas w dniu 1 i 17 września pod Pomnikiem Pamięci Losów Ojczyzny, a 27 wrze-
śnia pod obeliskiem na Rondzie Polskiego Państwa Podziemnego. Celebrujmy więc w naszej 
Małej Ojczyźnie pamięć o Wrześniu, bo pielęgnacja nie jest  wyrazem chęci narzucenia naszej 
narracji historycznej innym narodom lub też akcentowaniem szczególnych praw Polaków w sto-
sunku do reszty świata , jest jedynie przywróceniem elementarnej prawdy historycznej. Prawdy, 
niestety, coraz słabiej dzisiaj pamiętanej w wymiarze europejskim i globalnym.

.



174

40 lat działalności 
Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa

 Barbara Ciborska, Henryk Smolny

Przywiązanie do ojczyzny, rozumienie jej potrzeb, znalezienie własnego 
miejsca w narodzie są najczęściej wynikiem wrośnięcia i pokochania 

malutkiej cząstki ojczyzny – regionu, miasta, wsi,
gdzie człowiek czuje się najbardziej potrzebny...

                                                                                                                                                      
          E. Małczyńska

Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa (TMD) przez wszystkie lata swojej działalności miało 
istotny wpływ na życie kulturalne (i nie tylko) mieszkańców miasta, bowiem zadania, jakie sobie 
wyznaczyło wiązały się przede wszystkim z kształtowaniem regionalnej tożsamości narodowej 
– najważniejszego rodzaju świadomości zbiorowej, zwłaszcza w takich miejscowościach, jak 
Dzierżoniów (czy w ogóle Dolny Śląsk). Wiadomo przecież, że znaleźli się tutaj po roku 1945 
ludzie z różnych stron kraju i próbowali na nowo organizować swój świat, walczyć z poczuciem 
tymczasowości oraz budować nową, własną wspólnotę. TMD miało w tym pomóc. Dlatego wśród 
jego zadań znalazły się takie, jak integracja społeczna, umacnianie świadomości narodowej 
i regionalnej, asymilacja odmiennych wzorców społecznych, poszerzanie wiedzy na temat życia 
i kultury przedstawicieli innych społeczności i zacieranie granic między nimi. Do zadań Towa-
rzystwa należy też upowszechnianie historii miasta i regionu, utrwalanie jej w różnych formach, 
publikowanie w wydawnictwach własnych i innych.

Każdy jubileusz sprzyja podjęciu próby podsumowania dokonań, zastanowienia się, czy za-
mierzone cele zostały osiągnięte, a jeśli nie –  to co było tego przyczyną. W niniejszej publikacji 
postaramy się przedstawić jak najszerzej działalność Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa na 
przestrzeni 40 lat.

Geneza i początki działalności
W mroźne południe, 10 stycznia 1979 roku, na zaproszenie Kazimierza Walaszczyka - na-

czelnika miasta, zebrało się w ratuszu 16 osób wywodzących się głównie spośród pracowników 
oświaty i kultury. Wszyscy byli ciekawi, z jaką niespodzianką wystąpi pan naczelnik. Jego zastęp-
ca, Kazimierz Dukiewicz, przedstawił cel zebrania, mianowicie, powołanie do życia organizacji, 
która nazywałaby się Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa. Zapoznał zebranych z podstawą 
prawną działalności stowarzyszenia, a dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dzierżoniowie, 
Krystyna Prusińska, omówiła projekt Statutu. Propozycja powołania TMD spotkała się z dużym 
zainteresowaniem, wręcz aplauzem. Już na tym pierwszym posiedzeniu uznano, że należy 
wybrać prezesa, który pokieruje dalszymi pracami organizacji. Zaproponowano kandydaturę 
Włodzimierza Suszka, ówczesnego dyrektora Liceum Medycznego w Dzierżoniowie. Nikt nie 
zgłosił innej, więc jednogłośnie pana Suszka wybrano na pierwszego prezesa Towarzystwa 
Miłośników Dzierżoniowa. Pełnił tę funkcje przez dwadzieścia pięć lat – aż do śmierci. Cała ta 
niezwykła „szesnastka” uczestnicząca w zebraniu założycielskim TMD, to byli pierwsi członkowie 
Towarzystwa. Spośród nich został powołany zarząd, komisja rewizyjna i sąd koleżeński. Oni też 
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sprecyzowali najważniejsze zadania i próbowali znaleźć taką formułę działalności Towarzystwa, 
która gwarantowałaby jego pełną niezależność i jednocześnie oryginalność i celowość podej-
mowanych działań. Hasło wiodącym miało być „Ocalić od zapomnienia”. Bo wszyscy uznali, że 
najważniejszym zadaniem ma być upowszechnianie i utrwalanie dziedzictwa kulturowego miasta 
i regionu oraz szerokiego rozwijania edukacji regionalnej.

Powołana została sekcja historyczna, której kierownic-
two objął Henryk Kwiatkowski, a jego współpracownikami – 
zapraszani do pomocy nauczyciele historii, języka polskiego 
i geografii. Sekcja postawiła sobie na początku takie zadania:
1. Odtworzenie 35-letniej powojennej historii Dzierżoniowa;
2. Prowadzenie zapisów najważniejszych bieżących wyda-
rzeń w mieście;
3. Rozpoczęcie spisywania historii miasta od czasów najdaw-
niejszych.

Realizacja powyższych zadań okazała się niezwykle 
trudna, w wielu przypadkach niemożliwa.  Dokumentacja 
archiwalna najważniejszych instytucji była co najmniej skrom-
na. Wiele dokumentów przekazanych zostało do Archiwum 
Akt Dawnych lub Archiwum Państwowego, a dostęp do nich 
był ograniczony. Odtwarzanie pierwszych powojennych lat 
można było oprzeć głównie na relacjach świadków lub doku-
mentach historyków – hobbystów, archiwaliach władz admini-
stracyjnych, milicyjnych i partyjnych. W roku 1980 został ogło-
szony konkurs na prace magisterskie o tematyce związanej 

z miastem i regionem. Niektóre z nich okazały się bardzo ciekawe i cenne dla ludzi zajmujących 
się odtwarzaniem dziejów swojej „małej ojczyzny”.

W pierwszym okresie  działalności TMD nie posiadało własnego lokum. Zebrania zarządu 
odbywały się w Klubie Nauczyciela mieszczącym się w ładnym budynku przy ul. Dubois 16 
(obecnie Daszyńskiego). Było to również miejsce kontaktowe dla wszystkich członków Towa-
rzystwa. Dokumentacja – czeki, deklaracje członkowskie, pieczątki, Statut, plany pracy, książka 
protokołów – była przechowywana u prezesa.. Poza składkami członkowskimi, Towarzystwo nie 
posiadało w tym czasie jakichkolwiek innych dodatkowych funduszy. Wszystkie istotne przedsię-
wzięcia wiążące się z kosztami opłacał Urząd Miasta.

Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa nie zdążyło jeszcze okrzepnąć, gdy pojawiły się nad 
nim czarne chmury. Wprowadzenie w 1981 roku stanu wojennego, a więc zaledwie po dwóch 
latach powstania TMD, spowodowało zawieszenie działalności wszystkich stowarzyszeń i orga-
nizacji społecznych. Pojawiły się nastroje zniechęcenia i rezygnacji. Wielu członków – założycieli 
TMD opuściło szeregi Towarzystwa; zaistniała poważna groźba jego rozwiązania. Dzięki uporowi 
i determinacji takich osób, jak Włodzimierz Suszek, Henryk Kwiatkowski, Stanisław Zajdel czy 
Stanisław Marciniak udało się przetrwać.

Po zniesieniu stanu wojennego (w lipcu 1983 roku) powrócono do „normalności”. Przyczynił 
się do tego również pewien istotny fakt. Otóż TMD, dzięki pomocy władz miejskich, dyrektora 
Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury – Lidii Zakrzewskiej i władz oświatowych, zdobyło własne 
lokum – w siedzibie DOK. Urządzanie i zagospodarowywanie pomieszczeń, ponowne spotykanie 
się najbardziej wiernych Towarzystwu ludzi rozbudziło nadzieję na ożywienie jego działalności. 
Udało się pozyskać nowych członków – osoby powszechnie znane i szanowane – oferujących 
swój entuzjazm, energię i możliwości twórcze. Znaleźli się wśród nich: Władysław Reniewiecki, 
Stanisław Wasilewicz, Lucjan Węgiel, Edward Kalinowski, Stanisław Jarowicki, Maria Ceran, 
Janina Lora, Marian Szumilak, Karol Janeczek, Irena Rybicka, Krystyna Szablewska, Jadwiga 
Miętka. To oni sprawili, że Towarzystwo zaczęło rozrastać się w szybkim tempie, ożywiło swoją 
działalność;  oni włączyli się do realizacji coraz ambitniejszych zadań.

Włodzimierz Suszek,  
pierwszy prezes TMD



176

Działalność TMD w latach 1983 - 2018

Edukacja regionalna
        
Przybyli do Dzierżoniowa , po roku 1945, osadnicy próbowali na nowo budować swoją 

własną regionalną tożsamość, walczyć z poczuciem tymczasowości. Zderzenie różnych tradycji 
i kultur miało być czynnikiem konstruktywnym w tworzeniu nowej rzeczywistości w regionie, 
łączenie odrębnych zjawisk kulturowych miało spajać środowisko, a opozycja „swój” - „obcy”pa-
radoksalnie legła u podstaw regionalnej świadomości i wspólnoty – przynależności i odrębności, 
bo obok „nowego” próbowano zachować „stare”- to, co przywieziono  „z daleka”.

Konieczność rozumienia potrzeb i przyzwyczajeń innych grup czy osób na przestrzeni lat 
owocowała nie tylko związkami kulturowymi, ale przejawiała się także w zacieśnianiu więzi mię-
dzyludzkich, koligacjach, przyzwyczajeniach do życia w otoczeniu tych, którzy pochodzili z róż-
nych regionów Polski, z różnych krajów, o różnych obyczajach i wyznaniach. I właśnie ogromny 
wkład pracy w integrację i asymilację odmiennych wzorców społecznych w Dzierżoniowie, 
w poszerzanie wiedzy na temat życia i kultury innych społeczności ma Towarzystwo Miłośników 
Dzierżoniowa.

Edukacja regionalna, to jedno z naj-
ważniejszych zadań statutowych Towarzy-
stwa. Jego realizacja wymaga ogromnego 
zaangażowania wielu osób, współpracy 
z różnymi instytucjami, organizacjami 
społecznymi i zakładami pracy. Potrzeb-
ne są różne formy, aby była ona atrakcyj-
na i efektywna. TMD zwróciło się więc do 
nauczycieli przedszkoli, szkół wszystkich 
szczebli, do dyrektorów instytucji oświato-
wych i kulturowych z propozycją wspólnej 
pracy przy  wdrażaniu w życie pomysłów 
oraz konkretnych zadań sprecyzowanych 
przez zarząd Towarzystwa.

Jedną z najpopularniejszych form 
współpracy TMD z placówkami oświato-
wymi (zwanymi dalej szkołami), w ramach 
kształcenia regionalistycznego, mogą być różnego rodzaju szkolne i międzyszkolne konkursy 
– literackie, historyczne, plastyczne. Pomysłodawcą wielu z nich był  Henryk Kwiatkowski, jako 
przedstawiciel TMD, a przeprowadzał je przy współpracy ze szkołami i pomocy członków zarzą-
du różnych kadencji - Włodzimierza Suszka, Janiny Lory, Barbary Zarównej, Barbary Ciborskiej, 
Barbary Janickiej, Liliany Bąk, Henryka Smolnego, Piotra Pieszczocha, którzy włączali  się w róż-
ny sposób do pracy nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem każdego konkursu, dbali o po-
zyskanie środków finansowych na nagrody i dyplomy dla wszystkich uczestników i laureatów. 
Inicjatorami konkursów albo ich pomysłodawcami lub organizatorami, poza zarządem TMD, byli 
też nauczyciele lub dyrektorzy szkół, bibliotek, ośrodka kultury – zawsze jednak przy współpracy 
z Towarzystwem. Oto przykłady takich właśnie konkursów:

    
- „Bieg szlakiem zabytków Dzierżoniowa” organizowany przez Szkołę Podstawową nr 9 

w Dzierżoniowie dla swoich uczniów,
- „Dolny Śląsk  - nasza mała ojczyzna”, konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych powiatu 

dzierżoniowskiego, zorganizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Dzierżoniowie,
- konkurs na kolorowanie książeczki „Spacerkiem po Dzierżoniowie”, przygotowany i prze-

prowadzony w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Dzierżoniowie,

Komisja konkursowa (od prawej: Marek Piorun, Irena 
Rybicka, Liliana Bąk, Henryk Kwiatkowski, Zenon Uciński)
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- konkurs wiedzy o Dzierżoniowie organizowany corocznie przez Szkołę Podstawową nr 5 
z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie,

- Konkurs Recytatorski im. Barbary Janickiej organizowany corocznie przez ostatnich 8 lat 
przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną.

Członkowie TMD są zawsze zapraszani do jury, organizowanych przez szkoły i inne insty-
tucje konkursów, służą tez radą i pomocą.

Zarząd Towarzystwa był inicjatorem i organizatorem konkursów tematycznych, do których 
zapraszano dzieci i młodzież ze wszystkich przedszkoli i szkół na każdym poziomie kształcenia 
z terenu miasta. Oto przykłady:

- konkurs literacko-historyczny pn. „60. rocznica osadnictwa polskiego na Dolnym Ślą-
sku”adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy mieli do wyboru temat 
spośród trzech:

1. Ziemia dzierżoniowska „ziemią obiecaną” naszych dziadków – „wczoraj i dziś”
2. „Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej” (C.K. Norwid). Jakie ślady przeszłości zauważasz 

w swoim środowisku?
3. W całym tym wielkim świecie najważniejszy jest człowiek. Jakich ciekawych ludzi dostrze-

gasz wokół siebie?
W wypowiedziach, podczas podsumowania konkursu, znalazło się stwierdzenie, że „dał on 

szansę uczniom szkół średnich zmierzenia się z przeszłością i zastanowienia nad współczesno-
ścią”. Młodzi ludzie pisali o swoich dziadkach, którzy przyjechali na tę ziemię z różnych stron, 
z niewielkim bagażem i z ogromną nadzieją. Historie przedstawione w uczniowskich pracach 
były wzruszające, zawierały ciekawe informacje, dotyczące zarówno spraw drobnych, jak i bar-
dzo ważnych, osobistych i społecznych; zawierały szczegóły, których nie znajdzie się w żadnych 
dokumentach czy opracowaniach.

 -  konkurs poetycki dla uczniów szkół średnich na utwór o tematyce   związanej z Dzierżonio-
wem lub okolicami,                                                                                                                                                     

 -  konkurs historyczno-plastyczny dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych związany z 100. 
rocznicą śmierci  ks. Jana Dzierżona – patrona miasta,

 -  konkurs wiedzy o Janie Dzierżonie  patronie miasta.                 

Konkursy związane z życiem i dzia-
łalnością wielkiego Pszczelarza wpisa-
ne zostały do programu obchodów Roku 
Dzierżonowskiego (2006) 

Były też konkursy dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, np. historyczno-plastycz-
ny poświęcony symbolom Dzierżoniowa 
czy na wykonanie piosenki o Dzierżonio-
wie lub Dolnym Śląsku. Podsumowanie 
konkursów, podczas którego ogłaszano 
wyniki oraz wręczano nagrody i wyróż-
nienia, zawsze miało charakter niezwykle 
uroczysty. Udział w nim brali nie tylko za-
wodnicy, lecz także nauczyciele przygoto-
wujący ich do konkursu, dyrektorzy placó-
wek, władze miasta, organizatorzy. Zwy-
kle było to ważne wydarzenie, zwłaszcza 

dla tych, którzy zdobywali laury. Dla organizatorów również – bo duże (zawsze) zainteresowanie 
konkursami ze strony zarówno nauczycieli, jak też dzieci i młodzieży pozwalało sądzić, że ta 
forma upowszechniania idei regionalizmu jest ciekawa i skuteczna.

Program artystyczny przygotowany przez dzieci  
ze szkolnych kół regionalistów
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Innymi formami, obok konkursów, współpracy ze szkołami i realizacji zadań związanych 
z edukacją regionalną były (i są) organizowane przez TMD konferencje regionalistów, warsz-
taty dla nauczycieli regionalistów i konferencje popularnonaukowe o tematyce regionalnej.

Wychodząc z założenia, że aby osiągnąć zamierzone rezultaty  w kształtowaniu właści-
wego stosunku do ziemi, na której żyjemy i ludzi, którzy nas otaczają, należy pozyskiwać do 
swoich działań również, a może przede wszystkim, młodych ludzi. TMD uznało za konieczne 
organizowanie spotkań z nauczycielami-regionalistami, dyrektorami szkół i przedszkoli, człon-
kami kół regionalistów. Zrodził się pomysł zorganizowania konferencji regionalistów. Inicjatorem 
pierwszej (I) w roku 2007 był Henryk Kwiatkowski, a miejscem, w którym się odbyła – piękna 
sala w Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie. Nie przypadkowo właśnie tam;  w dzierżo-
niowskiej „Dziewiątce” powstało pierwsze na terenie miasta koło Młodych Regionalistów, tam 
znaleźli się nauczyciele pasjonaci, jak Barbara Janicka, Anna Starczewska, dla których „mała 
ojczyzna” stała się niewyczerpanym źródłem inspiracji literackich, historycznych, teatralnych, 
plastycznych. I właśnie ta szkoła, jakże często podejmowała działania inicjowane przez TMD. 
Wielokrotnie też użyczała swoich gościnnych progów, jeśli zachodziła taka potrzeba. Zorganizo-
wanie pierwszej konferencji miało dać możliwość zorientowania się, czy nauczyciele i młodzież 
będą zainteresowani taką formą edukacji regionalnej, czy wykażą zaangażowanie i włączą się 
do wspólnego opracowywania programów ewentualnych następnych spotkań. Efekty przerosły 
wszelkie oczekiwania. Świetnie przygotowana konferencja w „Dziewiątce”, dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu nauczycieli i dyrekcji szkoły (Z. Czarneckiego), zachęciła do zorganizowania 
następnych konferencji regionalistów. Odbywają się one regularnie – co dwa lata w listopadzie. 
Są coraz bogatsze w treści, z coraz większym udziałem zainteresowanych. Przygotowano już 
siedem i wszystkie, poza I i VI odbyły się w siedzibie Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa. Po-
cząwszy od II Konferencji, ustalona została pewna formuła, która obowiązywała do V Konferencji 
włącznie. Inaczej zorganizowane zostały konferencje VI i VII. Od roku 2013 współorganizatorem 
Konferencji jest Muzeum Miejskie Dzierżoniowa.

Niezwykle ważnym elementem konferencji III, IV i V  były prezentacje placówek oświato-
wych (na każdej konferencji cztery – po jednej z określonego pionu edukacyjnego: przedszkole, 
szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia), ukazujące ich dokonania w zakresie edukacji 
regionalnej, kształtowania właściwych postaw obywatelskich i patriotycznych wśród dzieci i mło-
dzieży. Każda prezentacja była inna, w innej formie, ale o wszystkich można powiedzieć, że 
stanowiły imponujący obraz ogromnej pracy, jaką wkładają nauczyciele, opiekunowie, młodzież 
w propagowanie i wcielanie w życie idei regionalizmu.

Inauguracja VI Konferencji 
Regionalistów w 2017 r.

Program artystyczny uczniów I LO w Dzierżoniowie  
podczas VI Konferencji Regionalistów
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Na odrębne potraktowanie zasługuje VI Konferencja Regionalistów. Z inicjatywy Henryka 
Smolnego, dyrektora dzierżoniowskiego muzeum i zarazem prezesa TMD, obie organizacje 
przygotowały wyjątkowe wydarzenie, które odbyło się pod patronatem Burmistrza Dzierzoniowa.  
1O listopada 2017 roku, w sali koncertowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury zainauguro-
wano obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość zorganizowana 
pod hasłem „Polaków drogi do niepodległości” podzielona została na dwie części. W pierwszej 
odbyła się właśnie VI Konferencja Regionalistów. Rozpoczął ją wspaniały program artystyczny 

przygotowany przez nauczyciela, Sebastiana Runowicza i uczniów I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie, nawiązujący treścią do tematyki konferencji. Bardzo 
interesujący wykład nt. Związki regionalizmu z dążeniami wolnościowymi wygłosił prof. dr hab. 
Stefan Bednarek – naukowiec związany z Uniwersytetem Wrocławskim, prezes Dolnośląskiego 
Towarzystwa Regionalnego. Drugą część poprzedził piękny koncert uczniów Państwowej Szkoły 
Muzycznej  im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie – uczestnicy uroczystości mogli wysłuchać 
znanych pieśni  patriotycznych w doskonałym wykonaniu.

Najważniejszym elementem drugiej części był panel dyskusyjny pod hasłem Józef Piłsudski 
i Roman Dmowski, Polaków drogi do niepodległości z udziałem prof. dr. hab. Krzysztofa Kawal-
ca, prezentującego myśl polityczną Romana Dmowskiego oraz dr. hab. Piotra Cichorackiego, 
który „reprezentował” Józefa Piłsudskiego. Moderatorami panelu byli dzierżoniowscy nauczyciele 
historycy – Mateusz Cegiełka (zgadzający się z koncepcją polityczną J. Piłsudskiego) i Janusz 
Maniecki (reprezentujący przekonania polityczne R. Dmowskiego). W dyskusji licznie wzięli 
udział przedstawiciele publiczności. Konferencja zgromadziła tłumy zainteresowanych. Sala 
licząca 200 miejsc wypełniona była po brzegi. Przyszli uczniowie szkół średnich i najstarszych 
klas gimnazjalnych, nauczyciele, dyrektorzy placówek oświatowych i, po prostu, anonimowi 
mieszkańcy Dzierżoniowa, którzy interesują się historią.

VII Konferencja odbyła się  27 listopada bieżącego roku, tradycyjnie w siedzibie Muzeum 
Miejskiego Dzierżoniowa. Uczestniczyli w niej nauczyciele regionaliści, dyrektorzy placówek 
oświatowych, przedstawiciele władz miasta oraz goście z siostrzanych ościennych organizacji. 
Najliczniej przybyli dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych. Organizatorzy powrócili do 
formy, w jakiej przebiegała I Konferencja. Wzruszający program artystyczny, przygotowany pod 
kierunkiem nauczycielki Agaty Kurek zaprezentowały dzieci z Publicznego Przedszkola nr 7; 

Publiczność - uczestnicy konferencji Uczestnicy panelu dyskusyjnego podczas konfe-
rencji „Polaków drogi do niepodległości” (od prawej: 

Henryk Smolny, prof. dr hab. Krzysztof Kawalec,  
dr hab. Piotr Cichoracki, Janusz Maniecki, Mateusz 

Cegiełka)
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dr Dagmara Adamska wygłosiła bardzo interesujący wykład pt. Kamienne krzyże w powiecie 
dzierżoniowskim – zabytki średniowiecznego prawa karnego? , a  Dorota Pieszczuch – zastępca 
burmistrza Dzierżoniowa przedstawiła prezentację nt. Tożsamość jest nauką wspólnot – eduka-
cja regionalna w dzierżoniowskich przedszkolach i szkołach podstawowych.

Konferencje regionalistów stały się trwałym elementem działalności TMD w ramach eduka-
cji regionalnej. Aby nie utraciły swojej atrakcyjności, trzeba zmieniać formułę i angażować do ich 
współorganizowania jak najwięcej osób – pasjonatów regionalizmu.

Działalność wydawnicza TMD

Poza edukacją regionalną, innym niezwykle ważnym zadaniem ( które, zresztą, ma też 
związek z regionalizmem) w działalności Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa jest dbałość 
o utrwalanie w zapisie bieżących wydarzeń i dokonań mieszkańców miasta, aby je „ocalić od 
zapomnienia”, aby stworzyć materiał historyczny dla przyszłych pokoleń. Możliwość skutecznej  
realizacji tego zadania stwarzają działalność wydawnicza oraz twórczość kronikarska i publicy-
styczna.

Występ artystyczny Przedszkola Publicznego nr 7 
podczas VII Konferencji Regionalistów

Kroniki Miasta Dzierżoniowa  
są ręcznie kaligrafowane

Uczestnicy VII Konferencji Regionalistów, 2019 r.

Publikacje TMD
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Rocznik Dzierżoniowski. Jego twórcą i przez wiele lat redaktorem był Henryk Kwiatkow-
ski, wielki miłośnik historii Dzierżoniowa i Dolnego Śląska, pasjonat regionalizmu, autor licznych 
publikacji. Pierwszy numer Rocznika Dzierżoniowskiego (dalej Rocznika) ukazał się w 1991 
roku. Ten niezwykły współczesny  periodyk miał ,z założenia, być swoistym kompendium wiedzy 
o życiu mieszkańców miasta i podejmować tematykę z różnych dziedzin – historii, kultury, służby 
zdrowia, oświaty, sportu, przemysłu. Tytuł sugeruje, że sporo miejsca przewidziano również dla 
najnowszych, chronologicznie ułożonych, wydarzeń.       

Poszczególne tomy Rocznika zawierają stałe bloki tematyczne, chociaż zachodziły nieraz 
drobne zmiany w układzie treści i zmieniały się tytuły działów. Zdarzało się, że pojawiały się 
nowe rozdziały albo z niektórych rezygnowano. W każdym tomie – od pierwszego do ostatnie-
go (2018) znajduje się dział zatytułowany „Z dziejów miasta i regionu, w którym zamieszczane 

są artykuły naukowe bądź popularnonaukowe 
poświęcone historii Dzierżoniowa i ziemi dzier-
żoniowskiej, których autorami są mieszkańcy 
interesujący się tą tematyką, lub znani i cenieni 
naukowcy, najczęściej z Uniwersytetu Wrocław-
skiego, U. Opolskiego i  U. Zielonogórskiego. 
Z czasem do tego działu włączona została „Edu-
kacja regionalna, która wcześniej prezentowana 
była odrębnie.

We wszystkich numerach Rocznika jest 
dział „Z nami i wśród nas”, w którym przedsta-
wiane są sylwetki mieszkańców miasta (zwykle 
4 – 5 osób), którzy są znani, zasłużeni, działa-
jący na różnych płaszczyznach, mający wpływ 
na rozwój miasta i jego wizerunek. Znajdują się 
wśród nich wolontariusze, sportowcy, nauczy-
ciele, księża, dyrektorzy placówek oświatowych 
i innych instytucji, lekarze, prawnicy, ludzie prze-
mysłu. W pierwszych trzech tomach dział ten 
miał tytuł „Kto jest kim w Dzierżoniowie”.

O najważniejszych wydarzeniach w mie-
ście informują odbiorców „Kronika miasta” i  

„Dzisiaj i wczoraj w Dzierżoniowie”. Są to chyba najcenniejsze części periodyku – i najobszer-
niejsze; stanowią one zapis tego, co w danym roku było ważne, niezwykłe, wyjątkowe, ale też 
zabawne i dziwne. Z zapisu tego wyziera „klimat epoki”. Można tu znaleźć informacje o jubile-
uszach różnych instytucji – podmiotów gospodarczych i kulturalnych, przeczytać o ich sukcesach 
i niepowodzeniach, dowiedzieć się o planach i decyzjach.

Jeśli ktoś, po latach, sięgnie po jakiś numer Rocznika, na pewno ze zdumieniem zauważy, 
jak wiele działo się w Dzierżoniowie, jak wspaniali byli jego mieszkańcy i, jak dobrze, że znaleźli 
się pasjonaci, dzięki którym to wszystko „ocalało od zapomnienia”.

Jest też w Roczniku miejsce dla tych, którzy odeszli do wieczności. W dziale „Wspomnie-
nia” (a od roku 2011 – Tempus fugit) wspomina się osoby, które były powszechnie znane, szano-
wane, a zmarły w danym roku i należy koniecznie zachować je w pamięci. Autorami wspomnień 
są najczęściej przyjaciele, znajomi, ktoś z rodziny. Dział wspomnieniowy funkcjonuje w Roczniku 
od 1999 roku, a jako pierwszy wspominany był Dziadek – Władysław Reniewiecki, wspaniały 
harcerz, w czasie okupacji członek Szarych Szeregów. Nigdy nie zdarzyło się jeszcze, niestety, 
żeby ten dział miał „puste strony”.

W wielu numerach Rocznika zamieszczone zostały utwory literackie miejscowych autorów. 
Jest to możliwość propagowania lokalnej twórczości, poznania tych, którzy piszą o mieście i zie-

Henryk Kwiatkowski, honorowy prezes TMD,  
autor regionalnych publikacji, kronikarz miasta
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mi dzierżoniowskiej, sławiąc ich niepowtarzalne piękno. To dzięki Rocznikowi wielu mieszkańców 
Dzierżoniowa, być może po raz pierwszy, zetknęło się z utworami Edwarda Berbecia, Adama 
Lizakowskiego, Krystyny Patrzykąt, Leszka Tatomira, Barbary Janickiej czy Zdzisława Macie-
jewskiego. Dział poświęcony lokalnej twórczości nazywa się od roku 2015 „Okolice literatury”.

Rocznik Dzierżoniowski dokumentuje dzieje miasta i regionu, ukazuje ludzi kreujących 
wizerunek miejsca, w którym przyszło im żyć, pracować, tworzyć. Pismo to jest również dobrym 
źródłem informacji o tym, co przyniósł rok, któremu dany numer został przypisany. Wydawca-
mi Rocznika są Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa i – od 2012 roku – Muzeum Miejskie 
Dzierżoniowa. Druk i opracowanie graficzne – Drukarnia/Wydawnictwo Edytor w Dzierżoniowie. 
Wydano dotychczas 28 tomów Rocznika Dzierżoniowskiego.

Kronika miasta, obok Rocznika Dzierżoniowskiego, to druga sztandarowa publikacja, 
monumentalne dzieło, któremu patronuje i za które jest odpowiedzialne TMD. Od niemal 40 lat, 
a więc odkąd istnieje Towarzystwo, zapisywane jest ręcznie wszystko to, co ważne i ciekawe. 
W Muzeum Miejskim Dzierżoniowa zgromadzone zostały ogromne, ciężkie księgi, a na ich 
kartach można odnaleźć informacje o bieżącym życiu dzierżoniowian, zanotowane pięknym 
kaligraficznym pismem, czarnym tuszem. Kronika jest bardzo bogato ilustrowana fotografiami 
korelującymi z tekstem. Zapisu przez wiele lat dokonywała Teresa Walczak, a obecnie zajmuje 
się tym Agnieszka  Zahaczewska . Można sobie wyobrazić, jak cenny będzie to kiedyś dokument 
dla historyków i następnych pokoleń miłośników Dzierżoniowa. Skrócona wersja  Kroniki jest 
zamieszczana  w kolejnych numerach Rocznika Dzierżoniowskiego. Wieloletnim Kronikarzem 
Miasta był H. Kwiatkowski.

Inne publikacje. Wśród wielu artykułów i wydawnictw zwartych (np. „Dzierżoniów zarys 
monografii”, „Dzierżoniów i okolice”, „Ziemia dzierżoniowska w dziejach Polski i Europy”) o róż-
norodnej tematyce, opublikowanych z inicjatywy lub pod patronatem TMD znalazły się programy 
autorskie H. Kwiatkowskiego, przeznaczone dla nauczycieli szkół różnych typów, którzy chcieli 
(przez pewien czas mieli też obowiązek, zgodnie z podstawą programową) włączać do treści 
programowych swoich przedmiotów również tematykę regionalistyczną.

Uroczystość zakończenia pracy społecznej Henryka Kwiatkowskiego jako kronikarza miejskiego w gronie 
najbliższych współpracowników (od prawej: Piotr Pieszczoch, Barbara Ciborska, Barbara Zarówna, Hen-

ryk Kwiatkowski, Liliana Bąk, Jarosław Perlak)
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Wydane  dwie cenne publikacje autorstwa Zofii Kryżar (członkini TMD od początku jego 
istnienia) były efektem inwentaryzacji pomników przyrody na terenie miasta Dzierżoniowa. Są to 
„Drzewa i krzewy w Dzierżoniowie” oraz  „Pomniki przyrody”.

Najnowszą pozycją na liście wydawniczej TMD są dwa tomy książki pt. „Dzierżoniów i jego 
mieszkańcy”, których pomysłodawcą był Henryk Smolny. Tom pierwszy przygotowywany był 
przez dwa lata i ukazał się na rynku wydawniczym w 2015 roku. Jego treść, podzielona na dwie 
części, zawiera (w pierwszej) wspomnienia najstarszych mieszkańców miasta o miejscach, z któ-
rych  tu przybyli oraz o pierwszych trudnych latach osadnictwa. Niektóre opowieści są wzruszają-
ce, niektóre smutne; są też i optymistyczne, zabarwione humorem. W drugiej części znajdują się 
obszerne biogramy opracowane wg ustalonego schematu. Zawierają informacje o mieszkańcach 
Dzierżoniowa, którzy w jakiś sposób zaistnieli w procesie tworzenia powojennej historii miasta.

Tom drugi wydany został w 2019 roku, jego promocja odbyła się podczas uroczystości 
z okazji jubileuszu 40-lecia Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa (27 lutego). Książka poświę-
cona jest historii i byłym pracownikom Zakładów Radiowych Diora w Dzierżoniowie. Zawiera 
opracowanie 23  wywiadów przeprowadzonych z osobami, które swoje życie zawodowe (całe 
lub w części) związały z Diorą. Starsi mieszkańcy Dzierżoniowa pamiętają czasy, kiedy niemal 
co trzeci dorosły dzierżoniowianin zatrudniony był w tych zakładach, one dominowały w mieście, 
były jego swoistą wizytówką, a w całym kraju Dzierżoniów kojarzono wyłącznie z Diorą. Książka 
poświęcona ludziom Diory ma być hołdem dla tych, którzy ją tworzyli i dbali o jej rozwój.

Różne działania TMD na rzecz lokalnej społeczności
  
Współpraca z Muzeum Miejskim Dzierżoniowa. W kwietniu 2011 roku, istniejąca dotych-

czas Izba Regionalna, decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, została oficjalnie 
przekształcona w muzeum, które otrzymało nazwę: Muzeum Miejskie Dzierżoniowa. Formalne 
nadanie Izbie Regionalnej statusu muzeum podniosło rangę tej instytucji kulturalnej, z której 
miasto Dzierżoniów jest naprawdę dumne,  a marzenia jego miłośników wreszcie się spełniły. 
Batalię o utworzenie muzeum w Dzierżoniowie przez wiele lat toczyli Henryk Kwiatkowski i Hen-
ryk Smolny ( wieloletni radny Rady Miejskiej Dzierżoniowa). Ich upór i determinacja okazały się 
skuteczne.

Muzeum mieści się w pięknej „czerwonej willi” przy jednej z reprezentacyjnych ulic Dzier-
żoniowa – Świdnickiej 30. Adres ten może być z łatwością wskazany przez każdego dzierżonio-
wianina interesującego się historią i sztuką.  

Wielkim dobrodziejstwem dla TMD jest fakt, że jego siedziba znajduje się w budynku (jesz-
cze od czasów Izby Regionalnej) należącym do muzeum , a jego dyrektor przez wiele lat pełnił 
funkcję prezesa (obecnie członek zarządu). Muzeum ma ogromny wkład w rozwój edukacji 
regionalnej poprzez przygotowywanie lekcji muzealnych dla dzieci i młodzieży, utrzymywanie 
stałych kontaktów ze szkołami i różnymi organizacjami. Wiele zadań TMD realizowanych jest 
wspólnie z Muzeum, a z najważniejszych wymienić należy współredagowanie Rocznika Dzier-
żoniowskiego, organizowanie promocji tego pisma – zawsze odbywa się ona w gościnnych 
progach muzeum. TMD i Muzeum wspólnie przygotowują program poszczególnych konferencji 
regionalistycznych. Członkowie Towarzystwa chętnie uczestniczą w wernisażach, zachęca-
ją swoich znajomych i przyjaciół do zwiedzania wystaw stałych i czasowych, uczestniczenią 
w imprezach organizowanych przez Muzeum. Wnętrza muzeum są niezwykle urokliwe, coraz 
bogatsze, a oferta dla zwiedzających coraz ciekawsza. Dlatego miejscowi i przyjezdni miłośnicy 
sztuki coraz liczniej odwiedzają „czerwoną willę”.

W miarę swoich możliwości Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa dofinansowuje muze-
alne zakupy. W ostatnim czasie została zakupiona (przy pomocy finansowej także starostwa 
powiatowego) zabytkowa biedermeierowska kanapa, wspaniale wpisująca się w ogólny wystrój 
jednego z pomieszczeń. TMD sfinansowało również zakup bardzo cennych archiwaliów – doku-
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mentów pochodzących z XVII wieku. Wiele nie-
zwykłych eksponatów trafiło do muzeum dzięki 
hojności ofiarodawców członków i sympatyków 
Towarzystwa.

Muzeum Miejskie Dzierżoniowa gromadzi 
wszystko, co może być świadectwem historii 
i życia mieszkańców miasta, które dla wielu 
stało się przed laty miejscem docelowym; tu 
znaleźli swój dom, a dla ich dzieci i wnuków 
Dzierżoniów jest miastem rodzinnym.

„Kwitnący Dzierżoniów” - hasło związane z inauguracją trwającego już od 24 lat konkur-
su pod nazwą Piękno kwiatów i zieleni wokół nas pojawiło się w 2015 roku, kiedy TMD objęło 
w swoje władanie skwer przy ul. Klasztornej, aby go pięknie zagospodarować. Właśnie od czte-
rech lat, zwykle w którąś z majowych sobót, spotykają się tam członkowie Towarzystwa, jego 
sympatycy, przedstawiciele władz miasta, a nawet przygodni przechodnie i przez kilka godzin po-
rządkują teren, sadzą rośliny ozdobne, po pro-
stu ukwiecają miasto. Jest to wspaniała akcja, 
integruje ludzi, sprawia, że każdy, kto posadzi 
choć jeden kwiatek, czuje się odpowiedzialny za 
cały skwer, odwiedza to miejsce, sprawdza, czy 
nie pojawili się tam jacyś wandale.

Majowa akcja pod hasłem „Kwitnący Dzier-
żoniów” rozpoczyna „konkurs kwiatowy”, jak 
zwykło się o nim mówić. Jego organizatorem 
jest Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa przy 
istotnym wsparciu (głównie finansowym) Urzę-
du Miasta. W każdej edycji działa (powołana 
przez zarząd TMD) komisja, a jej zadaniem jest 
przygotowanie konkursu od strony formalnej, 
dotarcie do posesji zgłoszonych uczestników 
i wyłonienie najładniejszych ogrodów, najbar-
dziej ukwieconych balkonów czy najpiękniej 
zagospodarowanych terenów wokół bloków 
mieszkalnych i obiektów użyteczności publicz-
nej. W 2015 roku konkurs został włączony do 
ogólnopolskiej akcji Polska w kwiatach. W tym-
że roku odbyła się jubileuszowa 20. edycja kon-
kursu. Wzięła w nim udział rekordowa liczba 
uczestników – 78. Dzięki wielu sponsorom lau-
reaci i wyróżnieni otrzymali cenne nagrody. Gala 
jubileuszowego konkursu odbyła się w przepięk-
nym wojsławickim arboretum, którego dyrektor 
od kilku lat jest honorowym patronem dzierżo-
niowskiego „konkursu kwiatowego”. Konkurs jest stałym elementem  w pracy TMD na rzecz 
lokalnej społeczności. Przyczynił się, niewątpliwie, do rozbudzenia w dzierżoniowianach poczu-
cia estetyki i zadbania o swoje najbliższe otoczenie. Dzierżoniów stał się naprawdę kwitnący, 
a skwer przy ulicy Klasztornej otrzymał oficjalną nazwę Miłośników Dzierżoniowa.

Zabytkowa sofa (ok. 1830 r.) dofinansowana ze 
środków Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie 

oraz TMD

Inauguracja konkursu  
„Piękno kwiatów i zieleni wokół nas”, 2013 r.

Majowa akcja pod hasłem „Kwitnący Dzierżoniów”, 
skwer przy ul. Klasztornej
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Odznaczenia, wyróżnienia, podziękowania. W 2004 roku Towarzystwo Miłośników 
Dzierżoniowa zostało odznaczone Medalem za Zasługi dla Dzierżoniowa, w 2008 – otrzymało 
nominację do  Dolnośląskiego Klucza Sukcesu jako najlepsza organizacja pozarządowa. W 2016 
roku prezes TMD, Henryk Smolny, został uhonorowany Medalem im. Aleksandra Patkowskiego 
wręczonego  podczas uroczystości  jubileuszowej – 60-lecia ruchu regionalistycznego na Dolnym 
Śląsku.  W 2019 roku TMD otrzymało  Odznakę Honorową Srebrną- Zasłużony dla Województwa 
Dolnośląskiego, przyznaną  przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Były też podziękowania 
od wielu firm i instytucji za współpracę w realizacji różnych zadań, m.in. Od Starosty Powiatowe-
go i Burmistrza Miasta Dzierżoniowa za udział i pomoc w przygotowaniu II Powiatowego Dnia 
Organizacji Pozarządowych.

* * * *

Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa to organizacja, której celem nadrzędnym jest słu-
żenie ludziom, dzięki którym miasto staje się  bardziej przyjazne, piękniejsze i radośniejsze. Ma 
też za zadanie dbać o utrwalenie przeszłości, współtworzyć teraźniejszość i współdecydować 
o przyszłości, na ile jest to możliwe.

Władze TMD na przestrzeni 40 lat

 1979 – 1983
Zarząd
Włodzimierz Suszek - prezes
Edward Słowik       - wiceprezes
Stanisław Zajdel       - wiceprezes
Adam Rudolf        - skarbnik
Henryk Kwiatkowski, Stanisław Marciniak, Ali-
na Chmielewska, Krystyna Prusińska, Stanisław 
Wasilewicz - członkowie
       

  1983 – 1987
Zarząd
Włodzimierz Suszek      - prezes
Józef Lutkiewicz             - wiceprezes
Krystyna Szablewska     - wiceprezes
Irena Rybicka                 - sekretarz
Władysław Reniewiecki  - skarbnik
Stanisław Jarowicki, Elżbieta Kozaczuk, Janusz 
Maniecki, Marian Szumilak, Elżbieta Szwedo, 
Maria Zarzycka - członkowie

Komisja Rewizyjna: Jadwiga Miętka (przewod-
nicząca) Tadeusz Rozentreter, Jerzy Szubert, 
Antoni Ziółkowski

Sąd Koleżeński: Zofia Kryżar, Stanisław Sobo-
lewski, Krystyna Walczak

  1987 – 1991
Zarząd
Włodzimierz Suszek       - prezes
Stanisław Jarowicki        - wiceprezes

Józef Lutkiewicz             - wiceprezes
Irena Rybicka                 -  sekretarz
Władysław Reniewiecki  - skarbnik
Marek Chmielewski, Zofia Kryżar, Henryk Kwiat-
kowski, Zenon Uciński, Stanisław Wasilewicz, 
Maria Zarzycka  - członkowie

Komisja Rewizyjna: Janina Lora, Jadwiga Mięt-
ka (przewodnicząca), Jerzy Szubert, Antoni Ziół-
kowski

Sąd Koleżeński: Elżbieta Kozaczuk, Marian 
Szumilak, Krystyna Walczak (przewodnicząca)

1991 – 1995
Zarząd
Włodzimierz Suszek       - prezes
Stanisław Jarowicki        - wiceprezes
Józef Lutkiewicz             - wiceprezes
Irena Rybicka                 - sekretarz
Władysław Reniewiecki  - skarbnik
Grażyna Bajserowicz, Marek Chmielewski, Hen-
ryk Kwiatkowski, Stanisław Sobolewski, Zenon 
Uciński, Lucjan Węgiel

Komisja Rewizyjna: Janina Lora, Jadwiga Mięt-
ka (przewodnicząca), Jerzy Szubert, Stanisław 
Wasilewicz

Sąd Koleżeński: Elżbieta Kozaczuk, Marian 
Szumilak, Krystyna Walczak (przewodnicząca)
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1995 – 1999
Zarząd
Włodzimierz Suszek   - prezes
Henryk Kwiatkowski   - wiceprezes
Krystyna Szablewska - wiceprezes
Irena Rybicka             - sekretarz
Zenon Uciński            - skarbnik
Grzegorz Hada-Jasikowski, Stanisław Jarowic-
ki, Józef Lutkiewicz, Marian Szumilak, Elżbieta 
Szwedo, Lucjan Węgiel  - członkowie

Komisja Rewizyjna: Janina Lora, Jadwiga Mięt-
ka (przewodnicząca), Tadeusz Rozentreter, Je-
rzy Szubert

Sąd Koleżeński: Zofia Kryżar, Stanisław Sobo-
lewski, Krystyna Walczak
    

1999 – 2003
Zarząd
Włodzimierz Suszek     - prezes
Henryk Kwiatkowski     - wiceprezes
Krystyna Szablewska   - wiceprezes
Irena Rybicka               - sekretarz
Zenon Uciński              - skarbnik
Grzegorz Hada-Jasikowski, Józef Lutkiewicz, 
Danuta Minkina, Elżbieta Szwedo, Lucjan Wę-
giel, Maria Zarzycka - członkowie

Komisja Rewizyjna: Janina Lora, Jadwiga Mięt-
ka, Marek Piorun (przewodniczący), Henryk Sio-
dlaczek

Sąd Koleżeński: Elżbieta Kozaczuk, Marian 
Szumilak

2003 – 2007
Zarząd
Włodzimierz Suszek  - prezes (do lutego 2004r.)
Henryk Smolny       - prezes ( od marca 2004r.)
Liliana Bąk               - wiceprezes
Henryk Kwiatkowski - wiceprezes
Irena Rybicka           - sekretarz
Zenon Uciński          - skarbnik
Barbara Ciborska, Barbara Janicka, Leszek Kie-
pał, Józef Lutkiewicz, Lucjan Węgiel, Barbara 
Zarówna - członkowie
Komisja Rewizyjna: Janina Lora, Marek Nowa-
kowski, Marek Piorun (przewodniczący), Henryk 
Siodlaczek

Sąd Koleżeński: Elżbieta Kozaczuk, Danuta 
Minkina (przewodnicząca), Marian Szumilak

2007 – 1011
Zarząd:
Henryk Smolny        - prezes
Liliana Bąk               - wiceprezes
Piotr Pieszczoch   - wiceprezes    Henryk Kwiat-
kowski - Honorowy Prezes
Barbara Ciborska       - sekretarz
Roman Kowalczyk     - skarbnik
Barbara Janicka (do roku 2008), Leszek Kie-
pał, Marzenna Lasota- Darowska, Dorota 
Pieszczuch, Jarosław Perlak, Barbara Zarówna 
– członkowie

Komisja Rewizyjna: Janina Lora, Wanda 
Ostrowska, Mirosław Piorun (przewodniczący), 
Krystyna Walczak

Sąd Koleżeński: Bożena Dobek (przewodniczą-
ca), Irena Rybicka, Zenon Uciński

2011– 2015
Zarząd
Henryk Smolny       - prezes
Liliana Bąk              - wiceprezes
Piotr Pieszczoch     - wiceprezes
Barbara Ciborska    - sekretarz 
Roman Kowalczyk  - skarbnik
Agnieszka Janas, Kazimierz Janeczko,Leszek 
Kiepał, Marzenna Lasota-Darowska,Jarosław 
Perlak, Dorota Pieszczuch - członkowie
Komisja Rewizyjna: Janina Lora, Wanda 
Ostrowska, Mirosław Piorun (przewodniczący), 
Krystyna Walczak

Sąd Koleżeński: Bożena Dobek, Irena Rybicka, 
Barbara Zarówna (przewodnicząca)

2015 – 2019
Zarząd
Henryk Smolny       - prezes
Liliana Bąk              - wiceprezes
Piotr Pieszczoch     - wiceprezes
Barbara Ciborska   - sekretarz
Roman Kowalczyk  - skarbnik
Agnieszka Janas, Kazimierz Janeczko, Leszek 
Kiepał, Marzenna Lasota- Darowska, Lidia Lelito 
Wanda Ostrowska – członkowie
 Komisja rewizyjna: Jarosław Perlak, Dorota 
Pieszczuch, Mirosław Piorun (przewodniczący), 
Krystyna Walczak

Sąd koleżeński: Bożena Dobek (przewodniczą-
ca), Janina Lora, Barbara Zarówna
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Jubileuszowe spotkanie działaczy TMD z okazji 35-lecia działalności towarzystwa, 27.02.2014 r.,  
sala Pegaz, DOK

Walne zgromadzenie członków TMD Piotr Pieszczoch, wieloletni wiceprezes TMD

Odeszli na zawsze w latach 1979 – 2019

Jacek Jabrzyk, Karol Janeczek, Barbara Janicka, Stanisław Jarowicki, Edward Kalinowski, 
Zofia Kowalczyk, Elżbieta Kozaczuk, Zofia Kryżar, Henryk Kwiatkowski, Stanisław Marciniak, 
Irena Morawska, Józef Prochwicz,Władysław Reniewiecki, Irena Rybicka, Jan Sarapata, Maciej 
Skowroński, Włodzimierz Suszek, Jerzy Szubert, Marian Szumilak, Zenon Uciński, Stanisław 
Wasilewicz, Czesław Wiśniewski, Stanisław Zajdel, Antoni Ziółkowski      

Rok 2019 – najważniejsze wydarzenia

27 lutego, uroczystość jubileuszowa – obchody 40-lecia istnienia Towarzystwa Miłośników 
Dzierżoniowa   (szerzej w ostatniej części niniejszej publikacji).

19 marca, Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków TMD. Minęła czte-
roletnia kadencja władz Towarzystwa, więc trzeba było wybrać nowe. Obrady Walnego Zgroma-
dzenia  otworzył prezes TMD, Henryk Smolny, witając wszystkich zebranych – gości i członków 
Towarzystwa. Po zatwierdzeniu porządku zebrania dokonano wyboru przewodniczącego – Lilia-
nę Bąk i sekretarza – Barbarę Ciborską.

Bardzo obszerne sprawozdanie z czteroletniej działalności TMD zaprezentował prezes, 
Henryk Smolny, a o kondycji finansowej Towarzystwa powiedział w swoim wystąpieniu skarbnik, 
Roman Kowalczyk. O realizacji wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia poinformował 
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wiceprezes, Piotr Pieszczoch, podkreślając, że większość z nich stała się kanwą do opracowania 
rocznego planu pracy. Barbara Zarówna przedstawiła sprawozdanie z działań Sądu Koleżeńskie-
go, twierdząc, że tak naprawdę organ ten był w minionym okresie „bezrobotny”nie było wśród 
członków TMD sporów czy konfliktów, które trzeba byłoby rozstrzygać. Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej, Mirosław Piorun, zapoznał zebranych z Protokołem kontroli, Komisja nie dopatrzyła 
się żadnych uchybień w pracy Zarządu i gospodarowaniu finansami, co dało podstawę do wy-
stąpienia z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Uchwała o udzieleniu 
absolutorium została przyjęta jednogłośnie.

W ożywionej ciekawej dyskusji padło wiele spostrzeżeń na temat dotychczasowej pracy 
TMD i propozycji do uwzględnienia w dalszych działaniach.  

W wyborach, przeprowadzonych zgodnie z zatwierdzonym przez Zgromadzenie regulami-
nem, wybrano prezesa TMD, członków Zarządu,  członków Komisji Rewizyjnej i członków Sądu 
Koleżeńskiego. Po ogłoszeniu wyników wyborów, w czasie przerwy w obradach, ukonstytuowały 
się poszczególne organy.

Oto nowe władze Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa – kadencja 2019 – 2023

     Zarząd
     Wanda Ostrowska  - prezes
     Ireneusz Placety  - wiceprezes
     Tomasz Dymny  - wiceprezes
     Agnieszka Janas  - sekretarz
     Lidia Lelito  - skarbnik
     Mateusz Cegiełka, Barbara Ciborska, Jadwiga Horanin, Marek Piorun, Henryk Smolny, 

Mirosław Zygadło – członkowie

Komisja Rewizyjna: Liliana Bąk, Mirosław Grabowski, Piotr Pieszczoch (przewodniczący), 
Krystyna Walczak

     
Sąd Koleżeński: Danuta Minkina, Lucjan Węgiel (przewodniczący), Barbara Zarówna
   
Obrady zamknęła przewodnicząca, dziękując wszystkim za przybycie i stworzenie miłej, 

twórczej atmosfery, a dyrektorowi muzeum, Henrykowi Smolnemu, za użyczenie pięknych wnętrz 
muzealnych, w których Walne Zgromadzenie, jakże znamienne, mogło się odbyć.

 
11 maja, inauguracja konkursu „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas”pod hasłem „Kwitnący 

Dzierżonów”miała miejsce, jak już od czterech lat, na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Klasztornej 
i Józefa Piłsudskiego. Wyjątkowo dopisała pogoda, podobnie, jak ochotnicy sadzenia kwiatów. 
Poza szacowną Komisją, przybyli członkowie i sympatycy TMD, władze miasta. Największą 
frajdę miały dzieci, które wraz ze swoimi rodzicami, sadziły begonie i szałwie, a w nagrodę 
otrzymywały sadzonki dla siebie. Znów Dzierżoniów ukwiecił się, bo powstał nowy skwer, a te 
już istniejące zostały uzupełnione nowymi roślinami. Zasadzono łącznie około 2 000 sadzonek.

15 maja, zaadoptuj lilaka – zupełnie nowa inicjatywa zarządu TMD. W nawiązaniu do 
przedwojennej tradycji Święta Lilaków, Zarząd TMD wystąpił z propozycją, aby w niedalekiej 
przyszłości w kilku miejscach na terenie Dzierżoniowa powstały aleje lilaków, a w ogrodach 
przydomowych, żeby pojawiło się jak najwięcej tych krzewów. W gościnnych progach Muzeum 
Miejskiego Dzierżoniowa odbyła się uroczystość Święta Lilaka zorganizowana przy współudziale 
Zarządu TMD, władz miasta i osób prywatnych. Przedstawicielom różnych instytucji wręczono 
krzewy lilaków (35 sztuk) do „adopcji”, aby posadzono je w otoczeniu siedzib tych instytucji.
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Pierwsza Aleja Lilaków powstała jesienią na terenie parku Sybiraków, z inicjatywy Banku 
Spółdzielczego w Dzierżoniowie, który zakupił 96 drzewek, a jego pracownicy posadzili je w pięk-
nym szpalerze.

24 maja, promocja Rocznika Dzierżoniowskiego 2018 odbyła się tym razem w ogrodach 
Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa, jako jeden z elementów programu Nocy Muzeów. Wszystkich 
zebranych przywitał swoim koncertem doskonały muzyk, Tadeusz Nestorowicz. Poza zaprezen-
towaniem nowego tomu Rocznika Dzierżoniowskiego, odbyły się też, w ramach Nocy Muzeów, 
warsztaty zdobienia papieru techniką ebru, poprowadzone przez członka Zarządu TMD, Miro-
sława Zygadłę.

26 maja, przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa uczestniczyli w XXV 
Dzierżoniowskich Prezentacjach, w których działające na ziemi dzierżoniowskiej stowarzyszenia, 
instytucje, firmy mogły zaprezentować swój dorobek.

4 czerwca, w 30. rocznicę wolnych wyborów do Senatu i częściowo wolnych do Sejmu, 
w parku, obok siedziby Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa, został posadzony Dąb Wolności – 
Monument ufundowany przez członków Zarządu TMD. Inicjatywa ta (posadzenie dębu) będzie 
kontynuowana przy okazji różnych, szczególnie ważnych rocznic.

22 czerwca, odbyło się spotkanie integracyjne członków Towarzystwa Miłośników Dzier-
żoniowa w jednym z najpiękniejszych miejsc ziemi dzierżoniowskiej – w Arboretum w Wojsła-
wicach. Dwudziestoosobowa grupa członków i sympatyków TMD miała okazję obejrzeć piękną 
wystawę bonsai, podziwiać pokazy sztuki miniaturyzowania drzew, a także pospacerować po 
najstarszej części ogrodu. Przewodnikami byli Hanna Grzeszczak-Nowak – dyrektor Arboretum 
oraz Tomasz Dymny – pracownik (wiceprezes Zarządu TMD).

1 września, w sposób szczególny uczczona została 80. rocznica napaści hitlerowskiej 
na Polskę. Członkowie TMD, dla upamiętnienia  ofiar II wojny światowej, złożyli kwiaty pod po-
mnikiem Pamięci Losów Ojczyzny i na Skwerze Solidarności posadzili dąb w intencji pokoju na 
świecie. Dąb nosi miano Dębu Pokoju.

7 września, delegacja Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa pojechała do Kutna, aby 
wziąć udział w obchodach 45. Święta Róży. Jest to największa w Polsce impreza kulturalno- 
rozrywkowa związana tematycznie z różami, które są wizytówką tego miasta. Przedstawiciele 
TMD mogli wziąć udział w konferencji „różanej”, obejrzeć piękną wystawę oraz kupić to i owo na 
licznych kiermaszach.

18 września, po raz 24. Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa zorganizowało uroczystą 
galę zwieńczającą konkurs „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas”, która odbyła się w Muzeum 
Miejskim Dzierżoniowa. Gośćmi, oprócz uczestników konkursu, byli Hanna Grzeszczak Nowak 
i Tomasz Nowak – dyrektorzy Arboretum w Wojsławicach. Program artystyczny pt. „Pamiętajcie 
o ogrodach” przedstawiła młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im Jędrzeja Śniadeckiego 
w Dzierżoniowie pod kierunkiem nauczyciela Sebastiana Runowicza. Podczas gali wręczone 
zostały nagrody i wyróżnienia za najładniejsze ukwiecenie domów, balkonów i ogrodów.

28 września odbyła się we Wrocławiu konferencja pod hasłem „I spotkania z wydawnic-
twami regionalistycznymi i prasą regionalną”, zorganizowana w siedzibie Wojewódzkiej Biblio-
teki Pedagogicznej przez Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne. Nie zabrakło w konferencji 
przedstawicieli TMD, którzy zaprezentowali, na przygotowanym stoisku, wydawnictwa zwarte 
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i periodyki poświęcone miastu Dzierżoniów i okolicom, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
Rocznik Dzierżoniowski – jego historię i treści.

16 października, zarząd TMD, przy współpracy ze starostwem powiatowym i dyrekcją 
II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie, zorganizował uroczystość 
upamiętniającą 41. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Jednym z niezwykle ważnych 
elementów uroczystości było posadzenie na terenie ogrodów II LO dębu, który otrzymał nazwę 
Dębu Papieskiego, ufundowanego przez członków TMD. Atrakcją uroczystości była też eks-
pozycja prac plastycznych nadesłanych przez uczniów szkół podstawowych z Dzierżoniowa 
i Bielawy jako wynik konkursu o tematyce związanej z Janem Pawłem II, zaproponowanego 
szkołom przez gospodarzy uroczystości (II LO). Nagrody zostały ufundowane przez starostwo 
powiatowe i TMD.

11 listopada, jak co roku, w Narodowe Święto Niepodległości, przedstawiciele TMD zło-
żyli kwiaty pod pomnikiem Losów Ojczyzny. Z inicjatywy Towarzystwa zorganizowano w Szkole 
Muzycznej im Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie koncert pieśni Stanisława Moniuszki. Gwiazdą 
koncertu była Beata Marciniak-Kozłowiecka, sopranistka Opery Wrocławskiej, absolwentka 
dzierżoniowskiej szkoły muzycznej. Należy podkreślić, że koncert odbył się jako realizacja zada-
nia, które podjęte zostało na Walnym Zgromadzeniu Członków TMD w roku 2017. Otóż  chodzi 
o to, aby do Dzierżoniowa zapraszać osoby pochodzące stąd i które osiągnęły sukces, dzięki 
czemu promują swoje rodzinne miasto w miejscach obecnego pobytu – w kraju i za granicą.

25 listopada odbyła się 13. sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa, która okazała się niezwykle 
ważna dla Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa. W pierwszej części – uroczystej wręczono 
Barbarze Ciborskiej (na wniosek TMD) Medal za Zasługi dla Dzierżoniowa. Radny Sejmiku Woje-
wództwa Dolnośląskiego – Stanisław Jurcewicz przekazał na ręce obecnej prezes TMD, Wandy 
Ostrowskiej, oraz byłego prezesa Henryka Smolnego, Odznakę Honorową Srebrną „Zasłużony 
dla Województwa Dolnośląskiego” Towarzystwu Miłośników Dzierżoniowa jako organizacji reali-
zującej w szerokim zakresie zadania, m.in. w edukacji regionalnej i propagowaniu historii regio-
nu. Na tejże sesji teren zielony w centrum miasta ( przy skrzyżowaniu ulic Józefa Piłsudskiego 
i Klasztornej), którym od kilku lat opiekują się członkowie TMD otrzymał oficjalne imię Miłośników 
Dzierżoniowa, co jest niewątpliwym dowodem na docenienie przez radnych (uchwałę podjęli 
jednogłośnie), i w ogóle władze miasta, działań Towarzystwa na rzecz swojej „małej ojczyzny”.  
Można więc stwierdzić, że część uroczystą sesji zdominowało TMD.

27 listopada zorganizowana została VII Konferencja Regionalistów – szersze informacje 
o jej przebiegu podane zostały w podrozdziale „Edukacja regionalna” niniejszej publikacji.

12 grudnia, z inicjatywy zarządu Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa odbyło się świą-
teczne spotkanie w nowo odrestaurowanej siedzibie Szkoły Muzycznej im. Wojciecha Kilara 
z udziałem członków TMD i innych zaproszonych gości. Uczniowie szkoły muzycznej i ich na-
uczyciele dali piękny koncert  - wykonali w wersji instrumentalnej znane polskie kolędy, a chór 
szkolny zrobił prawdziwą furorę. Podczas spotkania miał miejsce również pewien „akt oficjalny”. 
Otóż prezes TMD, Wanda Ostrowska, uroczyście wręczyła znaczki Towarzystwa nowo przyjętym 
członkom – pani Annie Tabisz i panu Kazimierzowi Szabatowi.

Wspólne kolędowanie w szkole muzycznej było zamknięciem roku 2019 w pracy Towarzy-
stwa Miłośników Dzierżoniowa. Wszyscy jego członkowie z nadzieją i optymizmem przygotowują 
się już do powitania nowego roku i czekają na nowe zadania.
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Szczegółowe zaprezentowanie tego, co wydarzyło się w ciągu jednego roku, podanie kon-
kretów powinno być, w zamyśle autorów, obrazem pracy Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa 
na różnych płaszczyznach, z różnymi ludźmi, instytucjami, organizacjami w różnych relacjach 
i konfiguracjach. Jest to także dokument ważnej roli, jaką spełnia Towarzystwo w życiu lokalnej 
społeczności.

  
     Prezesi Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa w latach 1979 - 2019

                               
Członkowie Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa – stan na 31 grudnia 2019 roku

Argalski Piotr, Bajserowicz Grażyna, Bąk Liliana, Bień Edward, Blau Dorin, Blau Rafael, 
Cegiełka Mateusz, Ciborska Barbara, Dąbrowski Jarosław, Dobek Bożena, Dymny Tomasz, 
Grabowski Mirosław, Hebzda-Sołogub Beata, Horanin Jadwiga, Hromada Alicja, Janas Agniesz-
ka, Janeczko Kazimierz, Kapłun Józef, Karaszewska Jolanta, Kiepał Leszek, Kopczyk Paula, 
Kowalczyk Roman, Kowalczyk Tomasz, Kucharski Dariusz, Kunecka Wanda, Lasota-Darowska 
Marzenna, Lelito Lidia, Lizakowski Adam, Maniecka Jolanta, Matyja Iwona, Matyjas Alicja, Mięt-
ka Jadwiga, Minkina Danuta, Mirek Zofia, Nawrot Krzysztof, Orawiec Eliza, Ostrowska Wanda, 
Otte Christoph, Perlak Jarosław, Pieszczoch Piotr, Pieszczuch Dorota, Piorun Marek, Piorun 
Mirosław, Placety Ireneusz, Prysak Jacek, Rząsa Janina, Salińska Janina, Sitnik Danuta, Smolny 
Henryk, Stępniak Ireneusz, Szabat Kazimierz, Szablewski Aleksander, Szablewska Krystyna, 
Szewczyk Bogumiła, Szwedo Elżbieta, Walczak Krystyna, Walaszczuk Zbigniew, Wilkos Bole-
sław, Zarzycka-Chołody Maria, Zeń Zbigniew, Zygadło Mirosław

  Członkowie Honorowi: Chrapkiewicz-Łysenko Maria
                                      Leśniak Maria
                                      Ligięza Tomasz
                                      Lora Janina
                                      Siodlaczek Henryk
                                      Tokarski Krzysztof
                                      Węgiel Lucjan
                                      Wiaderny Piotr
                                      Zarówna Barbara

Włodzimierz Suszek 
w latach 1979 - 2004                   

Henryk Smolny      
w latach 2004 (od marca) - 2019                                                      

Wanda Ostrowska
od marca 2019
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Uroczystości jubileuszowe
  
Przygotowania trwały przez kilka miesięcy, zarówno pod względem logistycznym, jak też 

organizacyjnym. Zarząd TMD uznał bowiem, że 40 lat istnienia Towarzystwa to czas wykonania 
ogromu zadań, powitania i pożegnania wielu ludzi, nawiązania kontaktów z różnymi organiza-
cjami i instytucjami, które wywarły znaczący wpływ na możliwość zaistnienia TMD w lokalnej 
społeczności. Wszystko to uznano za podstawę do zorganizowania uroczystości wyjątkowej, 
w której znajdzie się miejsce dla uczczenia ludzi związanych z Towarzystwem, jak też pokazania 
faktów świadczących o tym, że ta czterdziestoletnia już organizacja odniosła wielorakie sukcesy 
i słusznie nosi  miano tej, która ma „Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa”.

Jubileusz 40-lecia istnienia Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa świętowało w urokliwej 
sali Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury w dniu 27 lutego 2019 roku, z udziałem ponad stu osób. 
Program uroczystości był bardzo bogaty i składał się z kilku zasadniczych elementów. Piękny 
program artystyczny w wykonaniu zespołu Dixiland Retro Bend oraz uczniów klasy fortepianu 
D-Mol Doroty Mól oraz zaprzyjaźnionych z klasą muzyków powiatu dzierżoniowskiego poprowa-
dził z werwą Mateusz Cegiełka. Zaproszonych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele 
władz miasta i powiatu oraz zaprzyjaźnionych organizacji, dyrektorzy placówek oświatowych, 
radni miasta i licznie przybyli członkowie TMD, przywitali serdecznie Liliana Bąk i Henryk Smol-
ny, a nad całością przebiegu uroczystości czuwała Liliana Bąk. 40-letnią historię Towarzystwa 
zaprezentował „multimedialnie” prezes Henryk Smolny, zwracając szczególną uwagę na wszyst-
ko to, co przyczyniło się do ukształtowania jego wizerunku. Jednym z punktów programu było 
przedstawienie 2. tomu publikacji pt. „Dzierżoniów i jego mieszkańcy”. Barbara Ciborska wyraziła 
podziękowanie osobom, które pracowały nad przygotowaniem książki do wydania, zapoznała 
zebranych z jej treścią oraz zaprezentowała ludzi „Diory” jako głównych bohaterów. Zasłużeni 
dla Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa – członkowie i sympatycy – otrzymali piękne okolicz-
nościowe Medale 40-lecia TMD.Oto oni:

Liliana Bąk, ks. Józef Błałciak, Mateusz Cegiełka, Barbara Ciborska, Andrzej Darakie-
wicz, Agnieszka Janas, Kazimierz Janeczko, Janina Jarowicka, ks. Zygmunt Kokoszka, 
Roman Kowalczyk, Dariusz Kucharski, Piotr Kwiatkowski, Sławomir Kwiatkowski, Marzen-
na Lasota- Darowska, Lidia Lelito, Maria Leśniak, Tomasz Ligięza, Janina Lora, Jadwiga 
Miętka,  Wanda Ostrowska, Jarosław Perlak, Piotr Pieszczoch, Dorota Pieszczuch, Marek 
Piorun, Mirosław Piorun, Henryk Smolny, Barbara Suszek, Aleksander Szablewski, Krysty-
na Szablewska, Krzysztof Tokarski, Krystyna Walczak, Lucjan Węgiel, Barbara Zarówna, 
Maria Zarzycka-Chołody

Goście wręczyli na ręce prezesa, Henryka Smolnego, listy gratulacyjne, prezenty i kwiaty; 
a na zakończenie, po wspólnej fotografii, wzniesiono toast i podzielono wspaniały tort ufundowa-
ny przez Urząd i Burmistrza Miasta Dzierżoniowa. Maria Zarzycka-Chołody w ciepłych słowach 
podziękowała Towarzystwu za dotychczasową ogromnie efektywną działalność i życzyła dalszej 
owocnej pracy.

Trudno w kilku słowach oddać atmosferę wieczoru, emocje towarzyszące i gościom, i orga-
nizatorom oraz wyrazić podziw dla perfekcyjnego przygotowania całości. Wielkie podziękowania 
należą się całemu Zarządowi TMD, bowiem wszyscy jego członkowie pracowali „na pełnych 
obrotach”. Dzień 27 lutego

AD 2019 na długo pozostanie w pamięci tych, którzy mogli go razem przeżywać.
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BROEN POLAND – nasza marka jest naszą obietnicą.

Marta Bogdanowicz

BROEN POLAND to firma stworzona z pasji, wytrwałości i dążenia do doskonałości. Po-
wstała w latach 90., kiedy to obecny prezes Ryszard Krzyśków, wraz z Jerzym Podgórskim 
i Markiem Frydrychowiczem oraz Bogdanem Minczakowskim opracowali w małej fabryce 
w Bystrzycy Górnej innowacyjny produkt, jakim był zawór kulowy. 

BROEN POLAND jest producentem kulowych zaworów, które mają swoje zastosowanie 
w ciepłownictwie, klimatyzacji, gazownictwie oraz innych instalacjach przemysłowych. Dziś sie-
dziba firmy znajduje się w Dzierżoniowie. Nie zawsze jednak tak było.

BROEN POLAND - początki
Początki firmy sięgają lat 90 dwudziestego wieku, a wszystko zaczęło się od rozmowy to-

warzyskiej obecnego prezesa Ryszarda Krzyśkowa:
- Byłem pracownikiem Metalplast w Bystrzycy Górnej, ale mieszkałem w Dzierżoniowie, tu-

taj miałem żonę, rodzinę. Metalplast przechodził wzloty i upadki, niestety z biegiem lat, w związ-
ku z sytuacją panującą wówczas na rynku, jak również poprzez złą strategię rozwoju, firma 
podupadała. Pan Bogdan Minczakowski, który pracował w tamtym czasie w Dolnośląskim Za-

kładzie Termoenergetycznym w Dzier-
żoniowie (DZT), w luźnej rozmowie ze 
mną narzekał na brak zaworów na ryn-
ku. Ta przypadkowa rozmowa zrodziła 
w naszych głowach plan. Plan rozwoju 
i wdrożenia nowego produktu na rynek. 
Dolnośląski Zakład Termoenergetyczny 
w grudniu 1993 roku przejął pracowni-
ków narzędziowni i wynajął halę w Za-
kładzie Metalplast w Bystrzycy Górnej. 
Następnie w swojej strukturze wyod-
rębnił nową jednostkę: Zakład Obróbki 
Mechanicznej „ Steel” Bystrzyca Górna. 
I tak rozpoczęła się przygoda z zawora-
mi, która trwa do dziś.

Do Ryszarda Krzyśkowa dołączył Jarzy Podgórski - dyrektor handlowy, który tak wspomina 
swoje początki:

- Na wstępie trzeba oddać szacunek DZT, który odpowiadał wówczas za ciepłownictwo 
w regionie. To on dał nam szansę realizacji naszych pomysłów, które miały wpływ na zmoder-
nizowanie rynku ciepłowniczego. Wtedy, a był to przełom 1992/93 roku, zostały uruchomione 

Pierwsza siedziba firmy w Bystrzycy Górnej.
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pierwsze fundusze na modernizację polskiego ciepłownictwa pochodzące z Banku Światowego. 
Potrzeby rynku polskiego, w zakresie nowoczesnej armatury, były ogromne. Produkty te dawały 
wymierne efekty zarówno w sferze ekonomii, oszczędności energii, jak i ekologii.

Wkrótce do zespołu dołączył Marek Frydrychowicz – szef produkcji:
- Dołączyłem dwa miesiące po prezesie i miesiąc po Jerzym Podgórskim. Wynajęliśmy 

wydział narzędziowni i dostaliśmy zadanie uruchomienia produkcji zaworów do ciepłownictwa. 
Moje zadanie polegało na zaprojektowaniu zaworu. W międzyczasie świadczyliśmy również usłu-
gi dla „Metalplast”. Już po paru miesią-
cach byliśmy przygotowani do produkcji 
100 sztuk miesięcznie. Dla porównania, 
dziś produkujemy kilkadziesiąt tysięcy 
sztuk miesięcznie.

Początki w BROEN wspomina, 
również Ryszard Połczyński – pra-
cownik produkcji, szef związków za-
wodowych, w firmie jest od jej samego 
początku, jeszcze w Bystrzycy Górnej: 

- Każdy zawór robiliśmy ręcznie, 
nie było automatów. Jestem tokarzem. 
W tamtych czasach wszystko robiliśmy 
na tokarkach, frezarkach. Można po-
wiedzieć, że prototypy zaworów wyszły 
spod mojego noża. Ustalałem wszystkie 
promienie, pilnikiem docinałem, papier-
kiem wykańczałem. Wówczas materiał 
przychodził surowy, my go obrabialiśmy, nie tak, jak teraz - który przychodzi już gotowy. Teraz są 
maszyny CNC, automaty - jest dużo łatwiej. Kiedyś wykrawaliśmy każdą część, każdy element 
ręcznie. To była ciężka praca, ale ciekawa, inspirująca.

Marek Frydrychowicz wspomina swoje początki, mówi o pasji:
 - To było wyzwanie, przynajmniej dla mnie, myślę, że dla kolegów również. Tworzyliśmy 

wszystko od podstaw, wyrób, konstrukcja, technologia, ludzie, plany - wszystko nowe. 

BROEN POLAND - rozwój
BROEN Poland zaczął swoją działalność jako wydział DZT Wałbrzych, aby później stać się 

międzynarodową firmą. Swoje wyroby prezentowano na targach, gdzie zostały one zauważone 
przez konkurujące ze sobą firmy ze Skandynawii. Zgodnie uznano, iż wyrób jest wysokiej jako-
ści. Po rozmowach, w 1997 roku zawiązała się polsko – duńska spółka kapitałowa BROEN-DZT 
SA, której akcjonariuszami zostali DZT S.A. z siedzibą w Wałbrzychu oraz BROEN A/S Assens 
z Danii, jeden z najbardziej znanych światowych producentów armatury.

- W latach dziewięćdziesiątych zaistniała pilna potrzeba modernizacji polskich systemów 
ciepłowniczych. Pojawiły się pierwsze fundusze z Banku Światowego. Mieliśmy opracowaną 
technologię produkcji, młody i dobrze zmotywowany zespól techniczny i produkcyjny. Nasze 
atuty połączyliśmy z możliwościami firmy BROEN A/S z siedzibą w Danii, która posiadała już 
ukształtowaną, silną pozycję na rynku, miała kapitał oraz bardzo nowoczesne technologie. 
Należy także podkreślić, że polskie systemy ciepłownicze należą do największych w Europie. 
Polska w ciepłownictwie zajmuje czwarte miejsce pod względem długości sieci, a drugie, jeśli 
chodzi o wytwarzaną moc. Tym samym Polska była i  jest znaczącym punktem na mapie, gdzie 
ciepłownictwo systemowe bardzo wiele znaczy. W tym wszystkim jesteśmy my - BROEN, zarów-
no jako dostawcy jednej z ważniejszej części systemów, która służy oszczędzaniu energii, jak 
również dostawcom komponentów urządzeń służących oszczędzaniu energii, rur preizolowanych 

Pierwsze zawory wykonywane w zakładzie  
w Bystrzycy Górnej.
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czy węzłów cieplnych. Podsumowując: produkty BROEN są właściwie wszędzie w systemach 
ciepłowniczych , począwszy od dystrybucji ciepła z elektrociepłowni poprzez systemy służące 
regulacji i rozliczeniu zużytej energii , aż po armaturę montowaną u ostatecznych odbiorców cie-
pła. To wszystko daje kolosalne oszczędności energii. Reprezentujemy duńską myśl techniczną 
i oferujemy najnowocześniejsze produkty dla branży ciepłowniczej – mówi Jerzy Podgórski

Po zawiązaniu spółki powstał BROEN DZT SA, z siedzibą już w Dzierżoniowie, przy ul. 
Nowowiejskiej 50 A i tam funkcjonowała do 2001 roku. Od 2002 roku rozpoczęła już swoją 
działalność w nowo wybudowanej siedzibie, która do dzisiaj mieści się przy ul. Pieszyckiej 10 

w Dzierżoniowie w Podstrefie Dzierżoniowskiej Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej INVEST – 
PARK SP. Z O.O. 

Z biegiem lat BROEN DZT rósł w siłę - poszerzając zespół, tworząc nowe projekty, inwe-
stując. Tym samym, 1 stycznia 2006 roku, 100% akcji firmy przejęła firma BROEN A/S z Danii, 
natomiast przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na BROEN SA.

Kolejnym przełomowym rokiem był rok 2008. W maju tego roku Spółka kupiła 100% udzia-
łów dotychczasowego konkurenta ZAWGAZ SP Z O.O., zajmującego się produkcją armatury do 
instalacji gazowych wysokich ciśnień oraz instalacji petrochemicznych, zmieniając jego nazwę 
na BROEN-ZAWGAZ.

3 grudnia 2018 roku, w wyniku połączenia firm BROEN SA oraz BROEN Oil&Gas Spółka 
z o.o.( dawniej BROEN-ZAWGAZ ) po-
wstała firma BROEN POLAND Sp z o.o. 
z siedzibą główną w Dzierżoniowie oraz 
oddziałem w Rogoźnie k/Poznania.

- Obecnie w BROEN Poland za-
trudnionych jest 251 pracowników 
w Dzierżoniowie oraz 66 osób w od-
dziale w Rogoźnie. Warto wspomnieć, 
iż w grudniu 2019 roku wróciła do nas 
produkcja (wcześniej kooperant) ar-
matury Ballofix i tutaj zatrudniamy 33 
osoby. – relacjonuje Anna Szymczak – 
główna księgowa i prokurent w BROEN 
POLAND.

Hale produkcyjne BROEN PO-
LAND przy ul. Pieszyckiej 10

Siedziba firmy BROEN DZT w Dzierżoniowie,  
przy ul. Nowowiejskiej.

Pierwsze hale produkcyjne BROEN DZT.

BROEN POLAND – główna siedziba w Dzierżoniowie  
przy ul. Pieszyckiej 10
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BROEN POLAND to przede wszystkim firma ludzi. To pasja ich połączyła i z pasją nadal 
tworzą. Cały dział projektowy jest w Polsce.

 - Zaprojektujemy i wyprodukujemy każdy zawór. Jesteśmy obecni na całym świecie. Ro-
bimy specjalne projekty dedykowane klientowi, np. do gazu łupkowego do USA. Posiadamy 
zleceniodawców z Rumuni czy Dubaju. Mnóstwo się dzieje. – mówi Marek Frydrychowicz.

BROEN – firma dla ludzi
Doskonale funkcjonująca firma, to sprzężenie ze sobą czynnika ludzkiego, zarządu i ko-

operantów.
 - BROEN dał mi szansę pracy w stabilnej, międzynarodowej firmie, na dobrych warunkach. 

Otrzymuję dobre wynagrodzenie i mam możliwości rozwoju. Jestem tu od 1998 roku i wraz  
z firmą się rozwijam. Warto nadmienić, że od 1998 roku zarząd spółki się nie zmienił. Są to lu-
dzie, którzy wdrażają nowe pomysły, dzięki czemu firma się zmienia. Z małego, kilkuosobowego 
przedsiębiorstwa, powstała firma zatrudniająca grubo ponad 200 osób. Na domiar wszystkiego, 
w procesie wzrostu BROEN przejął swojego największego rynkowego konkurenta ZAWGAZ Sp. 
z o.o. . BROEN to firma przyjazna pracownikowi. Tutaj o pracownika się dba. Nigdy nie spotka-
łam się z nadużywaniem władzy przez przełożonych, tym bardziej z zachowaniami ocierającymi 
się o mobbing – dodaje Agnieszka Kowalczyk - kierownik działu obsługi klienta.

Hale produkcyjne BROEN POLAND przy ul. Pieszyckiej 10

Największy zawór produkowany w zakładzie w 
Rogoźnie.

Ballomax
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Anna Szymczak – dopowiada:
- Podejście managementu każdego szczebla, sprzyja atmosferze rozwoju oraz wspieraniu 

pracownika. Mimo korporacyjności – bo wiadomo duński kapitał i forma funkcjonowania kor-
poracji – to jednak polska spółka i nie wygląda jak typowa korporacja. Jest ludzka. To czynnik 
dominujący.

Ważnym elementem BROEN Poland są Związki Zawodowe BROEN POLAND, z ich prze-
wodniczącym Ryszardem Połczyńskim, który pełni tę funkcję od początku powstania związków, 
tj. od 22 lat.

- Związki powstały w maju 1998 roku. Dlaczego? Paradoksalnie, zawsze lubiłem wiedzieć 
co dzieje się w firmie, byłem lubiany i wiele osób przychodziło do mnie po radę albo na skargę. 
Ludzie dużo mówią, ale nie wprost, tylko w kuluarach. A przecież trzeba rozmawiać, pytać. I za-
częło się od pytania, w grudniu 1997 roku: Dlaczego pracownicy nie dostali bonów, czy premii na 
koniec roku? Odpowiedzią była informacja, że firma za krótko istnieje na rynku, więc zwyczajnie 
jej nie stać. Mijały kolejne miesiące, święta, więc ponowiłem pytanie. Wtedy okazało się, że nie 
było funduszu socjalnego. W głowach kilku osób pojawił się pomysł związków. Po konsultacjach 
ze specjalistami stworzyliśmy związki zawodowe z regulaminem, odpowiednim zarządem – 
przedstawiliśmy kierownictwu – zostały zaakceptowane. Związki funkcjonują do dzisiaj. Nie za-
wsze są to łatwe rozmowy, negocjacje. Ale firma dba o pracownika, pomaga nawet w życiowych 
sytuacjach, np. choroba, czy inne zdarzenia losowe. Mamy premie na bardzo dobrych warun-
kach. Prawdą jest, że pracownicy szukają szczęścia w innych firmach, ale wracają do nas – to 
chyba siła BROEN POLAND – ludzie i kierownictwo, które mimo wzlotów, ale i upadków zawsze 
stara się zrozumieć pracownika, pomóc mu, wesprzeć. 

BROEN POLAND jest firmą międzynarodową, z kapitałem skandynawskim. Posiada cechy 
korporacji, ale mądrej i rozsądnej, - podkreśla Jerzy Podgórski:

- Cała grupa Aalberts N.V. , do której należy BROEN POLAND to firma zarządzana w spo-
sób skandynawski, a więc transparentnie , demokratycznie, zarządzana zgodnie z długo-  
i krótkoterminowymi planami i ambitnymi celami

 BROEN POLAND wspiera również wiele lokalnych akcji. 
- Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. Współpracujemy z policją i strażą pożarną 

wspierając program „ Bezpieczna Gmina - Bezpieczny Powiat”. Jesteśmy sponsorami być może 
dość niszowej dyscypliny sportu, jaką jest bule (petanque) , ale lokalna drużyna BROEN-Karo 
należy do ścisłej czołówki tej dyscypliny w Polsce . Wspieramy również drużynę siatkarską Bie-
lawianka BESTER, uczestniczącą w rozgrywkach II ligi siatkówki męskiej. Oprócz sponsoringu 
sportowego wspieramy szkoły oraz dotujemy rehabilitację niepełnosprawnych. Ogólnie jesteśmy 
firmą otwartą na pomaganiu innym i, jeśli możemy, to pomożemy - dodaje Agnieszka Kowal-
czyk.

Zawody o Puchar Burmistrza Dzierżoniowa 
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BROEN POLAND – jakość, certyfikaty, nagrody
BROEN POLAND to przede wszystkim jakość potwierdzona certyfikatami. Podstawą jest 

norma jakości ISO 9001, ale dodatkowo certyfikat ISO 14001 – seria norm międzynarodowych 
dotyczących zarządzania środowiskowego oraz dyrektywy ekologiczne. Przedsiębiorstwo prze-
strzega również polityki środowiskowej AALBERTS N.V. oraz wszelkich wymagań prawnych oraz 
innych wytycznych w obszarze ochrony środowiska.

W roku 2007 BROEN SA została laureatem rankingu „Rzeczpospolitej” w katego-
rii „DOBRA FIRMA”. Laureatów było dwudziestu. Zostali oni wybrani z grupy ponad 2.000 
polskich dobrych firm. Dobrych to znaczy rozwijających się nie tylko dynamicznie, ale  
i efektywnie. Nagrody są równorzędne, gdyż na takie wyróżnienie ze względu na osiągane wyniki 
zasługuje większa grupa przedsiębiorstw. Wyborów dokonała kapituła nagrody, którą tworzyła 
grupa uznanych autorytetów polskich z zakresu ekonomii i biznesu.

W obecnych czasach niezwykle ważna jest kwestia środowiskowa, BROEN Poland 
zdecydowanie i otwarcie rozmawia o kwestiach z nim związanych. Firma chętnie podejmuje  
w tym temacie dialog z władzami lokalnymi, jak również zabiera głos na forum światowym. Dzia-
łania te mają niewątpliwie wpływ na ciągłe doskonalenie i zapobieganie zanieczyszczeniom oraz 
wkład w ochronę środowiska. 

BROEN POLAND – przyszłość, wizja, wartość
- Rozwój, ciągły rozwój. Zwłaszcza w kierunku nowoczesnych rozwiązań służących eko-

logii. Jesteśmy firmą stawiającą na innowacyjność, wprowadzamy nowe produkty, modernizu-
jemy park maszynowy, wprowadzamy robotyzację produkcji, wchodzimy na nowe rynki, dbamy  
i o otoczenie, i o klienta.– mówi Jerzy Podgórski.

Nasza wizja jest prosta – Doskonałe produkty dla ogólnych i niszowych zastosowań.
„Nasze cele osiągamy poprzez realizację założonych działań – silne wartości są fundamen-

tem naszej działalności i łączą nas w jedną globalną firmę, będącą ponad granicami, strefami 
czasowymi i trzema odległymi kontynentami. Sprawdzona technologia zaworów jest efektem 
naszej codziennej pracy. Jakość stanowi dla nas nie tylko klucz do obecności na rynku – wy-
kracza daleko poza to – jest fundamentem naszej firmy. Jesteśmy skoncentrowani na podejściu 
do klienta i ciągłym doskonaleniu naszej oferty. Od powstania BROEN podstawę naszych kom-
petencji tworzyła pasja do tworzenia technologii zaworów. Nasza marka jest naszą obietnicą” 
– czytamy na stronie BROEN POLAND.

 Nasza przygoda z zaworami trwa już prawie 27 lat. Zaczęła się w grudniu 1993 roku 
i jestem pewien, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Rozpoczęliśmy w małej  
15-sto osobowej grupie. W tamtym okresie było naprawdę trudno, żeby nie powiedzieć - dra-
matycznie. Jedyne, czego nam nie brakowało, to ludzie, których całe rzesze czekały na pracę. 
Zalewały nas dobre i bardzo dobre produkty z zachodniej Europy. Były bardzo drogie, a my nie 
byliśmy wtedy w stanie im dorównać pod względem jakości i nowoczesnych rozwiązań technicz-
nych. Naszym rynkiem był rynek producentów ciepła. Dysponowaliśmy bardzo ubogą technolo-
gią i przestarzałym parkiem maszynowym, a nam zamarzyło się konkurować z potentatami tego 
rynku. Porwaliśmy się z motyką na księżyc, ale w tym czasie tego nie wiedzieliśmy. Myślę, że 
może dobrze, że byliśmy tego nieświadomi, bo w przeciwnym razie pewnie nie ruszylibyśmy tak 
ostro do przodu. Zastanawiające jest więc, dlaczego nam się udało. Myślę, że z trzech głównych 
powodów. Po pierwsze to ludzie. Zebraliśmy wspaniały zespół, który w dużej części pracuje 
z nami do dziś. Po drugie, napędzały nas marzenia o lepszym życiu, które, jak widać, spełniły 
się. Po trzecie to szczęście, któremu musieliśmy pomóc ciężką pracą.

 Po tych dwudziestu siedmiu latach jest nas już ponad 300 osób. Pracownicy, którzy 
do nas dołączyli w przeciągu tego czasu, przyczyniają się do tego, że firma stale rozwija się  
i zmienia na lepsze. W planach mamy kolejne duże inwestycje i myślę, że Dzierżoniów jeszcze 
usłyszy o nas wiele dobrego. Do zobaczenia w następnych Rocznikach Dzierżoniowskich. – po-
wiedział Ryszard Krzyśków.
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25 LAT DZIERŻONIOWSKICH PREZENTACJI

Małgorzata Krupska

25 lat temu dzierżoniowska gospodarka była w głębokiej zapaści. Po transformacji ustrojo-
wej praktycznie przestał istnieć przemysł w naszym mieście.

Co by było dzisiaj, gdyby nie determinacja ówczesnych władz z burmistrzem, Leszkiem 
Tymciem i przewodniczącym Rady Miejskiej, Mateuszem Cegiełką, na czele? Powołany zo-
stał zespół ds. przeciwdziałania bezrobociu, który zaproponował wiele działań związanych ze  
stworzeniem korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Dzierżoniowie. W wyniku 
powolnych, ale konsekwentnych działań udało się utworzyć podstrefę Wałbrzyskiej  Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, opracowano zestaw ulg dla inwestorów, podejmowane były działania 
poprawiające infrastrukturę techniczną w mieście, postawiono na rozwój edukacji na różnych 
szczeblach, kreowano warunki do rozwoju budownictwa mieszkaniowego, uruchomiano szeroki 
front robót publicznych i prac interwencyj-
nych. 

Wtedy też zaproponowane zosta-
ło  działanie innowacyjne polegające  na  
stworzeniu możliwości promocji lokalnego 
biznesu w ramach imprezy gospodarczej – 
targów, połączonych z wydarzeniami spor-
towymi i kulturalnymi. Okazało się, że to był 
strzał w dziesiątkę. Przez 25 lat w imprezie 
tej wzięło udział ponad 1100 wystawców, 
którzy promowali swoje produkty i usługi. 
Z małych firm rodzinnych, nieraz jedno-
osobowych działalności gospodarczych, 
powstało wiele podmiotów liczących się na 
naszym rynku.

Z roku na rok widać było poprawę koniunktury gospodarczej w całym regionie  dzierżoniow-
skim. To spotkanie, które odbywało się przez wiele lat w ostatni weekend września, a w ostatnich 
latach zostało połączone z Dniami Dzierżoniowa, pokochali  również mieszkańcy. Kilka tysięcy 
osób, które odwiedzają w każdym  roku obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji, uświadamiają, że ta-
kie wydarzenie ma rację bytu. Oczywiście warto rozmawiać o wprowadzaniu nowych pomysłów, 
aby jeszcze uatrakcyjnić formułę naszej imprezy, ale sam pomysł, aby zaprosić w jednym czasie 
i w jedno miejsce producentów, usługodawców, klientów i konsumentów był i dalej jest świetnym 
rozwiązaniem kojarzenia ze sobą tych grup.

   Dziś Dzierżoniów i powiat są na etapie dynamicznego rozwoju gospodarczego i turystycz-
nego. Minęło ćwierć wieku z Prezentacjami Dzierżoniowskimi.  Burmistrz, Dariusz Kucharski, 
w swoim wystąpieniu stwierdził: Jestem przekonany, że tę otwartą księgę będziemy wspólnie 
zapisywać również w przyszłości, tak, aby po naszej misji rozwoju lokalnej ojczyzny pozostało 
przekonanie, że dzierżoniowianie początku XXI wieku przyczynili się do rozwoju miasta i regionu.
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Idea stworzenia Dzierżoniowskich Prezentacji powstała w 1995 r. Wtedy to, z inicjatywy 
ówczesnego burmistrza Dzierżoniowa, Leszka Tymcia, postanowiono zorganizować imprezę 
prezentującą dokonania firm  działających na terenie miasta. Pierwsze prezentacje odbyły się 
7 października 1995 r. Zbiegły się one z jubileuszem pięciolecia współpracy partnerskiej  
z Bischofsheim. Wzięła w nich udział, asystująca również przy losowaniu nagród, Miss Polonia, 
95 – dzierżoniowianka,  Ewa Tylecka.

W trakcie II Dzierżoniowskich Prezentacji rozegrany został – po 10 latach od turnieju tele-
wizyjnego - rewanżowy „Turniej miast” między Dzierżoniowem a Chojnicami.

Formuła imprezy od samego początku pozostała podobna: prezentacje gospodarcze z jed-
nej strony, z ofertą kulturalną i zapleczem gastronomicznym  - z drugiej.

W ciągu 25 lat Dzierżoniowskich Prezentacji z oferty wystawienniczej skorzystało 1127 
przedsiębiorców.  

Co roku goście odwiedzający teren dzier-
żoniowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaglą-
dają do hali wystawienniczej, by zapoznać się 
z ofertą wystawców i kupują bony – losy, które 
dają im szanse na wygranie nagród. Szacuje się, 
że w ciągu 25 lat imprezę odwiedziło  blisko 
150 000 osób.

Goście Dzierżoniowskich Prezentacji słucha-
ją co roku koncertów lokalnych artystów, ale także 
gwiazd polskiej estrady i podziwiają niedzielne 
występy swych pociech.

Dzierżoniowskie Prezentacje są także okazją 
do zaprezentowania lokalnych klubów sportowych 
i osiągnięć naszych zawodników, jak również zor-
ganizowania rozgrywek i pokazów różnych dyscy-
plin sportowych.

Od 1997 r. główną nagrodą Dzierżoniowskich 
Prezentacji jest samochód osobowy (z wyjątkiem 
lat 2014 i 2015). Zasady losowania w poszcze-
gólnych latach nieco się zmieniały, ale radość 
z wygranej zawsze była ogromna. W tym roku 
do mieszkańców trafi dwudziesty drugi  samo-
chód osobowy.

Każdego roku wystawcy Dzierżoniowskich 
Prezentacji rywalizują o tytuł Smoka Biznesu i  
Smoka Publiczności. W ciągu 25 lat Dzierżoniow-
skich Prezentacji przyznano lokalnym przedsię-
biorcom 72 tytuły Smoka Biznesu i 22 tytuły 
Smoka Publiczności.

W 2012 r. podczas Dzierżoniowskich Prezen-
tacji świętowano także 15-lecie istnienia dzierżo-
niowskiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.

Stoiska wystawców podczas Dzierżoniow-
skich Prezentacji od pierwszych edycji imprezy 

przygotowywane są pieczołowicie i z wielką dbałością o odwiedzających. Wystawcy co roku 
starają się dla odwiedzających przygotować coś nowego i pokazać się od jak najlepszej strony.
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DZIERŻONIOWSKIE PREZENTACJE W LICZBACH:
150 000 odwiedzających
1127 wystawców
72 Smoki Biznesu
22 Smoki Publiczności

LAUREACI KONKURSU SMOK BIZNESU I SMOK PUBLICZNOŚCI, KULTURY, AKTYW-
NA ORGANIZACJA POZARZĄDOWA:

1995
Smok Biznesu w kategorii:
- produkcja - Piekarnia „DIS”
- handel – PW „FORPOL”
- usługi – Bar Uniwersalny – Kozłowscy

1996
Smok Biznesu w kategorii:
- produkcja – Spółdzielnia Inwalidów - 

ELEKTROMET
- handel – „DIORATON”
- usługi – PKO BP

1997
Smok Biznesu w kategorii:
- produkcja – Ostroszowicka Fabryka Mebli
- handel – PH „VECTRA”
- usługi – Bank „PeKaO SA

1998
Smok Biznesu w kategorii:
- produkcja – Spółdzielnia Inwalidów - 

ELEKTROMET
- handel – Firma Wielobranżowa „Jodko – 

Schiewe”
- usługi –  Przedsiębiorstwo Turystyczne 

„DORA”
Smok Publiczności: Ostroszowicka Fabryka 

Mebli

1999
Smok Biznesu w kategorii:
- produkcja – Technika Szpitalna
- handel –Salon Daewoo
- usługi – Spółdzielnia Usługowa ”ODRA”
Smok Publiczności: Ostroszowicka Fabryka 

Mebli

2000
Smok Biznesu w kategorii:
- produkcja – Rodzinna Firma Kwiaciarska 

„MARIA”
- handel – ERA

- usługi – Hotel „METAXA”
Smok Publiczności: Technika Szpitalna „BIS”

2001
Smok Biznesu w kategorii:
- produkcja – Ostroszowicka Fabryka Mebli
- handel – „BEL-POL” Twój Dom
- usługi –  Spółdzielnia Mieszkaniowa 

BIELAWA
Smok Publiczności: Ostroszowicka Fabryka 

Mebli
Smok Kultury: Gminny Ośrodek Kultury 

w Srebrnej Górze

2002
Smok Biznesu w kategorii:
- produkcja – Rodzinna Firma Kwiaciarska 

„MARIA”
- handel – „BEL-POL” Twój Dom
- usługi –  „DELTA IN”
Smok Publiczności: Ostroszowicka Fabryka 

Mebli
Smok Kultury: Spółdzielcze Centrum Kultury 

w Bielawie

2002
Smok Biznesu w kategorii:
- produkcja – Rodzinna Firma Kwiaciarska 

„MARIA”
- handel – „BEL-POL” Twój Dom
- usługi –  „DELTA IN”
Smok Publiczności: Ostroszowicka Fabryka 

Mebli
Smok Kultury: Spółdzielcze Centrum Kultury 

w Bielawie

2003
Smok Biznesu w kategorii:
- produkcja – „Wypych” – Meble Łazienkowe
- handel – „MEDIAFORM”
- usługi –  „AKLIMA”
Smok Publiczności: „Wypych” – Meble 

Łazienkowe
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Smok Kultury: Młodzieżowy Dom Kultury 
w Świdnicy

2004
Smok Biznesu w kategorii:
- produkcja – Henkel Polska oraz Metzeler 

Automotive Profile Systems Polska
- handel – Centrum „TMT”
- usługi –  „EDYTOR” Drukarnia Wydawnictwo
Smok Publiczności: Willa „Secesja”
Super Smoki: Ostroszowicka Fabryka Mebli, 

Rodzinna Firma Kwiaciarska „MARIA”,
Technika Szpitalna i Technika szpitalna „BIS”

2005
Smok Biznesu w kategorii:
- produkcja – Technika Szpitalna
- handel – „ICOMP.pl” Centrum „TMT”
- usługi –  Willa „Secesja”
Smok Publiczności: „ICOMP.pl”

2006
Smok Biznesu w kategorii:
- najlepszy produkt – HIS STYLE
- najlepsza usługa - TFE J.M. Dymkowscy 

Sp.J.
- mikroprzedsiębiorstwo - Sklep Specjalist. 

Zaopatrzenia Medycznego  „BERO” S.C.
- najlepsze małe przedsiębiorstwo - ZPHU 

CARPENTER
- najlepsze średnie przedsiębiorstwo - 

„JARPAK” Zakład Produkcji Opakowań 
z Tektury

-  najlepsze duże przedsiębiorstwo - 
Dolnośląska Spółka Gazownictwa

Smok Publiczności: „ICOMP.pl”

2007
Smok Biznesu w kategorii:
- najlepszy produkt – HIS STYLE
- najlepsza usługa - Klinika Medycyny 

Estetycznej
-  najlepsze mikroprzedsiębiorstwo -  

TFE J.M. Dymkowscy Sp.J.
-  najlepsze małe przedsiębiorstwo -  

PHU „GEDEON Sp. J.”
- najlepsze duże przedsiębiorstwo - „ZEBRA” 

Sp. z o.o.
Smok Publiczności: „ICOMP.pl”

2008
Smok Biznesu w kategorii:
- debiut – Sorex s.c.
-  najlepsze mikroprzedsiębiorstwo - Sklep 

Specjal ist. Zaopatrzenia Medycznego  
„BERO” S.C.

Smok Publiczności: „ICOMP.pl”

2009
Smok Biznesu w kategorii:
- debiut –  „VENTI” s.c.
-  najlepsze mikroprzedsiębiorstwo -  

TV Sudecka
Smok Publiczności: Miejsko – Zakładowy 

Klub Sportowy „LECHIA” Dzierżoniów

2010
Smok Biznesu w kategorii:
-  najlepsze mikroprzedsiębiorstwo - 

„KASHMIR” Olga Korzeniowska
-  małe przedsiębiorstwo – „SOREX” 

Sobolewski & Przeorek, Produkcja – Usługi 
– Handel

-  najlepsze średnie przedsiębiorstwo - 
Frankonia-Poland Sp. z o.o.

-  debiut – „RK – Bramy, Ogrodzenia, 
Automatyka, Szlabany”

2011
Smok Biznesu w kategorii:
-  najlepsze mikroprzedsiębiorstwo - DiART 

Diana Kaczyńska
- najlepszy debiut roku – CARNIS STUDIO 

KOSMETYCZNE
Smok Publiczności: Sztab Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy

2012
Smok Biznesu w kategorii:
-najlepsze mikroprzedsiębiorstwo roku - 

PPHU Ewa Holiczek-Niedbała PIERNIKI 
OZDOBNE

-najlepszy debiut roku, produkcja Wytwórnia 
Ozdób Szklanych MaJa GlassDecor s.c. 
Marta Topolska, Jakub Masełko

- najlepszy debiut roku, handel – TERRARIX 
Krzysztof Janusz

- najlepszy debiut roku, usługi –AMBER S.C. 
Tomasz Mitraszewski, Maciej Krzeszowski

- najlepszy debiut roku,  pomysł - Uniwersytet 
Dziecięcy UNIKIDS  w Dzierżoniowie
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Ideą  Prezentacji Dzierżoniowskich, imprezy gospodarczo-kulturalnej, był przedstawienie 
szerszej publiczności firm, promowanie i pokazywanie ich dorobku. Debiutującym przedsiębior-
stwom proponowano minimalne stawki za wynajem stoisk. Od wielu lat laureaci  poszczególnych 
kategorii w plebiscytach organizowanych w trakcie prezentacji otrzymywali przewidziane na-
grody, dyplomy. Wszyscy dotychczasowi zwycięzcy prezentowani byli podczas gali Prezentacji 
Dzierżoniowskich, w obecności wszystkich  uczestników,  a relacje z uroczystości relacjonowane 
były  szeroko w lokalnych mediach.  Nazwy wszystkich firm, które uzyskiwały nagrody i tytuły, 
umieszczono  na tzw. ścianie laureatów w pasażu pod ratuszem - w przejściu do Biura Obsługi 
Klienta. Od wielu lat przebieg Prezentacji Dzierżoniowskich opisywany był w „Rocznikach Dzier-
żoniowskich”, a wydawane kalendarze i materiały reklamowe zawierały logo laureatów tytułów 
Smoka.  

-  debiut -  EKAN Sp. z o.o. Wydawca 
Dzierżoniowskiego Tygodnika

   Powiatowego
Smok Publiczności: Przedszkole Językowe 

Europejska Akademia Dziecka w Bielawie

2013
Smok Biznesu w kategorii:
- debiut roku – Palarnia Kawy EL-Kawa 

Elżbieta Dzwolak
-  najlepsze przedsiębiorstwo roku – PHU 

ELTUS K.T. Dymkowscy Sp.j.- Hotel Niemcza 
SPA

Smok Publiczności: Systemy Grzewcze AR 
s.c. Magdalena Nalewska i Rafał Walter

2014
Smok Biznesu w kategorii:
-  debiut roku – MIRACLE IZOLACJE 

NATRYSKOWE Kamila Słupczyńska
-  najlepsze przedsiębiorstwo roku – 

„EDYTOR” Drukarnia – Wydawnictwo Tomasz 
Ligięza 

Smok Publiczności: Systemy Grzewcze AR 
s.c. Magdalena Nalewska i Rafał Walter

2015
Smok Biznesu w kategorii:
- debiut roku – BOTM.INFO Justyna Gądek
-  najlepsze przedsiębiorstwo roku – FOTO 

– TECHNI – COLOR s.c. Grażyna Kotasek, 
Janusz   Kotasek

Aktywna Organizacja Pozarządowa: 
Fundacja na Rzecz Ochrony i Promocji 
Zdrowia w Powiecie Dzierżoniowskim „PRO 
NOBIS”

2016
Smok Biznesu w kategorii:
- debiut roku – Mininaukowiec
-  najlepsze przedsiębiorstwo roku – CLP-P 

Centrum Lakierowania Proszkowego i Fitness 
Club  Piękni i Zdrowi

Smok Publiczności: Sklep Fryzjersko – 
Kosmetyczny FRYZAW

Aktywna Organizacja Pozarządowa: Muzeum 
Góry Sowie Region Sudety

2017
Smok Biznesu w kategorii:
- debiut roku – Dietetyk Kliniczny Martyna 

Szymańska
-  najlepsze przedsiębiorstwo roku – 

SILHOUETTE DCD
Smok Publiczności: DROGERIA FOR 

BEAUTY
Aktywna Organizacja Pozarządowa: 

S t o w a r z y s z e n i e  D r u ż y n a  B r a c i , 
Stowarzyszenie Wielka  Sowa

2018
Smok Biznesu w kategorii:
- debiut roku – Sensei Sushi Restaurant
-  najlepsze przedsiębiorstwo roku – 

KrioEsthetic
Smok Publiczności: SILHOUETTE DCD
Aktywna Organizacja Pozarządowa: 

Akademia Piłkarska Dzierżoniów

2019 
Smok Biznesu w kategorii:
- debiut roku – Browar Wielka Sowa
- przedsiębiorstwo roku – GE Aviation 

Dzierżoniów
Smok Publiczności: GE Aviation Dzierżoniów
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W 30. rocznicę historycznych  wyborów  
do Sejmu i Senatu

Mateusz Cegiełka  

W 1989 roku Polska pisała historię Europy. Zamykała epokę Jałty. Od sierpnia 1980 roku do 
wyborów 1989 roku zdarzyło się w Polsce coś, co w historii zdarza się rzadko. Narodziło się coś 
nowego i wyjątkowego. W dniu 4 czerwca 1989 roku odbyły się wybory parlamentarne, w któ-
rych Polacy mogli dokonać wyboru po raz pierwszy po II wojnie światowej bez przymusowego 
głosowania na listę jedynie słuszną. Udzielając poparcia kandydatom Komitetu Obywatelskiego 
“Solidarność” przy Lechu Wałęsie - na wszystkie możliwe do obsadzenia miejsca w Sejmie oraz 
99 miejsc w Senacie, głosujący Polacy dokonali przełomu ustrojowego. W wyniku tych wyborów, 
został utworzony - pierwszy po II wojnie światowej, niekomunistyczny rząd z premierem Tade-
uszem Mazowieckim na czele. Zakończył się tym samym, trwający od dziesięcioleci, system do-
minacji jednej partii nad państwem i obywatelami, a wszystko to, w ramach pokojowej rewolucji, 
której istotą był kompromis.                                

Dla Polaków, którzy urodzili się po 1989 roku, wolność jest czymś oczywistym. Wolność, 
to m.in. świat internetu, telefonów komórkowych i smartfonów, dostęp do dóbr kultury, łatwość 
podróżowania i możliwość decydowania o swoim życiu. Z tych owoców transformacji ustrojowej 
młodzi korzystają każdego dnia, często nie zdając sobie z tego nawet sprawy. Trudno więc im 
zrozumieć, że ponad  30 lat temu, jedynie marzono o takiej wolności, a przede wszystkim o nią 
walczono.                                                                

Dlatego ku pamięci pokoleń, ale przede wszystkim  dla  uczczenia 30. rocznicy częściowo 
wolnych wyborów do parlamentu polskiego, z inicjatywy Henryka Smolnego, dyrektora Muzeum 
Miejskiego Dzierżoniowa, w dniu 4 czerwca 2019 roku odbyła się lekcja muzealna dla uczniów 
dzierżoniowskich szkół podstawowych i średnich z udziałem trzech działaczy opozycji solidar-
nościowej w Dzierżoniowie: Andrzeja Bartoszyńskiego, szefa struktur podziemnych w stanie 
wojennym i zarazem przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego “Solidarność” Ziemi Dzierżo-
niowskiej, Mateusza Cegiełki, działacza solidarnościowej opozycji nauczycielskiej i członka Ko-
mitetu Obywatelskiego “Solidarność” oraz Mariana Kowala, działacza opozycji demokratycznej, 
członka Komitetu Obywatelskiego i  posła na Sejm Kontraktowy. Lekcję muzealną  poprowadził 
Mateusz Cegiełka.     

W tym samym dniu, dla uczczenia 30. rocznicy historycznych wyborów parlamentarnych, 
na skwerze przy ulicy Świdnickiej, przed budynkiem Muzeum Miejskiego, w obecności świadków 
historii tamtych wydarzeń, został zasadzony Dąb Wolności “Monument”. Była to inicjatywa Za-
rządu Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa. W posadzeniu tego symbolicznego drzewa wzięli 
udział m.in. Wanda Ostrowska, prezes Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa; Dariusz Kuchar-
ski, burmistrz Dzierżoniowa; Andrzej Darakiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej; Grzegorz 
Kosowski, starosta dzierżoniowski. Wyjątkowość polskich wydarzeń roku 1989 podkreśliła także 
Rada Miejska Dzierżoniowa, organizując w dniu 27 maja 2019 roku uroczystą sesję lokalnego 
„parlamentu”. Do uczestnictwa w sesji Rady Miejskiej zostali zaproszeni przez przewodniczą-
cego,  Andrzeja Darakiewicza, działacze opozycji komunistycznej w Dzierżoniowie, w imieniu 
których wystąpił na sesji Marian Kowal, poseł na Sejm Kontraktowy. Zapoznał on radnych i gości 
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Rady z sytuacją społeczno-polityczną lat 80. minionego wieku, ustaleniami Okrągłego Stołu, 
oraz z przebiegiem kampanii wyborczej w maju i w czerwcu 1989 roku w Dzierżoniowie. Dla 
podkreślenia znaczenia  wyborów parlamentarnych w najnowszej historii Polski,  dzierżoniowscy 
radni na sesji w dniu 27 maja 2019 roku, wydali Oświadczenie  Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
w sprawie uczczenia 30. rocznicy wyborów parlamentarnych.  W Oświadczeniu, czytamy, m.in.:

Dziś, po 30 latach przemian, każdy z nas może samodzielnie ocenić skalę przeobrażeń 
w życiu społeczno – gospodarczym oraz politycznym naszego kraju. Bezspornym jednak jest 
fakt, iż wydarzenia sprzed 30 lat utorowały drogę dla powstania samorządności w Polsce, dzięki 
czemu już w roku 1990 odbyły się całkowicie wolne, demokratyczne wybory do rad gmin. Tym 
samym Polakom dano prawo i odpowiedzialność do tworzenia nowoczesnego społeczeństwa 
obywatelskiego. Rada Miejska Dzierżoniowa VIII kadencji w poczuciu dumy i radości z dzisiej-
szego dnia, wyraża szczególne podziękowania mieszkańcom, którzy mieli odwagę przeciwstawić 
się zniewoleniu i przyczynili się do powstania Wolnej Polski. Pamiętajmy, że demokracja i prawo-
rządność nie są czymś danym raz na zawsze. Pamiętajmy, aby dawać świadectwo tamtych dni, 
bowiem jest to nasz obowiązek wobec 
następnych pokoleń.  

Dzień później, w dniu 28 maja 2019 
r. w Sali Koncertowej Dzierżoniowskie-
go Ośrodka Kultury, rocznicowe obcho-
dy zorganizowało Starostwo Powia-
towe. Honorowy patronat obchodów 
objął Jacek Grzebieluch - przewodni-
czący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego  
i  Grzegorz Kosowski - starosta dzierżo-
niowski. W uroczystym spotkaniu wzięli  
udział  radni Rady Powiatu Dzierżoniow-
skiego  oraz zaproszeni goście, a wśród 
nich  działacze Komitetu Obywatelskie-
go „Solidarność” Ziemi Dzierżoniow-
skiej.            

Lekcja muzealna z udziałem świadków historii,  
Andrzeja Bartoszyńskiego, Mariana Kowala i Mateusza Cegiełki

Wystąpienie starosty dzierżoniowskiego  
i prewodniczącego Rady Powiatu.
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Jako bezpośredniemu  świadkowi historycznych wydarzeń z lat 1980/1989, przypadł mi 
w udziale zaszczyt poprowadzenia tej powiatowej uroczystości i zarazem przypomnienia histo-
rycznych wydarzeń czasu stanu wojennego oraz działalności Komitetu Obywatelskiego “Solidar-
ność” Ziemi Dzierżoniowskiej w latach 1988 - 1990, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu 
kampanii wyborczej w Dzierżoniowie i w Bielawie, w tym spotkania wyborczego z kandydatami 
na posłów i senatorów z listy Komitetu Obywatelskiego, które odbyło się 8 maja 1989 roku w hali 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie. 

O  znaczeniu tego spotkania w Dzierżoniowie przypomina  dziś symboliczna Tablica 
znajdująca się przy wejściu hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji. Istotnym 
fragmentem  rocznicowej uroczystości było także wystąpienie historyka i zarazem radnego 
Rady Powiatu, Janusza Manieckiego, który mając dostęp do źródeł zgromadzonych w Instytucie 
Pamięci Narodowej we Wrocławiu, przedstawił materiały zarchiwizowane w IPN pod  kryptoni-
mem  Wybory czerwcowe w Dzierżoniowie Sprawa Operacyjna “Senat”.  Następnie głos zabrała 
Agnieszka Klarman, pracownik naukowy wrocławskiego IPN,  która w kontekście wydarzeń roku 
1989, w barwnym przekazie przybliżyła realia czasów PRL-u  na Dolnym Śląsku i w dzisiejszym 
powiecie dzierżoniowskim.                                                                

Nie zabrakło także krótkich wspomnień  przedstawicieli ówczesnego Komitetu Obywa-
telskiego, czyli osób będących żywymi świadkami historii. Wśród wspominających był, m.in. 
przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Andrzej Bartoszyński. Podniosłym momentem było  
niewątpliwie wręczenie  lokalnym działaczom opozycji solidarnościowej w okresie stanu wo-
jennego oraz działaczom Komitetu Obywatelskiego powiatowych medali upamiętniających 30. 
rocznicę  historycznych wyborów parlamentarnych w Polsce. Wręczali je starosta dzierżoniow-
ski  i przewodniczący Rady Powiatu. Niewątpliwą atrakcją owego spotkania w Dzierżoniowskim 
Ośrodku Kultury, była projekcja filmu z maja 1989 roku, nakręconego kamerą video na taśmie 
VHS, w trakcie kampanii wyborczej Komitetu Obywatelskiego w Bielawie oraz w  Dzierżoniowie.  

Słowo historyczne Mateusza Cegiełki z okazji 30 – lecia pierwszych częściowo wolnych wyborów  
do Sejmu i Senatu
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Autorami tego archiwalnego filmu są Lidia Zakrzewska i Mateusz Cegiełka oraz Leszek Kiepał, 
który materiał filmowy przegrał z taśmy VHS na płytę kompaktową i technicznie umożliwił pu-
bliczną jego prezentację.   

Uczestnicząc  w rocznicowych spotkaniach w mieście, w powiecie i w muzeum za każdym 
razem upominałem się o zachowanie w lokalnej pamięci tych mieszkańców Dzierżoniowa, któ-
rzy przez całą dekadę lat 80. minionego wieku, działali w podziemnym ruchu solidarnościowym, 
byli represjonowani z powodów politycznych, a w latach 1988 - 1990, angażowali się w prace 
Komitetu Obywatelskiego “Solidarność” Ziemi Dzierżoniowskiej. To właśnie oni, poprzez swoją 
patriotyczną postawę, przyczynili się - każdy na swój sposób, do zwycięstwa wyborczego 4 
czerwca 1989 roku i obalenia ustroju totalitarnego w Polsce. W związku z tym, zwróciłem się 
z apelem do burmistrza Dzierżoniowa i do starosty dzierżoniowskiego, aby każdego roku, w dniu 
4 czerwca - Dzień Wolności i Solidarności honorować w mieście i w powiecie poprzez odda-
nie hołdu, uczestnikom - świadkom historii tamtych wydarzeń. Honorować, póki jeszcze żyją. 
Honorować w każdy dostępny sposób. Zważywszy więc na potrzebę wspólnego działania dla 
wspólnego dobra, apelowałem, aby dzień 4 czerwca był w naszym mieście i w powiecie, dniem 
uszanowania działaczy opozycji solidarnościowej i Komitetu Obywatelskiego “Solidarność” Ziemi 
Dzierżoniowskiej, a także podkreślenia ich wkładu w przywrócenie wolności i demokracji.  

      

Jestem bezpośrednim świadkiem historii  z lat 1980/1989. Posiadam status działacza 
opozycji komunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych, nadany przez Szefa 
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Z perspektywy minionego czasu, 
uważam, że czas pierwszej Solidarności, który został zapoczątkowany wizytą  papieża Jana 
Pawła II w czerwcu 1979 roku i trwał poprzez wybory czerwcowe, aż do wyborów samorządo-
wych w 1990 roku, był najważniejszym i najpiękniejszym doświadczeniem mojego  życia.                                                                         
Stąd na koniec, osobista refleksja. Marzy mi się, aby data 4 czerwca,  na stałe wpisała się w ka-
lendarz świąt państwowych na równi z niemniej doniosłymi wydarzeniami znaczącymi polską 
drogę ku wolności, suwerenności i demokracji.  

Wiem, o czym marzę, bo urodziłem się w PRL-u i część mojego  życia, przyszło mi spędzić 
w realiach państwa realnego socjalizmu. Może pora więc uczynić ze zwycięstwa Solidarności 

Przedstawiciele samorządów gmin stanowiących powiat dzierżoniowski podczas rocznicowego spotkania
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piękny mit założycielski i chwalić się nim na całym świecie! W przeciwnym razie, pozostanie 
nam, jak zwykle, celebrować  nasze narodowe porażki i klęski. Czy naprawdę tylko na tym, 
chcemy wychowywać przyszłe pokolenia? Wybory czerwcowe to symbol, a ludzie, którzy do 
nich doprowadzili - to legendy. Tylko od nas zależy, czy właśnie taki przekaz  pozostawimy tym, 
co przyjdą po nas!    

Mateusz Cegiełka zaprasza bohaterów wydarzeń tamtych dni do rocznicowych wspomnień

Tort trzydziestolecia ufundowany przez starostę i przewodniczącego Rady Powiatu
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Złote Gody dzierżoniowskiej „Piątki”

Mariola Bober

Historia i współczesność 

Uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 5 w Dzierżoniowie nastąpiło 13 września 1969 
roku. Data ta zbiegła się z 30. rocznicą bohaterskiej obrony Westerplatte. Ze względu na pamięć 
i szacunek dla Bohaterów Września szkole nadano zaszczytne imię Bohaterów Westerplatte 
i wmurowano pamiątkową tablicę. 

W roku szkolnym 1969/1970 naukę w „Piątce” rozpoczęło 1108 uczniów w 31 oddziałach 
i w 18 pracowniach. Pierwszym dyrektorem została mgr Urszula Bednarek. Oddano do użytku 
salę gimnastyczną oraz skompletowano sprzęt i pomoce dydaktyczne, wyposażono pracownie. 
Utworzono również świetlicę. W 1972 roku funkcję dyrektora szkoły objęła mgr Alina Chmielew-
ska. Dzięki jej staraniom  w 1974 roku szkołę zradiofonizowano.

W 1978 roku otwarto Salę Pamięci Narodowej. Uczniowie szkoły uczestniczyli w spotka-
niach z Westerplatczykami. Podczas obchodów X - lecia szkoła otrzymała sztandar ufundowany 
przez rodziców. 

W roku 1985 zdecydowano o budowie drugiej nowoczesnej sali gimnastycznej. Pracę 
ukończono w 1990 roku. W nowym obiekcie, oprócz sali,  znalazły się również pomieszczenia 
na bibliotekę z czytelnią i szatnię. Funkcję dyrektora szkoły pełnił wówczas  mgr Leszek Orczyk.

W 1990 roku „Piątka” przystąpiła do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Klubu Szkół We-
sterplatte i rokrocznie uczestniczy w sympozjach. W maju 2018r. miała zaszczyt pełnić funkcję 
gospodarza XXXV Ogólnopolskiego Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte pod hasłem „Pamięć 
o bohaterach naszą siłą i energią”. Uczestniczyły w nim delegacje ze szkół z różnych części na-
szego kraju. Sympozjum wpisało się w uroczyste obchody setnej rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości i wyeksponowało najważniejsze dla każdego Polaka wartości: „Bóg, Honor, 
Ojczyzna”. Sprzyjało też prezentacji Dzierżoniowa oraz dorobku i działalności „Piątki” -  szkoły 
z prawie 50-letnią tradycją edukacyjno-wychowawczą na forum ogólnopolskim.

Przykład, jaki dali swoim życiem i niezłomną postawą Bohaterowie Westerplatte, jest dla 
całej społeczności szkolnej powodem do dumy, dlatego tradycją szkoły jest Tydzień Patrona 
Szkoły, uroczyście obchodzony każdego roku w ostatnim tygodniu września.

Szkoła realizuje również zadanie pod nazwą Znak Pamięci. Z jej inicjatywy, w latach 2015-
2016, odsłonięto „Znaki Pamięci” na grobach dwóch westerplatczyków, po wojnie mieszkańców 
Dolnego Śląska: kaprala Eugeniusza Grabowskiego i legionisty Teodora Wiatra.

W roku szkolnym 2001/2002 utworzono w „Piątce” pierwszy oddział integracyjny, a w marcu 
2005 r. szkoła, jako pierwsza w powiecie, wdrożyła nowoczesne narzędzie zarządzania, uzysku-
jąc certyfikat ISO 9001:2001. Od tego czasu był on dwukrotnie odnawiany.

W latach 1993 - 2019 funkcję dyrektora szkoły pełniła  mgr Urszula Skoczek. 
Dzięki wsparciu Urzędu Miasta, w latach 2010 - 2011 budynek szkolny poddany został grun-

townej odnowie. Proces modernizacji zamknięty został zagospodarowaniem terenu wokół szkoły, 
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budową boisk wielofunkcyjnych z nawierzchnią syntetyczną oraz placu zabaw. W trosce o bez-
pieczeństwo uczniów cały budynek i teren wokół niego objęty został monitoringiem wizyjnym.

Szkoła oferuje swoim uczniom dobrą bazę, wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, 
bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, projektów edukacyjnych oraz przyjazną atmosferę. Na co 
dzień dzieci otoczone są opieką pedagoga, psychologa, logopedy oraz stomatologa. W nowo-
cześnie wyposażonej stołówce uczniowie korzystają z drugich śniadań oraz obiadów. 

W „Piątce” wspiera się rozwój zainteresowań i zdolności uczniów. Służy temu, m.in. re-
alizowany od 2010 roku projekt „Dzień z pasją”. Uczniowie mają możliwość zaprezentowania 
przed całą społecznością szkolną swoich zainteresowań, co jest prawdziwą giełdą pomysłów na 
spędzanie wolnego czasu.W tradycję „Piątki” na stałe wpisana jest również organizacja wielu 
cyklicznych konkursów międzyszkolnych i powiatowych dla społeczności lokalnej. Szkoła może 
poszczycić się również prężnie działającym wolontariatem.

Od roku szkolnego 2019/2020 dyrektorem szkoły jest  mgr Marzena Mieszko.
„Piątka” to jedyna w mieście szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi. W wyniku re-

formy oświaty, od roku szkolnego 2017/2018 znów stała się szkołą ośmioklasową. Jej misją jest 
stwarzać optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, zgodnie z ich zainteresowa-
niami i możliwościami. Dlatego stawia na wysoką jakość kształcenia i wychowania. Dysponuje 
bogatą bazą i zróżnicowaną ofertą edukacyjną. Uczniowie są laureatami wielu prestiżowych 
konkursów naukowych i zawodów sportowych. Jest szkołą na miarę XXI wieku – zintegrowaną 
ze środowiskiem lokalnym i otwartą na świat.

W roku szkolnym 2019/2020 w 34 oddziałach, w tym w 7 integracyjnych, uczy się 800 dzie-
ci. Zatrudnionych jest ponad 70 nauczycieli oraz 14 pracowników administracji i obsługi.

Uroczystości jubileuszowe

Trwały kilka dni. 13 września 2019 roku to był dzień  50. urodzin „Piątki”. Z tej okazji w ko-
ściele pw. Królowej Różańca Świętego odbyła się msza święta w intencji uczniów, pracowników 
i  pomyślnego dalszego rozwoju Szkoły. Wyjątkowym wydarzeniem było odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej i wkopanie Kapsuły czasu dla potomnych, w której znalazły się pamiątki związane 
ze szkołą: filmy, zdjęcia, dyplomy. Zgodnie z wolą inicjatorów Kapsuła czasu zostanie otwarta po 
upływie 50 lat, czyli w 2069 roku. 

Główne obchody Złotych Godów odbyły się 27 września w kinie „Zbyszek”, z udziałem 
przedstawicieli Urzędu Miasta, dyrektorów szkół, reprezentantów Kuratorium Oświaty i lokalnych 
władz oświatowych oraz absolwentów. Na niezwykły rok jubileuszowy przewidziano również 
realizację 50 różnych działań. Okrągła, 50. rocznica powstania szkoły sprzyjała podsumowa-
niom, planom na przyszłość. Dyrektorzy szkoły, nauczyciele i uczniowie otrzymali wiele ciepłych 
życzeń – pomyślności  na dalsze lata istnienia.

                                                
* * * *

     Niezłomna postawa Westerplatczyków to dobry przykład stawiania sobie wysokich wy-
magań. I takie właśnie stawia sobie „Piątka”, wprowadzając uczniów w świat wiedzy, z troską 
o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny. 
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60-lecie Zespołu Szkół nr 2  
im. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie 

Anna Garbowska 

15 listopada 2019 roku Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kotarbińskiego obchodził jubileusz 
60-lecia. Wśród licznie zaproszonych gości obecni byli: Stanisław Jurcewicz - radny Sejmiku Dol-
nośląskiego, Grzegorz Kosowski - starosta dzierżoniowski,   Alicja Hromada -  dyrektor Wydziału 
Edukacji, Dorota Pieszczuch - zastępca burmistrza Dzierżoniowa ,  Marek Chmielewski - wójt 
gminy Dzierżoniów,  Adam Wolniak  - kierownik Oświaty Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Dzier-
żoniów,  Elżbieta Nowakowska – Akkermans - prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Dzier-
żoniowie, Krzysztof Urbański  –starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości 
w Dzierżoniowie, Zbigniew Potok - I podczaszy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębior-
czości w Dzierżoniowie , Jadwiga Hajduk – Stodolica - komendant  Środowiskowego Hufca 
Pracy,  Milan Ledl i  Josef Nemec  - przedstawiciele partnerskiej Szkoły w Lanskroum oraz  Irena 
Bukalska -  dyrektor Biura Poselskiego posła na Sejm RP Michała Dworczyka.     

Słowa naszego patrona : ,,Przeszłość zachowana w pamięci, staje się częścią teraźniej-
szości” towarzyszyły nam w trakcie całego jubileuszu. Warto przypomnieć w tym miejscu, że  
profesor Tadeusz Kotarbiński był  m. in.  wybitnym filozofem, etykiem, logikiem, nauczycielem, 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 60-lecia szkoły przez najstarszego emerytowanego   
dyrektora szkoły p. Eugeniusza Jurgowiaka, fot. Joanna Śliwa
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działaczem społecznym, który za swoją wieloletnią pracę dydaktyczną, wychowawczą i społecz-
ną otrzymał wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń.

Uroczystości  rozpoczęły się od odsłonięcia poświęconej patronowi szkoły pamiątkowej 
tablicy, którą ufundowała Rada Rodziców.  Odsłonięcia tablicy prof. T. Kotarbińskiego dokonali: 
wicestarosta –  Andrzej Bolisęga, emerytowany dyrektor ZS nr 2 –  Eugeniusz Jurgowiak , dy-
rektor biura Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska –  Marcin Pawełek,  przewodnicząca Rady 
Rodziców –  Sylwia Potoczniak, skarbnik RR – Monika Wegner i obecny dyrektor ZS nr 2 – An-
drzej Myślicki.

Następnie otworzono nowo powstałe pracownie ufundowane przez Stowarzyszenie Ziemia 
Dzierżoniowska  w ramach  -  współfinansowanego  ze środków Europejskich Funduszu Roz-
woju Regionalnego - projektu ,,Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez wyposażenie 
i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego” . Jego beneficjen-
tem było Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a partnerem powiat dzierżoniowski. 

W ramach tego projektu w naszej szkole otworzono nowoczesne pracownie dla uczniów 
z klas o profilu gastronomicznym i hotelarskim. W pracowni gastronomicznej z obsługą klienta 
została wykonana sala restauracyjna połączona z nowoczesną kuchnią ćwiczebną dla uczniów.  
Natomiast nowo powstała jednostka hotelowa została wyposażona w recepcję hotelarską z salą 
wykładową,  pokój hotelowy z łazienką. Pomieszczenia te są dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych . Dodatkowo przed wejściem do szkoły zamontowano platformę, która 
umożliwia dostęp do budynku osobom mającym problemy z poruszaniem się. Dzięki realizacji 
tego projektu możliwe stanie się zwiększenie szans na zatrudnienie osób do 25 roku życia z wy-
kształceniem zawodowym.

Po odsłonięciu tablicy pamiątkowej  w kościele pw. Maryi Matki Kościoła, została odprawio-
na msza św. w intencji całej społeczności szkolnej.

Główne obchody jubileuszu miały miejsce w DOK-u . Całość imprezy poprowadzili  nauczy-
ciele:  Ewa Śliwa i  Artur Duda. Zaproszeni goście złożyli na ręce dyrektora Andrzeja Myślickiego 
liczne życzenia dalszych sukcesów w funkcjonowaniu placówki i  podziękowania za dotychcza-
sową owocną współpracę.

Nowoczesna pracownia obsługi klienta (restauracja symulacyjna) oddana do użytku 01.09.2018 roku na 
zdjęciu od lewej uczniowie szkoły, dyrektor szkoły :Andrzej Myślicki, wicestarosta Andrzej Bolisęga,   
najstarszy  emerytowany  dyrektor szkoły  Eugeniusz Jurgowiak, absolwent szkoły Marcin Pawełek,  

fot. Joanna Śliwa
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W swoim przemówieniu dyrektor Andrzej Myślicki przedstawił historię  szkoły.  
Wszystko zaczęło się w 1958 r., kiedy to Kuratorium Okręgu Szkolnego we Wrocławiu po-

wołało Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących, która miała wówczas charakter placówki 
dokształcającej i funkcjonowała przy Zespole Szkół Radiotechnicznych w Dzierżoniowie na pra-
wach wydziału. Od 1 września przeniesiono ją do budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy 
Obrońców Stalingradu (dziś ul. Wrocławska) i od tego momentu stała się samodzielną placówką. 
W następnych latach  zmieniały się nazwy i lokalizacje. Szkoła została przemianowana na Za-
sadniczą Szkołę dla Pracujących i umieszczona  w budynku po Szkole Podstawowej dla Pracu-
jących przy ul. Dubois (obecnie ul. I. Daszyńskiego), potem  zyskała nazwę Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa dla Pracujących (dokształcająca), a następnie zmieniono jej nazwę na Zasadniczą 
Szkołę Zawodową Dokształcającą. W 1970 roku szkoła znalazła stałe lokum w budynkach przy 

ul. Złotej 4. Rok 1975 przyniósł niefortunną decyzję o przeniesieniu szkoły do Bielawy, ale już 
po miesiącu cały majątek wrócił do Dzierżoniowa, do budynku po Szkole Podstawowej nr 7 przy 
ulicy Botwina 64 (obecnie ul. Nowowiejska). 21 maja 1977 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania 
w Wałbrzychu  powołało Zespół Szkół Zawodowych przy ul. H. Sawickiej 24 (dziś ul. Piłsudskie-
go 24). W jego skład weszły:

• Zasadnicza Szkoła Dokształcająca,
• Technikum Budowlane dla Pracujących,
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa Państwowego Przedsiębiorstwa Przemysłowo – Bu-

dowlanego,
• Szkoła Przysposabiająca do Zawodu,
• Zasadnicza Szkoła Włókiennicza,
• Średnie Studium Zawodowe.

1 września 2002 r., na mocy uchwały Rady Powiatu nr XLII/242/2002 z dnia 26.02.2003 r.,  
zmieniła się nazwa szkoły na:  Zespół Szkół nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Jedno-
cześnie od tego dnia w strukturę szkoły weszły pozostałe klasy z wygaszonego Zespołu Szkół 
Zawodowych w Piławie Górnej.

Nowoczesna pracownia hotelarska oddana do użytku 01.09.2018 roku., fot. Joanna Śliwa
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 Dyrektor  w swym wystąpieniu wyraził również uznanie dla byłych dyrektorów ZS nr 2, ich 
wysiłku i trudu,  za wszystko to, co powstało i powstaje, za wspólne działania dla dobra uczniów 
i całego środowiska, w jakim szkoła funkcjonuje. Oto kolejni dyrektorzy placówki: 

1958 – 1959 – Jerzy Kuśmider, mgr Antoni Ziółkowski, mgr Halina Kropelnicka,
1961 – 1964 – mgr inż. Bronisław Kocoł,
1964 – 1967 – Michał Matkowski,
1968 – 1969 – Emil Świątek,
1970 – 1984 – mgr  Eugeniusz  Jurgowiak,
1985 – 1988 – mgr Stanisław  Kuśnierz,
1988 – 2007 – mgr  Alicja Kossowska.
 2007 -          – mgr  Andrzej Myślicki.

       Następnie wszyscy zgromadzeni obejrzeli krótki, humorystyczny spektakl związany 
z historią szkoły, który  wraz z uczniami przygotowały nauczycielki języka polskiego: Katarzyna 
Jadczyk i  Patrycja Pelczar. Dzięki prezentacji multimedialnej zaproszeni goście mogli poznać 
liczne sukcesy uczniów Zespołu Szkół nr 2. Kolejnym punktem jubileuszowych  uroczystości był 
piękny występ wokalny przygotowany przez absolwentów szkoły:  Artura Jadczyka i Ewelinę 
Jurszę. Na koniec uroczystości wszyscy zebrani w DOK-u zaśpiewali  piosenkę Marka Grechuty 
,, Dni, których jeszcze nie znamy”.

16 listopada, w drugim dniu uroczystości jubileuszowych, odbył się Dzień Drzwi Otwartych. 
W tym szczególnym dniu odwiedzili nas absolwenci, którzy z radością przybyli do swojej dawnej 
szkoły. W trakcie spotkania z byłymi nauczycielami, koleżankami i kolegami ze szkolnej ławy 
nie zabrakło wspomnień i wzruszeń, anegdot z życia klasy i szkoły. Przy filiżance kawy i ciastku 
usłyszeliśmy wiele ciekawych historii.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, nauczycielom oraz rodzicom 
za udział w uroczystości i wspólne świętowanie  naszego jubileuszu.

                                                                              

Nowoczesna pracownia gastronomiczna oddana do użytku 01.09.2018 roku, fot. Joanna Śliwa
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 Jubileusz 70-lecia Przedszkola Publicznego nr 1  
im. Jana Brzechwy w Dzierżoniowie

Iwona Cegiełka        

Rok 2019 był rokiem Jubileuszowym dla Przedszkola Publicznego nr 1 im. Jana Brzechwy 
w Dzierżoniowie. W tym roku bowiem przypadł jubileusz 70-lecia powstania placówki i 40-lecia 
nadania jej imienia Jana Brzechwy. 

Przedszkolny jubileusz obchodzony był w ciągu całego roku. W każdym miesiącu realizo-
wano  zadania, które miały na celu integrację społeczności przedszkolnej i przybliżenie postaci 
patrona przedszkola. Odbywały się konkursy recytatorskie, piosenek, plastyczne oraz przeglądy 
utworów Jana Brzechwy.

Główne uroczystości zorganizowano w dniach od 6 do 8 czerwca 2019 roku.   W czwartek, 
6 czerwca odbyła się parada w Rynku. Wszystkie dzieci – wychowankowie przedszkola – prze-
maszerowały kolorowym korowodem pod Urząd Miasta, gdzie spotkały się z zastępcą burmi-
strza, Dorotą Pieszczuch, przewodniczącym Rady Miejskiej Dzierżoniowa, Andrzejem Darakie-
wiczem i dyrektorem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Marzenną Lasotą – Darowską. 
Każde dziecko uczestniczące w paradzie było przebrane za postać z utworów naszego patrona 
– Jana Brzechwy. W piątek  7 czerwca, na terenie przedszkola odbyło się rozstrzygnięcie kon-
kursu plastycznego pod hasłem „ Utwory Jana Brzechwy w dziecięcej wyobraźni”. Konkurs był 
adresowany do dzieci ze wszystkich placówek przedszkolnych na terenie Dzierżoniowa. Jednak 
główne uroczystości miały miejsce w sobotę, 8 czerwca, podczas pikniku, który odbywał się na 
terenie ogrodu przedszkolnego. Uroczystość tę uświetniły władze miasta: burmistrz Dariusz Ku-
charski, przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa Andrzej Darakiewicz, zastępca burmistrza 
Dorota Pieszczuch, dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Marzenna Lasota-Darow-
ska, rodzice, dzieci i wszyscy pracownicy przedszkola.

Jak to na jubileuszu bywa, był wspaniały tort dla wszystkich, występy dzieci i dużo zabawy. 
Grupa animatorów przygotowała wspaniale atrakcje, m.in  dmuchany zamek i zjeżdżalnię. Nie 
zabrakło również pierogów, z których słyniemy. Wszyscy bawili się świetnie. 

Podczas uroczystości, dyrektor przedszkola, Iwona Cegiełka, wystąpiła z okolicznościowym  
przemówieniem, którego, fragment, pozwolę sobie przytoczyć:
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„Szanowni Państwo. W życiu każdego człowieka etap przedszkolny pozostawia ślad, które-
go jakość możemy ocenić dopiero z pewnej perspektywy. W wieku przedszkolnym każde dziecko 
najsilniej i najintensywniej kształtuje swoją osobowość i swoje umiejętności. Od nas, dorosłych, 
zależy, czy pozwolimy dziecku na wybór tej najwłaściwszej dla niego drogi, czy spowodujemy, 
aby mogło rozwijać swój potencjał ( …)

Jubileusz Przedszkola to wyjątkowa okazja do wspomnień, podsumowań i nieustannego 
potwierdzenia misji służenia dzieciom. Mijają lata, zmieniają się warunki pobytu dzieci w przed-
szkolu oraz warunki pracy pracowników. Dawni gospodarze placówki mogą być z nas dumni, 
widząc jak następcy pomnażają ich dorobek, zarówno w sferze oświatowej, jak i materialnej. 

Każdy z nas dopisuje nowe karty historii. Chcemy je zapisywać jak najlepiej i najpełniej. 
Stawiamy na jakość i profesjonalizm, których celem jest wszechstronny rozwój dziecka i jak 
najlepsze przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. Wszystko, co robimy – robimy dla dzieci 
i z myślą o dzieciach ( …)

Dumni jesteśmy z naszego przedszkola! Mamy wspaniałe nauczycielki i pracowników ob-
sługi. Wspaniałe dzieci i rodziców. Dzięki nim tworzymy klimat życzliwości i współpracy. Bo, jak 
pisał Jan Brzechwa – patron naszego przedszkola: „…gdzie łączą wspólne cele, tam są wszyscy 
przyjaciele”

Historia Przedszkola

Przedszkole Publiczne nr 1 im. Jana Brzechwy w Dzierżoniowie,  zostało utworzone dla 
dzieci pracowników Dzierżoniowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Batalionów 
Chłopskich. W swoich początkach było więc przedszkolem przyzakładowym. Uroczyste otwarcie  
przedszkola miało miejsce 15 grudnia 1949 roku. Przez wszystkie lata funkcjonowania placówki,  
w miejskiej nomenklaturze sieci oświatowej przy nazwie przedszkola figurowały kolejno nastę-
pujące numery: 2, 10, 1.

Budynek przedszkola od  początku powstania, zlokalizowany jest w centrum Dzierżoniowa, 
przy ulicy Batalionów Chłopskich 20. Mieści się w przedwojennej wilii otoczonej ogrodem. Budy-
nek jest trzykondygnacyjny i liczy sobie ponad 130 lat. 

Od 7 czerwca 1979 roku przedszkole nosi imię Jana Brzechwy - autora wielu popularnych 
bajek i wierszy dla najmłodszych, a otrzymało je w 30. rocznicę powstania.  

Przedszkole przy Batalionów Chłopskich przechodziło różne koleje losu i doświadczało 
zmian związanych z właścicielami placówki i kolejnymi reformami w oświacie.

W latach 50. i 60. XX wieku, pracownicy Dzierżoniowskich Zakładów Przemysłu Bawełnia-
nego pracowali na trzy zmiany, nawet  na cztery, dlatego dyrekcja zakładu postanowiła, że na 
parterze  budynku będzie się mieściło przedszkole, a na I piętrze - żłobek. Z opieki wychowaw-
czej korzystało w tamtych czasach 70 przedszkolaków i 50 dzieci w wieku żłobkowym. Placówka  
pracowała w systemie dwuzmianowym. Dzieci miały zapewnioną opiekę w godzinach od 5  do 
15.00  oraz od 13.00 do  22.00.

Pierwszy zespół pedagogiczny, pod kierownictwem Heleny Grzybowskiej, tworzyły wycho-
wawczynie: Władysława Mikulska, Janina Hajduk i Krystyna Świerczyńska. Praca w przedszko-
lu  polegała przede wszystkim na zapewnieniu dzieciom opieki i zabezpieczeniu ich pobytu, 
w czasie kiedy rodzice pracowali w “Silesianie”. Brak fachowej literatury i pomocy naukowych 
w tamtym czasie, jak również zabawek dla dzieci, powodował, iż panie wychowawczynie musiały 
często wykazywać się w pracy z dziećmi dużą pomysłowością.

Poważnym  zagrożeniem dla funkcjonowania placówki stał się w latach 50. pożar budynku, 
który strawił, m.in. oryginalną wieżyczkę, której już później nie udało się odbudować.

W 1955 roku nastąpiła reorganizacja pracy przedszkola. Utworzono pięć grup wiekowych 
złożonych już  tylko z przedszkolaków, które, w zależności od godzin pracy rodziców, przebywały 
w przedszkolu w godzinach od 5.30  do 22.30. Kadrę przedszkolną zasiliły już wykwalifikowane 
nauczycielki - absolwentki liceum pedagogicznego. Wszystko to razem pozwoliło, w latach 1960 
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- 1970, zwiększyć liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola do 210. W tych latach funkcję 
kierownika przedszkola, pełniły kolejno: Henryka Holcman, Janina Hajduk, Teofila Hanuszek, 
Zdzisława Olczyk, Irena Rybicka i Janina Kwiatkowska.

W 1967 roku kierownikiem przedszkola została Zofia Kliemann, która pełniła tą funkcję 
przez 23 lata. Dzięki jej staraniom i przy wydatnej pomocy finansowej zakładu “Silesiana” pla-
cówka zmieniła się nie do poznania. Teren wokół przedszkola został odpowiednio zagospodaro-
wany. Przeprowadzona została modernizacja placu zabaw w ogrodzie, wzbogacono wyposaże-
nie wnętrza sal dla potrzeb przedszkolnych, zaadaptowano - nieużywane do tej pory poddasze, 
przeznaczając je na salę gimnastyczną i sypialnię dla dzieci. W wyremontowanych piwnicach 
powstało zaplecze kuchenno - socjalno - gospodarcze. W 1974 roku został uruchomiony oddział 
nocny dla 25 dzieci samotnych matek, pracujących na trzy zmiany w zakładzie.

W związku z nadaniem placówce imienia Jana Brzechwy - w 1979 roku, pracownicy “Si-
lesiany”,  w czynie społecznym, urządzili w przedszkolnym ogrodzie “Miasteczko ruchu drogo-
wego” ze znakami  drogowymi i miniaturową sygnalizacją świetlną. Dla upamiętnienia nadania 
imienia na budynku przedszkola została wmurowana i odsłonięta pamiątkowa tablica, która 
zachowała się do dziś. 

Niestety, powodzie, które dotknęły Dzierżoniów w latach 70. minionego wieku, nie oszczę-
dziły także przedszkola. Powodziowa fala wdarła się do sal przedszkolnych, niszcząc wyposa-
żenie. Dużym zniszczeniom uległ również ogród wraz z urządzeniami zabawowymi.

Po przejściu na emeryturę  Zofii Kliemann dyrektorką przedszkola została  Helena Pienią-
żek, która sprawowała tę funkcję w latach 1989 -1993. Zmiany ustrojowe w Polsce i powstanie 
odrodzonego samorządu terytorialnego spowodowały, iż 7 września 1991 roku, na podstawie 
Ustawy o systemie oświaty, placówka przy ulicy Batalionów Chłopskich, przekształcona została  
w Przedszkole Publiczne nr 1 w Dzierżoniowie. Wtedy też, przedszkole rozpoczęło współpracę 
z przedszkolami niemieckimi, partnerskiego miasta Dzierżoniowa - Bischofsheim.

Niespodziewana choroba przerywa w 1993 roku pracę pedagogiczną  dyrektor Heleny Pie-
niążek. W związku z zaistniałymi okolicznościami, nową  dyrektor przedszkola została  Dorota 
Baranowska. Początki były trudne, gdyż ze względu na pękające stropy w budynku, przedszko-
lu groziła likwidacja. Decyzja nadzoru budowlanego wydawała się ostateczna. Dzięki jednak 
staraniom  dyrektor Baranowskiej, zabiegom rodziców i wydatnej pomocy samorządu miasta 
Dzierżoniowa, udało się przeprowadzić, wymagany przepisami, remont. 

W 1994 roku samorząd lokalny, jako organ prowadzący placówkę, przekształcił  przedszko-
le publiczne w zakład budżetowy, w 1995 roku zaszły kolejne zmiany własnościowe.  Na pod-
stawie umowy notarialnej z dnia 4 kwietnia 1995 roku, budynek przedszkola, stał się własnością 
Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

W lipcu 1997 roku, kolejna powódź nawiedziła przedszkole, czyniąc  wielkie straty. Woda 
zalała pomieszczenia piwniczne, w których znajdowały się magazyny, kuchnia, kotłownia, pral-
nia, magiel i suszarnia. Pomimo tych olbrzymich start, udało się rozpocząć nowy rok przedszkol-
ny zgodnie z planem. 

W latach 1998 - 2004, dzięki kontaktom nawiązanym przez panią dyrektor, przedszkole re-
alizowało wspólny projekt jasełkowy z uczniami Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie, oraz projekt 
świąteczny “Kolędziołek” z pensjonariuszami Dziennego Domu Opieki Społecznej w Dzierżonio-
wie. Wspólne przedsięwzięcie ze szkołą średnią i Dziennym Domem,  przetrwało i kontynuowane 
jest do dzisiaj.

W lipcu 2009 roku, na stanowisko dyrektora przedszkola, została powołana Bożena Bie-
lańczuk, która sprawowała tę funkcję do 15 stycznia 2012 roku. W tym czasie  przeprowadzony 
zostaje remont wieży, klatki schodowej, kolejna wymiana stropów. Zostały zakupione nowe 
zestawy zabawek do ogrodu przedszkolnego. Rok 2011 przyniósł kolejne zmiany – placówka  
stała się jednostką budżetową, a 1 lutego roku został utworzony w przedszkolu, dodatkowy 
oddział, realizowany w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską Kapitał Ludzki, 
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pn. Edukacyjna przygoda - wszystko zaczyna się w przedszkolu. Projekt był realizowany do 31 
grudnia 2012 roku. 

W styczniu 2012 roku, w wyniku przeprowadzonego konkursu, dyrektorem Przedszkola 
Publicznego nr 1 w Dzierżoniowie zostaje  Iwona Cegiełka. Priorytetem dla nowej pani dyrektor 
staje się zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym na terenie placówki. W tym 
celu zostały opracowane i wdrożone procedury bezpieczeństwa. Zakupiono  specjalny system 
czytników oraz monitoring zamontowany w szatniach i na terenie ogrodu przedszkolnego. Za-
montowanie monitoringu  okazało się bardzo trafnym i skutecznym pociągnięciem, służącym 
bezpiecznemu pobytowi dzieci w przedszkolu. Niezwykle trafnym posunięciem było także za-
trudnienie logopedy w przedszkolu  oraz nawiązanie współpracy z Fundacją Promyk Słońca 
z Wrocławia, która zajmuje się niesieniem pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami rozwo-
jowymi. Największym jednak problemem, przed którym stanęła dyrektor Cegiełka, był w 2013 
roku kapitalny remont kuchni, zaplecza kuchennego i pomieszczeń socjalnych znajdujących się 
w pomieszczeniach piwnicznych. Remont wymusił przeniesienie na ten czas dzieci do budynku 
zastępczego, którym był budynek Szkoły Podstawowej Nr 9 ( za rzeczką). Dla dzieci było to 
stresujące, bo musiały adoptować się w nowym miejscu, a logistycznie rzecz ujmując, było to 
wielkie wyzwanie dla dyrektora , nauczycieli i pracowników przedszkola. Remont trwał ponad pół 
roku, a kiedy dzieci wraz z rodzicami, nauczyciele i pracownicy wrócili do przedszkola, kuchnia 
i zaplecze kuchenne, zrobiły na nich olbrzymie wrażenie. Obecnie kuchnia przedszkola  jest na 
miarę rozwiązań  XXI wieku. Wraz z remontem wewnątrz budynku, został uporządkowany teren 
wokół i zmieniono wejście do budynku - jest po prostu bardziej bezpieczne i funkcjonalne. 

11 lutego 2016 roku zostało powołane do życia Stowarzyszenie „Przyjaciele Kaczki Dzi-
waczki”, które ma na celu, m. in. podejmowanie działań na rzecz modernizacji, wzbogacenia 
bazy lokalowej i dydaktycznej oraz podnoszenia poziomu usług świadczonych w Przedszkolu 
Publicznym nr 1.

Przedszkole dziś

Aktualnie Przedszkole Publiczne nr 1  jest placówką z nowoczesnym wyposażeniem 
i zapleczem wychowawczo - dydaktycznym Uczęszcza tu 161 wychowanków, którzy realizują  
program w sześciu oddziałach. Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe, tj. sześć 
sal funkcjonalnie urządzonych i na bieżąco uzupełnianych stosownym sprzętem i zabawkami. 
W przedszkolu są dwie sypialnie, w których odpoczywają najmłodsze grupy. Jest sala gimna-
styczna, sala świetlicowo - telewizyjna wyposażona w sprzęt audiowizualny, gabinet logopedycz-
no – rehabilitacyjny, no i wspaniałe miejsce do zabaw - ogród przedszkolny.

W placówce zatrudnionych jest 10 wykwalifikowanych nauczycielek i 13 pracowników ob-
sługi. Wszyscy oni stanowią bardzo dynamiczny zespół  pracowniczy. 

W celu uatrakcyjnienia zajęć, w przedszkolu stosuje się nowatorskie metody pracy z dzieć-
mi: KLANZA – taniec i ruch, pedagogika zabawy, C. ORFFA- obcowanie z muzyką, gra na 
instrumentach, Gruszczyk – Kolczyńskiej – w edukacji matematycznej, SHERBONE – ruch 
rozwijający, odpoczynek relaks, ekspresji twórczej LABANA- naturalna ruchliwość, ćwiczenia 
muzyczno – ruchowe, pantomima, Dobrego startu – Bogdanowicz.

Fundamentalną zasadą pracy w przedszkolu jest oparcie się na przeświadczeniu, iż dobre 
przedszkole to takie, które wspiera dzieci nie tylko w ich rozwoju intelektualnym, ale przede 
wszystkim emocjonalnym i motywacyjnym.

Przedszkole proponuje  bezpłatne zajęcia  dla wszystkich dzieci: język angielski, rytmikę, 
religię, gimnastykę korekcyjną, zajęcia sportowe - w hali OSIR zajęcia z logopedą, psycholo-
giem, pedagogiem, fizjoterapeutą, a dla chętnych – zajęcia na basenie. Prowadzone są także 
zajęcia teatralne i taneczne.
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Przedszkole podejmuje również działania nowatorskie i innowacyjne, w których  są opra-
cowywane i wdrażane autorskie programy i projekty.  Należą do nich: program adaptacyjny 
„Będę przedszkolakiem”; program turystyczno- wychowawczy PODRÓŻNICZEK; program pro-
filaktyczny „ Sport to zdrowie,  każdy przedszkolak ci to powie”. Projekt edukacyjny „ W świecie 
zawodów i zainteresowań naszych rodziców”; projekt edukacyjny„ Potrafię grać na flecie”; pro-
jekt „Aktywność ruchowa dzieci sześcioletnich”. W placówce realizowane są również  programy 
profilaktyczne:
Akademia  Zdrowego Przedszkolaka, Akademia AQUAFRESH, Akademia  Piłkarska Przedszko-
laka, Sport,  to zdrowie każdy przedszkolak ci to powie,
Piosenka  ekologiczna, Piramida żywienia, Bezpieczny przedszkolak - bezpiecznym uczniem.

W tradycję Przedszkola,  wpisały się na stałe takie imprezy, jak: Pasowanie na przedszko-
laka, Mikołajki, Jasełka i wieczór kolęd, Dzień Babci, Dziadka, Mamy i Taty, Wielkanocne trady-
cje, Witanie wiosny, Zabawy z Brzechwą, spektakle teatralne wystawiane na podstawie legend 
dzierżoniowskich,  Festyn rodzinny.

W realizacji programu przedszkolnego placówka współpracuje na  co dzień z: fundacją 
PROMYK SŁOŃCA, przedszkolami publicznymi, Dziennym Domem Pomocy Społecznej, policją, 
strażą miejską i powiatową strażą pożarną, Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury, Towarzystwem 
Miłośników Dzierżoniowa, Szkołą Podstawową nr 9 w Dzierżoniowie, Państwową Szkołą Mu-
zyczną I stopnia  im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie, Miejsko -  Powiatową Biblioteką Pu-
bliczną, Nadleśnictwem Świdnica, Szkółką Piłkarską Lechia Dzierżoniów, Dolnośląską Szkołą 
Wyższą, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

Każdego roku społeczność przedszkola uczestniczy także w następujących akcjach cha-
rytatywnych: Góra Grosza, WOŚP, Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia, Zbiórka zniczy, 
a poprzez zbiórkę zużytych baterii i makulatury uczy się określonych postaw proekologicznych.
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 100-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Wanda Kunecka, Halina Wielgos      

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) należy do najstarszych organizacji społecznych w Pol-
sce, działających obecnie jako organizacja pożytku publicznego. Głównym celem statutowym - 
od początku działalności – jest troska o przestrzeganie praw dziecka, poprawę jakości warunków 
życia, wychowania i edukacji, dążenie do wszechstronnego rozwoju, poszanowania godności 
dzieci i wyrównywania szans życiowych.

Historia

TPD powstało w 1919 r. z inspiracji Stefanii Sempołowskiej, polskiej nauczycielki i działacz-
ki oświatowej, bojowniczki o prawa dziecka, dziennikarki i pisarki. Zaproponowała ona, aby Pol-
ska Partia Socjalistyczna  włączyła do programu swej działalności walkę o lepszy los dla dzieci 
robotniczych. Należy pamiętać, że zaborcy  nie byli zainteresowani lub wręcz sprzeciwiali się 
wszelkiej samoorganizacji społeczeństwa polskiego, nawet w sprawach dzieci, a zwłaszcza ich 
wychowania. Dopiero odzyskanie w 1918 r. niepodległości diametralnie zmieniło sytuację. Bez-
miar ludzkich potrzeb, w tym także dziecięcych, splótł się z wiarą i nadzieją na lepszą przyszłość, 
z entuzjazmem tworzenia, możliwością zrzeszania się oraz wolnego, społecznego działania. 
I właśnie w tych nowych, odmiennych warunkach doszło do powstania Towarzystwa.

Początkowo Towarzystwo działało jako Robotniczy Wydział Wychowania Dziecka i Opieki 
nad Nim przy Centralnym Komitecie Wykonawczym PPS, a od 1926 r. jako Robotnicze Towa-
rzystwo Przyjaciół Dzieci (RTPD). Pierwszym przewodniczącym  Towarzystwa w okresie między-
wojennym był Tomasz Arciszewski (działacz niepodległościowy, polityk PPS, poseł na Sejm RP, 
premier rządu londyńskiego RP). On też był głównym organizatorem RTPD. 

W okresie narodzin Towarzystwa w krajobraz ówczesnej Polski wpisały się dzieci robotni-
cze wymagające ratunku i pomocy, dzieci powracające z zesłania, osierocone. Najmłodszym 
obywatelom młodej Polski dokuczał głód, bezdomność, zmuszane były do żebractwa i pracy 
w nieludzkich warunkach. Towarzystwo powstało dla ratowania tych dzieci i niesienia im pomo-
cy, przy założeniu, że cała działalność merytoryczna organizacji ma się opierać na podstawach 
naukowych, wychowanie dzieci ma mieć świecki charakter, a dzieci miały być wychowywane na 
ludzi wrażliwych na krzywdę i niesprawiedliwość społeczną.

Na początku swej działalności Towarzystwo utworzyło dla dzieci osieroconych dwa ko-
edukacyjne domy dziecka. Placówki te wniosły nowego ducha do ówczesnego zakładowego 
wychowania i, co ważne, nie miały w swej nazwie poniżającego słowa „sierociniec”. Panowała 
w nich rodzinna atmosfera będąca fundamentem, na którym opierano cały proces opieki, wy-
chowania i nauczania. Co istotne, dzieci zaangażowane w samorządnej aktywności, na drodze 
samowychowania stawały się współuczestnikami procesu wychowawczego. Połączenie nauki 
i wychowania przez pracę,  przygotowało do obowiązków i trudów czekających ich w przyszłości.

Towarzystwo dążyło też do rozwoju masowej działalności na rzecz dzieci z rodzin robotni-
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czych, a przede wszystkim z rodzin dotkniętych bezrobociem, żyjących w biedzie i wyjątkowo 
niekorzystnych warunkach mieszkaniowych. Głównie dla tych dzieci od 1922 r. zaczęło organizo-
wać i prowadzić ogniska – środowiskowe placówki opiekuńczo-wychowawcze. Zapewniały one 
dzieciom troskliwą opieką, dożywianie, dogodne warunki do odrabiania lekcji oraz niezbędną 
pomoc w nauce.

W okresie wakacyjnym organizowało kolonie lub półkolonie, których uczestnikami były dzie-
ci z palcówek Towarzystwa, ale także inne dzieci żyjące w wyjątkowo niekorzystnych warunkach 
i o złym stanie zdrowia.

Szczególnym miejscem opieki nad dziećmi był Dom w Helenowie. W 1922 roku dr Broni-
sława Skłodowska-Dłuska (starsza siostra Marii Skłodowskiej – Curie) i jej mąż dr Kazimierz 
Dłuski przekazali położoną w Aninie działkę z budynkami Robotniczemu Wydziałowi Wycho-
wania Dziecka i Opieki nad Nim, działającemu przy PPS, na Dom dla dzieci. Dłuskich spotkały 
dwa osobiste nieszczęścia: na zapalenie opon mózgowych zmarł w 1903 roku ich pięcioletni 
syn, a w roku 1921 córka Helena popełniła samobójstwo. Małżonkowie zdecydowali wówczas 
przekazać swój majątek. I tak, w podwarszawskim Aninie, w posiadłości Kacza Kałuża, został 
utworzony ośrodek dla dzieci osieroconych i ubogich. Nadano mu nazwę Helenów, dla upamięt-
nienia córki fundatorów. 

Dom w  Helenowie zaczął działać 12 października 1922 roku, ale już cztery lata później 
przebywało w nim prawie osiemdziesięcioro podopiecznych. W placówce dbano o wszechstron-
ny rozwój podopiecznych – oprócz nauki, zobowiązani byli oni do pomocy w kuchni i w ogrodzie. 
Starsi chłopcy uczyli się stolarstwa lub introligatorstwa,  a dziewczynki – krawiectwa i robót ręcz-
nych. Specjalny program wychowawczy opierał się na współpracy między starszymi i młodszymi. 
W 1932 roku ośrodek odwiedziła Maria Skłodowska-Curie. 

W czasie okupacji hitlerowskiej dom w Helenowie dalej służył dzieciom. Znajdowały w nim 
opiekę i schronienie te, które utraciły rodziców na skutek działań wojennych. 

Ośrodek w Helenowie działa do dzisiaj jako Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD   
„Helenów”. Wychowankami ośrodka są osoby z niepełnosprawnością ruchową lub sprzężoną, 
tzn. ruchową i intelektualną. W skład centrum wchodzą, m.in. Specjalny Ośrodek Wychowawczy 
TPD Helenów, Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna TPD, Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład 
Opieki Zdrowotnej, Zespół Szkół Specjalnych, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące TPD.

W czasie II wojny światowej ogniwa Towarzystwa, na miarę swych możliwości, nadal dzia-
łały,  pomagając dzieciom – ofiarom działań wojennych - rannym, osieroconym, z rodzin, które 
utraciły mieszkania, znalazły się bez środków do życia. W czasie oblężenia Warszawy, na Żolibo-
rzu czynna była Poradnia Lekarska, gdzie  przez całą dobę trwał dyżur. Funkcjonowała kuchnia 
mleczna. Pomagano uciekinierom. Ludzie ci, zgromadzeni w kinie „Tęcza” byli leczeni, żywieni, 
ubierani, uzyskiwali pomoc w poszukiwaniu pracy.

Tuż po wojnie w Polsce było ponad milion sierot i półsierot, pomocy lekarskiej potrzebo-
wała większość dzieci, dożywiania 2 400 000 dzieci, a 360 tys. dzieci wymagało niezwłocznego 
umieszczenia w placówkach opieki całkowitej.

W pierwszych latach po wojnie działały dwie organizacje społeczne o podobnym charakte-
rze. RTPD - reaktywowane w 1944 r. w Lublinie, gdy na ziemiach polskich trwała jeszcze wojna 
(działające głównie w miastach) oraz Chłopskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (ChTPD) – dzia-
łające na wsi. Organizacje te połączyły swoje siły w 1949 roku, tworząc TPD. 

Okres ten jest wyjątkowo niekorzystny dla organizacji społecznych. Władze państwowe 
przystąpiły wtedy do ograniczania i przejmowania działalności opiekuńczo wychowawczej pro-
wadzonej przez te organizacje – w tym także przez TPD. Towarzystwo, zgodnie z wymogami 
władz, zaczęło sukcesywnie przekazywać odpowiednim jednostkom służby zdrowia i oświaty 
prowadzone dotychczas placówki (np. żłobki, przedszkola, prewentoria, domy dziecka). Od 1949 
r. Towarzystwo zaczęło koncentrować się na organizacji i prowadzeniu szkół świeckich (podsta-
wowych i średnich) oraz powiązanych z nimi przedszkoli i domów dziecka, w duchu laickiego 
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wychowania dzieci i młodzieży, co było zgodne z ideologią ówczesnych władz. Zainteresowane 
upowszechnianiem świeckiego wychowania, nie ograniczały zatem działalności Towarzystwa 
w tej dziedzinie, a nawet celowo ją wspierały.

Działalność na rzecz „dzieci gorszych szans” z rodzin biednych, niewydolnych, na rzecz 
dzieci osieroconych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych, przynosi efekty w postaci codzien-
nych małych sukcesów.

Aktualnie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim, pozarządowym stowarzy-
szeniem zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz dzieci. Posiada status 
organizacji pożytku publicznego. Zrzesza ponad 100 tys. członków fizycznych realizujących 
zadania statutowe w prawie 3 tys. ogniw organizacyjnych TPD - w kołach, oddziałach gminnych, 
powiatowych, miejskich, dzielnicowych, okręgowych (w dwóch województwach) i wojewódzkich. 
Pomaga rodzinie, władzom samorządowym i państwowym w wypełnianiu ich obowiązków wobec 
dzieci. Współdziała ze wszystkimi, którzy mogą pomóc dzieciom. Jest organizacją apolityczną. 

Dostosowuje swą działalność do aktualnych potrzeb dzieci, przemian ustrojowych w kra-
ju oraz wymogów UE. Od 2002 r. prezesem ZG TPD został Wiesław Kołak (prezes Oddziału 
Mazowieckiego TPD). Organem prasowym Towarzystwa od 1957 r. jest czasopismo „Przyjaciel 
Dziecka”.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Dzierżoniowie

Dzierżoniowskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest jednym z Oddziałów Miejskich TPD, 
wchodzących w skład Oddziału Dolnośląskiego. 

W 1989 roku powstało w Dzierżoniowie  Miejskie Centrum Opieki i Wychowania z siedzibą 
przy ul Mickiewicza. Obok Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom PRYZMAT oraz oddziału OHP, 
działalność tam rozpoczął dzierżoniowski oddział TPD, organizując świetlicę środowiskową dla 
dzieci i młodzieży. 

W trzech pomieszczeniach odbywały się codziennie zajęcia, prowadzone przez pracow-
ników TPD z nieocenioną panią Bożeną Bielańczuk na czele – ówczesnym prezesem Zarządu 
Powiatowego TPD w Dzierżoniowie.

Samo otwarcie Centrum, w dniu 30 maja 1989 roku, było dużym  wydarzeniem  w Dzierżo-
niowie, w którym uczestniczyli, m.in. ówcześni posłowie: Mieczysław Jedoń i Jan Lityński.

Jeszcze w tym samym roku ośrodek odwiedziła goszcząca wówczas w naszym mieście 
pani prezydentowa Jolanta Kwaśniewska. Było to ogromne przeżycie dla podopiecznych TPD.

W zarządzie powiatowym TPD w tamtym czasie zasiadali, m.in. Bożena Bielańczuk,  Ma-
ciej Weznerowicz, Irena Bazan – Płoczyniak, Kazimiera Nestorowicz, Zofia Cupak,  Stanisław 
Pelczar, Piotr Domański 

Zorganizowana przez TPD świetlica środowiskowa zapewniała zajęcia nie tylko w czasie 
roku szkolnego, ale także w czasie wakacji i ferii zimowych, najczęściej w formie półkolonii

W 2002 roku, dzięki zaangażowaniu Bożeny Bielańczuk, dzieci wypoczywały w Ośrodku 
Wypoczynkowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Różance na Dolnym Śląsku. Czas spędzały 
na zabawach na świeżym powietrzu oraz sportowej rywalizacji 

Tradycją dzierżoniowskiego TPD  jest wspólna organizacja świąt: spotykamy się przy wigilij-
nym stole (choć czasami wieczerza jest podawana do południa), na śniadaniach wielkanocnych 
(tu natomiast zdarza się, że spotkanie wypada po południu). Są to zawsze spotkania pełne 
radości i prezentów. Szczególnie wesoło corocznie świętujemy, oczywiście, Dzień Dziecka – za-
pewniamy naszym dzieciakom w tym dniu przeróżne atrakcje i górę słodyczy.

Od 2011 roku działamy w wyremontowanym - dzięki staraniom Urzędu Miasta w Dzier-
żoniowie – budynku. Wartość nakładów na jego modernizację przekroczyła 1 400 535,75 zł, 
z czego z funduszy unijnych - ponad 920 tys zł. Zakres rzeczowy robót obejmował, m.in. budowę 
i przebudowę instalacji wewnętrznych, instalacji centralnego ogrzewania, przebudowę pomiesz-
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czeń, termomodernizację dachu, wymianę stolarki okienno-drzwiowej oraz dostosowanie obiektu 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Uroczyste otwarcie budynku po remoncie nastąpiło w lipcu 2011 roku. Prezesem dzier-
żoniowskiego TPD była wówczas Jadwiga Więckowska – wspaniały człowiek, wielki przyjaciel 
dzieci i doskonały organizator. W tym okresie w TPD realizowany był projekt unijny pod znamien-
ną nazwą: W TPD każdy znajdzie to co chce – buduj z nami swoją przyszłość. W ramach 
projektu dzieci mogły, m.in. wyjechać na 3- dniową wycieczkę do Warszawy, gdzie odwiedziły 
parlament oraz Centrum Nauki Kopernik.

W naszej placówce prowadzimy codziennie, od godz. 7.30 do 18.00,  zajęcia dla dzieci 
i młodzieży, w ramach świetlicy środowiskowej. Nasi podopieczni są podzieleni na dwie grupy 
wiekowe – młodszą – od 2,5 do 5 lat oraz starszą w wieku od 7 do 15 lat.

Grupa przedszkolna to nasi najmłodsi wychowankowie. Głównym jej opiekunem  jest Pa-
trycja Wojas, a koordynatorem - Wanda Kunecka. Dzieci spędzają czas na zabawie i nauce, 
realizując plan przedszkolny. Mają zapewnione ciepłe posiłki w formie cateringu dofinansowy-
wanego – dla osób najuboższych - przez OPS.

Starsza grupa rozpoczyna zajęcia od godz. 12.00. Głównym opiekunem grupy jest Kata-
rzyna Szeptycka, a koordynatorem - Iwona Henicz-Szewczuk. Dzieci mają zapewnioną pomoc 
w nauce oraz możliwość korzystania z sali komputerowej.

W świetlicy odbywają się zajęcia plastyczne, sportowe i taneczne. Zapewniamy codziennie 
podwieczorek, a w uzasadnionych wypadkach udzielamy dodatkowej pomocy rzeczowej.

We współpracy ze Szkołą Podstawową nr 9 w Dzierżoniowie, dzięki uprzejmości  dyrektor  
Wioletty Uchman-Chrząszcz, działa Świetlica Środowiskowa TPD przy SP 9. Również w szkole 
zapewniamy dzieciom dożywianie w formie podwieczorku.

Zajęcia w TPD to także wycieczki dalsze i bliższe, dzięki którym dzieci poznają ciekawe 
miejsca w Dzierżoniowie i okolicach. Byliśmy, m.in. w Srebrnej Górze, Bielawie, Piotrkówku koło 
Niemczy, a nawet we Wrocławiu.

Wspaniałą tegoroczną przygodą był dzień śniegu z dzierżoniowską policją. Dzięki życzli-
wości policji część dzieci mogła jechać na tę wycieczkę z rodzicami,  a dla niektórych było to 
pierwsze spotkanie z nartami i białym szaleństwem.

Poza zabawą staramy się wychowywać naszych podopiecznych w poszanowaniu historii 
i świąt narodowych. Z okazji 100-lecia odbyły się zajęcia z historią, a dzieci wykonały okoliczno-
ściowy plakat.

Czynnie uczestniczymy w życiu miasta – w zeszłym roku byliśmy współtwórcami Pierniko-
wego Miasteczka. Jesteśmy z dziećmi wszędzie tam, gdzie coś ciekawego się dzieje.

W okresie wakacyjnym zapewniamy zajęcia w formie półkolonii z wyżywieniem, wycieczka-
mi, ciekawymi zajęciami oraz atrakcjami. Dzięki wsparciu burmistrza  Dzierżoniowa dzieci mogą 
za darmo korzystać z basenu miejskiego.

Organizujemy wyjazdy kolonijne nad morze. W roku 2016 byliśmy w Sianożętach, a  w 2019 
– w Świnoujściu. Dzięki wsparciu darczyńców i sponsorów możemy zminimalizować koszty po-
noszone przez rodziców dzieci najuboższych.       

W TPD realizujemy programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, 
przemocy w rodzinie,  a także propagowania zdrowego trybu życia oraz prowadzimy Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej, w którym osoby znajdujące się w kryzysie mogą skorzystać z porad 
psychologa, pedagoga, prawnika oraz uczestniczyć w terapiach dla osób uzależnionych i współ-
uzależnionych. Programy te są finansowane z budżetu miasta Dzierżoniowa.

Nie byłoby TPD, gdyby nie ludzie pracujący, współpracujący i działający wraz z nami na 
przestrzeni tych wielu lat: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie, sportowcy, 
tancerze, ale też pani księgowa, panie dbające o czystość budynku czy nasze nieocenione panie 
„od wszystkiego”. Im należą się specjalne podziękowania.
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Uroczystości jubileuszowe

28 listopada, w siedzibie TPD Oddział Miejski w Dzierżoniowie odbyły się uroczyste ob-
chody jubileuszu 100-lecia Towarzystwa. Wśród wielu zaproszonych gości byli: Zygmunt No-
waczyk - członek Prezydium Zarządu Głównego w  Warszawie, Kazimierz Pleśniak - prezes 
Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego  z siedzibą w Legnicy, Urszula Polowy - prezes Oddziału 
Okręgowego w Wałbrzychu, Bożena Bielańczuk - długoletnia prezes TPD w Dzierżoniowie, Ma-
rzenna Lasota-Darowska - przedstawiciel Urzędu Miasta Dzierżoniowa,  starosta powiatu dzier-
żoniowskiego Grzegorz Kosowski, który, składając życzenia na ręce  prezes dzierżoniowskiego 
oddziału TPD, Haliny Wielgos, powiedział: Dzięki Państwa pracy najmłodsi mogą rozwijać swoje 
pasje i talenty, a także korzystać z ciekawej oferty edukacyjnej. Podejmowane przedsięwzięcia 
przynoszą daleko idące rezultaty wychowawcze. Wszystkim pracownikom i wolontariuszom ży-
czę zdrowia, wytrwałości oraz satysfakcji z podejmowanych działań, których nadrzędnym celem 
jest dobro dzieci.

W trakcie uroczystości przypomniano historię Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz jego zna-
czenie dla rozwoju młodego pokolenia w Polsce. Była również okazja do zwiedzenia siedziby 
dzierżoniowskiego oddziału Towarzystwa oraz obejrzenia wspaniałego występu artystycznego, 
przygotowanego przez podopiecznych TPD.

Jubileusz uczczono także poprzez przyznanie Odznak Specjalnych „Przyjaciel Dziecka”, 
które otrzymało kilkanaście najbardziej zasłużonych dla tej organizacji osób.

Uroczystości zakończyły się piosenką finałową i poczęstunkiem.

    Obecny skład zarządu: 
1.Halina Wielgos - prezes 
2. Iwona Henicz-Szewczuk - wiceprezes 
3. Monika Rajca-Brzuszkiewicz - skarbnik 
4. Wioletta Uchman-Chrząszcz - członek 
5. Aneta Kunecka-Kramarz - członek
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Wspomnienie o Leszku Łazorze

Jeszcze go widzę… Jest w Jazz Cafe 
Pegazz... Jest podekscytowany. Przecież za-
raz odbędzie coś, na co czekał od dawna – 
koncert, spotkanie... Cieszy się. Rozmawia 
z kimś... Oczy błyszczą, uśmiech nie schodzi 
z twarzy…

Urodził się w Dzierżoniowie. Miasto za-
wsze było mu bliskie. Czuł się z nim zwią-
zany, choć długo była to miłość nieuświa-
domiona. Nie mówi się przecież o rzeczach 
oczywistych. A poza tym lubił konkret, dzia-
łanie. Słowa go onieśmielały. Ukończył Ze-
spół Szkół Zawodowych Żeglugi Śródlądowej 
we Wrocławiu. Zaraz po szkole pływał przez 
kilka lat w Żegludze Szczecińskiej. Zawsze 
chciał pracować na statku, pływać, poznawać 
nowe kraje, zostać kapitanem. Snuł różne 

plany na przyszłość, ale później wszystko po-
toczyło się inaczej. Miał rodzinę i czuł się za 
nią odpowiedzialny. Nie mógł tak po prostu 
wyjechać, zniknąć na kilka miesięcy. Został 
w Dzierżoniowie. Założył własną firmę, pra-
cował „na wysokościach” i „specjalistycznie”. 
Kusiło go ryzyko? Szukał zamiennika dla 
marzeń? A może po prostu chciał stworzyć 
„coś własnego”, poczuć siłę  własnych moż-
liwości?

Za pływaniem tęsknił. Szukał sposobu, 
by realizować ukryte marzenia. Wyjeżdżał 
nad morze, na Mazury. Był współwłaścicielem 
łodzi, a to dawało mu pewność, że zawsze 
część roku, część urlopu spędzi, pływając na 
niej. Lubił przygotowania do rejsu, to podnie-
cenie, które obiecywało przygodę. Lubił być 
na łodzi, trzymać ster, czuć wiatr na twarzy 
i patrzeć w horyzont. Ale najbardziej lubił to 
poczucie braterstwa, które rodziło  wspólne 
pokonywanie problemów i przeszkód.

Muzyka pojawiła się w jego życiu wcze-
śnie. Najpierw uwiódł go blues, później jazz. 
Temu ostatniemu pozostał wierny przez całe 
życie. W ognisku muzycznym nauczył się 
grać na akordeonie, później sam nauczył się 
grać na harmonijce ustnej, na bongosach i na 
gitarze, która była jego ulubionym instrumen-
tem. Śpiewał, był „duszą towarzystwa”. Lubił 
zabawę i chciał, by było dużo radości. Miał 
taką zachłanność na życie, która kazała prze-
żywać dużo i intensywnie. Chętnie zaczynał 
coś nowego. Należał do grupy założycielskiej 
Stowarzyszenia Jazzowy Pegazz. Zawsze 
czuł, że może więcej, zawsze chciał więcej…

Sport był dla niego bardzo ważny. Poja-
wił się w życiu naturalnie. Był częścią świa-
ta, a później stał się niemal całym światem. 

Iść, ciągle iść w stronę słońca,
w stronę słońca aż po horyzontu kres.

...być, sobą być niepodzielnie...
Andrzej Mogielnicki
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Przez 30 lat był związany z MKS „Żagiew” 
Dzierżoniów. Pełnił obowiązki kierownika 
sekcji piłki ręcznej, kierownika drużyny mło-
dzików, juniorów młodszych, juniorów, senio-
rów występującej w rozgrywkach II oraz 

I ligi. Pełnił też funkcję wiceprezesa ds. 
marketingowych oraz dyrektora ds. kontak-
tów ze sponsorami. Nie mógł się z klubem 
rozstać ani na moment. Wszystko podpo-
rządkowywał jego sprawom. Był „ikoną dzier-
żoniowskiego szczypiorniaka”, współautorem 
powrotu seniorskiej piłki ręcznej do Dzier-
żoniowa. Dla zawodników był wspaniałym 
człowiekiem, najlepszym kierownikiem dru-
żyny, przyjacielem, który zawsze wysłuchał 
i zawsze chciał pomóc. Lubili go, przycho-
dzili na rozmowy, po wsparcie, po ratunek… 
Rozumiał ich i chętnie pomagał. Doceniono 
go podczas Gali Sportu w 2019 r. Został wy-
różniony jako działacz szczególnie zaanga-
żowany w sprawy kultury fizycznej i sportu. 
Sprawiło mu to wielką satysfakcję. Czuł, że 
wszystko, co robił, miało sens i było potrzeb-
ne.

Należał do Stowarzyszenia Wielka 
Sowa. Lubił górskie wyprawy i spędzanie 
czasu w gronie podobnych do niego zapa-
leńców. Uwielbiał kolarstwo. Był miłośnikiem 
i znawcą wszystkich „tourów”. Lubił jazdę na 
rowerze. Zawsze brał udział w dzierżoniow-
skim TRAKCIE (Terenowym Rajdzie Amato-
rów Kolarstwa i Turystyki). Był znakomitym 
łyżwiarzem. Wykonywał na lodzie wiele ewo-

lucji, skomplikowanych skoków. Uważał jazdę 
na łyżwach za wspaniałą zabawę.

Kilka pierwszych lat wczesnego dzie-
ciństwa spędził w Zatorze, w województwie 
małopolskim, który był ważnym węzłem kole-
jowym. Przyglądał się pociągom, które przy-
jeżdżały na stację. Ogromne lokomotywy 
wzbudzały jego zachwyt. Zdobywał wiedzę 
na ich temat przez całe życie. Potrafił o nich 
ciekawie mówić. Marzył, że zostanie rajdow-
cem. Fascynowały go samochody, szybka 
jazda i możliwość pokonania wszelkich prze-
szkód - niebezpiecznych zakrętów, odcinków 
specjalnych. Tą pasją zaraził syna oraz wnu-
ka i razem wyjeżdżali w Góry Sowie, by ob-
serwować rajdy samochodowe np. zapętlone 
odcinki w Walimiu.

Najważniejsza była dla niego rodzina 
– żona, dzieci, wnuki… Rodzina potwier-
dzała sens życia i słuszność wyborów. Była 
jak kotwica, bo trzymała w jednym miejscu, 
ale była też celem wszystkiego. Był dumny 
ze swoich dzieci. Miał dużo cierpliwości do 
wnuków, lubił się im przyglądać. Chętnie się 
z nimi bawił. Wprowadzał je w świat fanta-
zji i wartości, wymyślając dla nich niezwykłe 
opowieści. Patrzył, jak rosną, jakie zachodzą 
w nich zmiany i czuł dumę i radość.

Jeszcze go widzę… Odszedł, ale jakaś 
jego część została. Zostawił też przesłanie 
– zawsze trzeba iść… w stronę słońca… za 
marzeniami… 

                                                                                         

Jolanta Maniecka
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 Wspomnienie o Januszu Kaczmarzyku  

Janusz Kaczmarzyk urodził się w Dą-
browie Górniczej. Zawsze z sentymentem 
wspominał świat, który go ukształtował. Swo-
ich dziadków – Piotra, Stanisława, Antoninę 
i Marię, rodziców – Jana i Stanisławę. 

Ukończył Liceum Ogólnokształcące 
w Dąbrowie Górniczej. Studiował na Śląskiej 
Akademii Medycznej. Pracować zaczął już 
podczas studiów, w Zakładzie Biochemii Ślą-
skiej Akademii Medycznej, a po ich ukończe-
niu jeszcze w Klinice Kardiologii i w Pogotowiu 
Ratunkowym w Zabrzu.

Szukał stabilizacji zawodowej i więk-
szej samodzielności. Razem z  żoną Marią 
podjęli pracę w Gminnym Ośrodku Zdrowia 
w Klimontowie koło Sandomierza (12 wiosek, 
35 km do pogotowia ratunkowego i szpitala). 

Był tam lekarzem ogólnym (zajmował się też 
w dużym stopniu „małą” chirurgią). Prowadził 
izbę  porodową (bez ginekologa).  Diametral-
nie zmieniły się  wówczas charakter i warunki  
pracy - z komfortowych w klinice (możliwość 
skorzystania z  pomocy innych lekarzy, w za-
sięgu  niezbędny sprzęt), na samodzielną na 
prowincji, gdzie trzeba było liczyć tylko na sie-
bie (przy brakach sprzętu medycznego). Pra-
cował tam bardzo intensywnie (przez wszyst-
kie dni tygodnia i nierzadko w nocy). Unie-
możliwiało to dalsze kształcenie zawodowe. 
To spowodowało, że po trzech latach razem 
z żoną przeniósł się na Dolny Śląsk. Pracował 
jako zastępca ordynatora w Oddziale Chorób 
Wewnętrznych w Dusznikach Zdroju i w ma-
łym Ośrodku Zdrowia w Lewinie Kłodzkim 
oraz w Pogotowiu Ratunkowym w Dusznikach 
Zdroju, sporadycznie w okolicznych sanato-
riach. Był lekarzem zakładowym w Kopalni 
Soli w Kłodawie.  

Ostatecznie – z żoną i dziećmi -  osiadł 
w Dzierżoniowie. Był ordynatorem Oddzia-
łu Chorób Wewnętrznych, który, gdy uzyskał  
specjalizację z kardiologii, przekształcono 
w Oddział Internistyczno-Kardiologiczny. 
Współtworzył Centrum Medyczne „MEDAR” 
we Wrocławiu. Pracował w przyszpitalnych 
poradniach kardiologicznych we Wrocławiu 
i w Wałbrzychu. Od 2000 roku  był współ-
właścicielem Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej o profilu lekarsko-rehabilitacyjnym 
(Lekarsko-Rehabilitacyjna Przychodnia Ro-
dzinna „Amicus”). Pracował w poradni Pod-
stawowej Opieki Zdrowotnej i w Poradni Kar-
diologicznej. Nawet wtedy, gdy przeszedł na 
emeryturę.

Pochodził z Zagłębia Dąbrowskiego. 
I pewnie dlatego miał wyraźnie określone po-
dejście do rodziny i pracy. Za tę pierwszą czuł 

Życie ma taki sens, jaki mu nadasz.
James Frey
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się odpowiedzialny. Był mężem, ojcem, dziad-
kiem, ale przede wszystkim czuł się głową 
rodziny. Zawsze wiedział, że to on odpowia-
da za to,  co  najważniejsze – wykształcenie, 
zdrowie, poczucie bezpieczeństwa. Był dum-
ny ze swoich pięciorga dzieci i dziesięciorga 
wnuków.

Podejście do pracy też odziedziczył po 
przodkach. Praca była dla niego bardzo waż-
ną wartością. Bez niej życie nie byłoby pełne. 
Wciąż się uczył. Zdobywanie i poszerzanie 
wiedzy  uważał za konieczność. Musiał na-
dążać za nowościami. Ale nauka była rów-
nież przyjemnością. Odczuwał radość, gdy 
zdobytą wiedzę mógł stosować w praktyce, 
pomagając swoim pacjentom.

Był silną osobowością. Miał jasne i moc-
no ugruntowane poglądy. Trudno zmieniał 
zdanie. Mocno wierzył w siebie, dlatego nie 
mógł czasem uznać stanowiska innych. Miał 
duże poczucie humoru, ale, jak sam przyzna-
wał, nie wszyscy je rozumieli. Wierzył w siłę 
prawdy. Uważał, że pacjentowi trzeba wprost 
powiedzieć o popełnianych błędach, np. ży-
wieniowych czy konsekwencjach braku ruchu. 
Swoje pacjentki żegnał często słowami: „Do 
zobaczenia za 10 kilogramów”. Lubił porzą-
dek i logikę. Uważał, że zasady są w życiu ko-
nieczne. Dbał o środowisko naturalne, konse-
kwentnie segregując śmieci w domu i w pracy. 
Ratowanie świata zaczynał od siebie. 

Zawsze był zaangażowany w działalność 
społeczną. Już podczas studiów działał w róż-
nych organizacjach, dokumentował fotogra-
ficznie życie uczelni.  Wyróżniał się w dzierżo-
niowskim środowisku lekarskim. Był członkiem 
Rady Naczelnej Izby Lekarskiej, zastępcą 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, przewodniczą-
cym Koła Terenowego DIL w Dzierżoniowie 
i przewodniczącym Polskiego Towarzystwa 
Lekarskiego w Dzierżoniowie.

Był entuzjastą samorządności lokalnej, 
radnym Rady Miejskiej Dzierżoniowa II Ka-
dencji (startował z listy Stowarzyszenia Dzier-
żoniowska Liga Świętego Jerzego), przewod-
niczącym Komisji Zdrowia i Opieki Społecz-
nej. Był promotorem cyklicznego konkursu 
udzielania pierwszej pomocy wśród uczniów 
szkół średnich Dzierżoniowa, sympatykiem 

idei współpracy Dzierżoniowa z miastami 
partnerskimi. Aktywnie włączał się zwłaszcza 
w rozmowy z przedstawicielami  Crewe and 
Nantwicz w Anglii oraz Bischofsteim w Niem-
czech. Był fanatykiem profilaktyki, popularyzo-
wał prozdrowotny tryb życia. Z jego inicjatywy 
- w latach 1994-1998 - działało w Dzierżonio-
wie Stowarzyszenie „Serce”. Organizowało 
pogadanki na temat zdrowego trybu życia, 
a na miejskim stadionie zajęcia rekreacyjne 
dla mieszkańców miasta (prowadzili je na-
uczyciele wychowania fizycznego dzierżo-
niowskich szkół).

Był założycielem i prezesem Stowarzy-
szenia Klub Rowerowy „Dętka” w Dzierżo-
niowie. Celem klubu było promowanie proz-
drowotnego i proekologicznego trybu życia 
poprzez uprawianie turystyki rowerowej oraz 
amatorskie uprawianie sportu (przede wszyst-
kim rowerowego) przez dorosłych, dzieci 
i młodzież, w tym także przez osoby niepeł-
nosprawne. Członkowie klubu jeździli na ro-
werach od wczesnej wiosny do późnej jesieni 
(niektórzy także w zimie). Przemierzali polskie 
drogi i bezdroża, a także drogi innych krajów 
europejskich: Czech, Niemiec, Słowacji, Buł-
garii, Austrii. Klub miał własny hymn (w wersji 
polskiej i śląskiej) oraz coroczną historię wier-
szem śpiewaną.

Sport odgrywał w jego życiu wielką rolę. 
Był kapitanem drużyny zakładowej piłki noż-
nej w Dusznikach Zdroju. Zdobył Małą Złotą 
Górską Odznakę Turystyczną PTTK. Uprawiał 
narciarstwo zjazdowe (zdobył wicemistrzo-
stwo powiatu dzierżoniowskiego w slalomie 
specjalnym) oraz narciarstwo biegowe. Upra-
wiał kolarstwo górskie i przełajowe – kilkakrot-
nie zdobył tytuł mistrza Polski lekarzy. Sport 
pozwalał mu oderwać się od codziennej ruty-
ny. Dawał radość, bo można było pokonywać 
własne słabości, np. wtedy, gdy jechało się na 
rowerze wiele kilometrów. Chętnie  poznawał 
świat,  ten najbliższy (Góry Sowie i okolice), 
jak i dalszy.  Zasmakował w podróżach tak 
bardzo, że ostatnie urlopy spędzał, podróżu-
jąc razem z żoną i przyjaciółmi kamperem po 
Europie. Oczywiście, rowery jechały razem 
z nimi. Pozwalały zachować formę i utrzymać 
dobrą kondycję fizyczną.
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W wolnych chwilach był stolarzem-ama-
torem, który robił z drewna rzeczy użyteczne. 
Zajmował się przydomowym ogródkiem. I fo-
tografował. Miał wiele pięknych zdjęć kwiatów.

Wiedział, że nie na wszystko, co nas 
spotyka w życiu, można się przygotować. 
Wiedział, jak trudno sprostać problemom, któ-
re spadają „jak piorun z jasnego nieba” i są 
potężną, bezrozumną siłą niszczącą. Znajdo-
wał jednak w sobie dość mocy, żeby spokojnie 
przyjmować los, żeby mu się nie poddawać, 
żeby z nim walczyć. Nie był sam. Wierzył 
w Bożą Opatrzność i siłę modlitwy swoich naj-
bliższych, przyjaciół i znajomych.

W 2018 r. dostał „Medal za Zasługi dla 
Miasta Dzierżoniowa” za wybitne zasługi dla 
rozwoju miasta, działania służące wszystkim 
mieszkańcom, prozdrowotną działalność edu-
kacyjną i promowanie ekologii. Był inicjatorem 
wielu ważnych projektów.

Pozostanie w pamięci dzierżoniowian 
jako wzór lekarza, dbającego o pacjentów, 
człowieka życzliwego, przyjaźnie nastawione-
go do świata, dbającego o swoją Małą Ojczy-
znę, swoje miejsce na ziemi.

                                                                                                                      
Jolanta Maniecka
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 Wspomnienie o Józefie Mikluszce

Urodził się 3 września 1942 roku w Prze-
myślanach na Podkarpaciu (30 km od Lwo-
wa).  Dzieciństwo spędził w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, dokąd po wojnie przeprowadzili się 
Jego rodzice. Był absolwentem Politechniki 
Wrocławskiej (Wydział Mechaniczny) i Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (Wydział 
Matematyki, Fizyki i Chemii). Do Dzierżoniowa 
przybył po ukończeniu studiów na Politechni-
ce Wrocławskiej – w 1965 roku. Podjął wtedy 
pracę w Zespole Szkół Radiotechnicznych 
(obecnie Zespół Szkół nr 1 w Dzierżoniowie), 
a następnie pracował w Zespole Szkół Zawo-
dowych (obecnie Zespół Szkół nr 2 w Dzier-
żoniowie). W roku1970  został powołany na 
stanowisko zastępcy inspektora w Wydziale 
Oświaty i Wychowania w Dzierżoniowie,  a od 
roku 1984 do 1990 pełnił funkcję inspektora. 
Kiedy  nastąpiły zmiany systemowe w polskiej 

oświacie, powrócił do pracy w szkole (Szkoła 
Podstawowa nr 9 w Dzierżonowie) jako na-
uczyciel, gdzie pozostał aż do emerytury. 

                      
* * * *

21 stycznia otrzymałam smutną wiado-
mość: zmarł Ziutek Mikluszka! Ziutek – tak 
zwracaliśmy się do Niego w kontaktach pry-
watnych, przyjacielskich. Jego śmierć była dla 
mnie wielkim zaskoczeniem. Myślę, że każde 
odejście do wieczności jest dla tych, którzy 
zostają, jakąś wyrwą, jakimś progiem, bo mó-
wimy wtedy, że nic już nie będzie takie same; 
i każda śmierć, niezależnie od tego kiedy nad-
chodzi - zaskakuje.

Ziutek był pierwszą osobą, z którą ze-
tknęłam się, gdy po przybyciu do Dzierżonio-
wa udałam się do Wydziału Oświaty i Wycho-
wania. Chciałam bowiem zorientować się, 
czy znajdę pracę w charakterze nauczycielki. 
Do Niego właśnie skierowała mnie sympa-
tyczna sekretarka, informując, że z uwagi na 
nieobecność pani inspektor przyjęta zostanę 
przez zastępcę. To był kwiecień 1980 roku. 
A rozmowa z Ziutkiem (wtedy jeszcze nie zna-
łam Jego imienia), jak się okazało, zaważyła, 
tak naprawdę, na moich dzierżoniowskich lo-
sach. Od 1 września zatrudniono mnie w Wy-
dziale Oświaty na stanowisku wizytatora ds 
kadr. Znalazłam się w gronie ludzi, z którymi 
związałam się na długie lata, wśród nich był 
Ziutek. Kiedy został inspektorem oświaty, wie-
le decyzji, zwłaszcza personalnych, podejmo-
waliśmy wspólnie. Był typem szefa, który ufa 
swoim pracownikom, nie patrzy im na ręce. 
Dzięki temu stwarzał dobrą atmosferę w ze-
spole, każdy z nas starał się, aby nie zawieść 
Jego zaufania. Postrzegaliśmy Go jako czło-
wieka kulturalnego, subtelnego. Nie miał zwy-
czaju podnosić głosu, nawet, jak był bardzo 
poirytowany czy wręcz wściekły (co zresztą 
zdarzało się bardzo rzadko).
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Niekwestionowaną pasją Ziutka był 
sport. Jako zastępca inspektora odpowiadał 
za sprawy wychowawcze (a jako inspektor za 
całokształt zadań) i właśnie za  rozwój sportu 
wśród dzieci i młodzieży. On zabiegał o powo-
łanie do życia szkoły podstawowej sportowej  
- w taką została przekształcona Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Dzierżoniowie, a na jej bazie 
powstał też klub sportowy „Żagiew” (obecnie 
klub miejski). Ziutek był przez ponad dwa-
dzieścia lat prezesem MKS-u „Żagiew”, był 
dumny, gdy zawodnicy (zawodniczki) osiągali 
sukcesy, klubowi poświęcał większość swo-
jego czasu i wtedy, gdy pracował jeszcze za-
wodowo, i gdy był już na emeryturze. Jak nie-
raz opowiadał o autentycznych osiągnięciach 
sportowych swoich podopiecznych, miałam 
wrażenie, że nie ma dla Niego ważniejszych 
spraw, tak błyszczały Mu oczy.

To wrażenie było jednak nieco mylne. 
Były dla niego ważniejsze sprawy – rodzina, 
przyjaźnie. Bardzo boleśnie przeżył śmierć 
(2006) Hani – swojej żony. Podejrzewam, że 
nigdy nie pogodził się z jej odejściem. Kto wie, 
może miało to też wpływ na Jego dalszy tryb 
życia. Kiedy spotykaliśmy się w różnych oko-
licznościach, wydawało mi się, że to nie jest 
już ten sam Ziutek.

Miał ogromne wsparcie ze strony swoich 
ukochanych córek – Justyny i Edyty. Bezgra-
nicznie kochał wnuczki – Dominikę i Anię. One 
stały się sensem Jego życia. Był wspaniałym 
dziadkiem, co wielokrotnie podkreślała Justy-

na. Już jako emeryt poświęcał dziewczynkom 
mnóstwo czasu, zwłaszcza młodszej Ani, bo 
mieszkali we wspólnym domu; odrabiali ra-
zem lekcje – Ania chętnie korzystała z pomo-
cy dziadka szczególnie w kwestii matematyki, 
zajmowali się  ogródkiem, chodzili na space-
ry. Momenty te były dla Ziutka, jak mówił nie-
raz, prawdziwym dobrodziejstwem, bo dzięki 
wnuczkom czuł się jeszcze potrzebny i zapo-
minał o wszelkich troskach.

Nadszedł czas, że coraz rzadziej spoty-
kałam Ziutka. Bywało, że „w przelocie” mówi-
liśmy sobie: „Cześć, co słychać” i Ziutek za-
czynał się śpieszyć, jakby nie miał ochoty na 
dłuższą rozmowę, jakby bał się, że może za-
pytam o coś, na co nie zechce odpowiedzieć, 
a to mogłoby sprawić mi przykrość. Ziutek  
nigdy nikomu nie chciał sprawiać przykrości. 
Zrozumiałam Jego zachowanie, gdy nadeszła 
ta smutna wiadomość. To zapewne choroba 
spowodowała tę „inność”. 

Na cmentarzu komunalnym w Dzierżo-
niowie, w chłodny, ale słoneczny stycznio-
wy dzień żegnali Ziutka przyjaciele, znajomi 
– wszyscy, dla których był ważny, bliski, po-
trzebny. Kiedy wracałam z pogrzebu, przypo-
mniałam sobie słowa, wypowiedziane przez 
Niego kiedyś podczas jakiegoś towarzyskiego 
spotkania: „To, co dajemy innym od siebie, 
nie tylko w sensie pracy, ale także  miłości, 
radości, sympatii, stanowi o naszej wartości”. 
Przypomniałam je sobie zupełnie nieoczeki-
wanie. Warto je pamiętać.

                                                                                                          
Barbara Ciborska
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 Wspomnienie o Antonim Ziółkowskim

Urodził się 20 czerwca 1931 roku w Gór-
kach Średnich w powiecie węgrowskim. Ro-
dzice – Emilia, z d. Siwińska, i Tomasz Ziół-
kowscy prowadzili tam gospodarstwo rolne. 
Antoni był siódmym, najmłodszym dzieckiem 
w rodzinie. Naukę rozpoczął w 1938 roku, 
w Szkole Powszechnej w Górkach Gruba-
kach, która funkcjonowała przez cały okres 
okupacji niemieckiej. Po zakończeniu wojny 
kontynuował edukację w Szkole Podstawowej 
w Korytnicy i ukończył ją w 1946 roku. W la-
tach 1946 – 1951 uczył się w Liceum Pedago-
gicznym w Lubomierzu, a następnie studiował 
historię na Uniwersytecie Wrocławskim. Dy-
plom magistra uzyskał w 1955 roku. Zaraz 
po ukończeniu studiów, zgodnie z nakazem 
pracy,  od 1 sierpnia 1955 roku został zatrud-
niony w charakterze nauczyciela w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie. Po czte-
rech latach, na własną prośbę, przeniósł się 
do Zespołu Szkół Radiotechnicznych w Dzier-
żoniowie, gdzie przepracował aż do emerytury 

– najpierw jako nauczyciel, następnie dyrektor 
ds pedagogicznych, a od 1968 roku do 1984 
(do przejścia na emeryturę) - dyrektor naczel-
ny.

Był wielokrotnie nagradzany i wyróżnia-
ny, co jest niewątpliwym dowodem na Jego 
ogromną pracowitość, rzetelność i traktowanie 
zawodu nauczycielskiego jak swoistej misji. 
Został odznaczony Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Otrzymywał nagrody resortowe, które wręcza-
no Mu w  różnych ważnych okolicznościach.

Przez wiele lat był członkiem Towarzy-
stwa Miłośników Dzierżoniowa.

Dopiero status emeryta umożliwił panu 
Antoniemu realizację  wielu planów i spełnie-
nie niektórych śmiałych marzeń, bo w okresie 
pracy zawodowej  było to niemożliwe.

      Antoni Ziółkowski zmarł 18 grudnia 
2019 roku.

* * * *

Zwracałam się do Niego najczęściej per 
panie Dyrektorze albo panie Antoni. I taką for-
mułę zachowam w moich  wspomnieniach. 
Zapamiętałam najbardziej pierwsze z Nim 
spotkanie. Otóż, na początku lat 80. minio-
nego wieku, podczas jednego z egzaminów 
maturalnych w Zespole Szkół Radiotechnicz-
nych byłam obserwatorem z ramienia Wy-
działu Oświaty i Wychowania. Pan Dyrektor, 
jako przewodniczący komisji egzaminacyjnej, 
wywarł na mnie niezwykłe wrażenie, głównie 
dlatego, że stworzył podczas egzaminu nie-
zwykle ciepłą, przyjazną atmosferę, przema-
wiał do grupy uczniów w taki sposób, jakby 
chciał ich przekonać, iż matura to tylko wspa-
niała przygoda otwierająca furtkę w szeroki 
świat i każdy po latach wspominać ją będzie 
z rozczuleniem. Chyba osiągnął, pan Dyrek-
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tor, swój cel – uspokojenia i wyciszenia abi-
turientów, bo, jak się później okazało, wszyscy 
piszący w owej grupie – zdali. Kiedy skończył 
się egzamin, miałam okazję obejrzeć pięknie 
wyposażone gabinety i salę, z której Dyrektor 
był najbardziej  dumny  - telewizyjną. Słucha-
łam,  jak z przejęciem opowiadał o powstaniu 
szkoły, znanej w całej Polsce, o wspaniałych 
(takiego użył określenia) uczniach, którzy 
przyjechali do Dzierżoniowa z różnych stron 
kraju, aby uczyć się w tej renomowanej „Ra-
diobudzie”, i którzy bardzo się starają, aby ją 
ukończyć z sukcesem. Wielokrotnie jeszcze 
później słyszałam opowieści o dzierżoniow-
skim radiotechnikum opowiadane w wielu wa-
riantach, ale nigdy nie wydawały mi się one 
takie fascynujące, jak te – opowiedziane przez 
pana Antoniego.

Spotykałam Go często w różnych miej-
scach, okolicznościach, przy różnych oka-
zjach. Zawsze chętnie pogawędziliśmy sobie, 
poopowiadaliśmy o najnowszych wydarze-
niach, o dzieciach – naszych własnych i tych 
obcych, nam powierzonych. Kiedy na ulicy 
Mickiewicza widziałam nieraz z daleka pana 
Antoniego, zmierzającego w kierunku swojego 
domu, zawsze myślałam o Nim: Jaki to skrom-
ny, kulturalny, miły człowiek! Tak też zapew-
ne postrzegało Go wielu innych - znajomych, 
przyjaciół, uczniów. 

Przed kilkoma dniami trafił w moje ręce 
niezwykły dokument: autor- Antoni Ziółkow-
ski (Żółkowski), tytuł -  Wspomnienia – ku 
pamięci mojej Rodziny. Przeczytałam go 
jednym tchem. Znalazłam w zapiskach pana 
Antoniego bardzo szczere zaprezentowanie 
losów, jakże charakterystycznych dla Jego 
pokolenia. Z myślą o rodzinie, zwłaszcza 
o wnukach, opisał niełatwe dzieciństwo wiej-
skiego chłopca, który bardzo wcześnie musiał 
włączyć się w nurt codziennej ciężkiej pracy. 
W sposób niezwykle plastyczny ukazał pierw-
sze miesiące w Lubomierzu: (...) Wszystko 
tu było zniszczone, zaniedbane, wyłączo-
ne kaloryfery w szkole. W internacie palili-
śmy sami w piecach. Mieszkałem w pokoju 
razem ze S. Nowottnym, W. Kotowskim, T. 
Łyczbą i J. Dziadkiewiczem. Wszyscy nosi-
li mundury, tylko ja, mały cywil przygarnięty 
przez nich, bo trzeba było małe łóżko, które 

akurat mieściło się w tym pokoju …  Szko-
łę i nauczycieli wspominał pan Antoni bardzo 
ciepło, serdecznie, wielokrotnie podkreślał, że 
dużo im zawdzięczał. Wiele miejsca w swoich 
Wspomnieniach poświęcił rodzinie. Żonę Sta-
nisławę poznał  już w pierwszym roku pracy 
w dzierżoniowskim liceum, pobrali się w 1956 
roku. Był szczęśliwy, że w zupełnie obcym so-
bie miejscu znalazł przystań, poczucie stabi-
lizacji i kogoś, z kim spędzi całe życie. Pisał, 
że w Dzierżoniowie wydarzyło się wszystko, 
co dla  niego było najważniejsze. Z czułością 
wspominał narodziny i wychowywanie synów 
- Romana i Dariusza. A kiedy dorośli – mógł 
opowiadać o nich z dumą, bo nie zawiedli 
oczekiwań rodziców.

Odrębnym rozdziałem w życiu pana An-
toniego, szeroko przedstawionym we Wspo-
mnieniach był kilkunastoletni (z krótkimi prze-
rwami) pobyt w Chicago, dokąd zaprosił go 
starszy brat, Roman. Pan Antoni szczegółowo 
„zrelacjonował” chicagowskie radości i smutki, 
opowiedział o wielkiej życzliwości ze strony 
brata i bratowej, o pracy w różnych miejscach 
i w różnym charakterze, o tęsknocie do sy-
nów, wnucząt i przyjaciół. Pojawiała się jednak 
też myśl o pozostaniu w USA na stałe, z przy-
jęciem amerykańskiego obywatelstwa. Ale 
(…) cały czas w Ameryce czułem się nieco 
rozdarty. Nie przyjechałem tu z całą rodziną. 
Zawsze ktoś drogi zostawał w Polsce i przy-
ciągał mnie, i powodował tęsknotę, zmartwie-
nie i troskę.(...)Moja Stasia, która zawsze mia-
ła duży wpływ na mnie, nie chciała zostać na 
stałe w Chicago. Tęskniła podobnie, jak ja... 
Postanowili wrócić do swoich, do Polski i tu 
spędzić resztę życia. 

W 2006 roku państwo Stanisława i An-
toni Ziółkowscy obchodzili 50-lecie ślubu 
i uczestniczyli w uroczystościach jubileuszo-
wych „Radiobudy”, która czciła swoje 60. uro-
dziny; pan Antoni został w kinoteatrze powita-
ny owacjami na stojąco. Te niezwykle ważne 
wydarzenia przypieczętowały niejako decyzję 
pana Antoniego o pozostaniu w Dzierżonio-
wie, aby na nowo organizować sobie życie 
w mieście, które przecież kiedyś, w niełatwych 
czasach, tak wiele Mu zaoferowało.

Lektura Wspomnień pana Antoniego 
dała mi możliwość poznania Jego losów, spo-
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sobu myślenia, stosunku do najbliższych, do 
pracowników, kolegów. I znamienne jest to, 
że nigdy o nikim nie mówił źle, nawet jeśli do-
strzegał u kogoś coś nagannego – próbował 
usprawiedliwić czy jakoś wytłumaczyć. Wspo-
mnienia będą, jak się upewniłam, przechowy-
wane w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa. Na 
pewno, po latach znajdzie się jakiś pasjonat 
historii naszego miasta, regionu, kraju, który 
wykorzysta je do swoich badań i opublikuje 
jako ważny dokument powojennych losów Po-
laków.

Pamiętam też moje ostatnie spotka-
nie z panem Dyrektorem. Odwiedziłam Go 
w Jego domu, żeby osobiście wręczyć zapro-
szenie na uroczystości jubileuszowe 40-lecia 
istnienia TMD. Bardzo się wzruszył i ucieszył. 
Nie przybył jednak na jubileusz, nie pozwolił 
Mu na to zły stan zdrowia.

Szary grudniowy dzień przyniósł smut-
ną wiadomość – pan Antoni Ziółkowski nie 
żyje. Pogrzeb odbył się 21 grudnia. Na cmen-
tarzu komunalnym w Dzierżoniowie żegnały 
swojego Nauczyciela i Dyrektora rzesze ab-
solwentów „Radiobudy”, i I Liceum Ogólno-
kształcącego, wśród nich był Krzysztof Otte, 
który przyjechał ze Stuttgartu, tylko na kilka 
godzin (zaraz po pogrzebie musiał wracać do 
domu), żeby oddać hołd swojemu Nauczycie-
lowi-Przyjacielowi. Rozmawiałam przez chwilę 
z panem Krzysztofem, wyraziłam mój podziw 
dla jego postawy, a on stwierdził, że dla ta-
kiego Nauczyciela, jakim był pan Ziółkowski , 
warto pokonać wszelkie odległości.

Na sztandarze Zespołu Szkół Radio-
technicznych widniało hasło: „Ojczyźnie służ 
i bądź przyjacielem ludzi”. Myślę, że słowa te, 
jako motto,  można odnieść do całego życia 
pana Antoniego.

                                                                                                                   
Barbara Ciborska
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 Wspomnienie o Bronisławie Kocole

Bronisław Kocoł urodził się 23 sierpnia 
1927 roku w Pawęzowie w powiecie tarnow-
skim w wielodzietnej  rodzinie  kultywującej 
tradycje polskie. Rodzice, prowadzący gospo-
darstwo rolne,dzięki swojej obowiązkowości 
i pracowitości, zapewniali rodzinie dobre wa-
runki życia. Starali się też wpoić swoim dzie-
ciom przekonanie, że właśnie te cechy decy-
dują często o sukcesach życiowych.

Duże znaczenie w rodzinie miało zdo-
bywanie wykształcenia i stabilnych zawodów 
przez kolejne dzieci. W wieku 7 lat mały Bro-
nek rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej 
w Pawęzowie, po jej ukończeniu kontynuował 
edukację (od 1944 roku)  w Przemysłowej 
Szkole Metalowej w Tarnowie. Jak przeka-
zał nam w swoich wspomnieniach, rodzice 
liczyli, że po ukończeniu tej szkoły przejmie 
gospodarstwo i będzie rolnikiem. Bronisław 

znał doskonale ten zawód, widział swoich 
rodziców umęczonych ciężką pracą, którzy, 
pomimo starań, nie zawsze  mieli  czas na 
wypełnienie wszystkich obowiązków.  Podjął 
więc mocne postanowienie, aby  uczyć się 
dalej  w Liceum Mechanicznym II stopnia, 
gdzie w efekcie  uzyskał  tytuł technika me-
chanika. Korzystając z możliwości rozwinięcia 
swoich umiejętności matematycznych, dzięki 
wymagającym nauczycielom oraz  swojej doj-
rzałości i pracowitości, z wyróżnieniem  ukoń-
czył Wyższy Kurs Techniczno-Pedagogiczny 
w Krakowie i otrzymał skierowanie do pracy 
jako nauczyciel w Zasadniczej Szkole Zawo-
dowej w Kraśniku. Jak wspominał, spotkał 
go tam wielki zawód i rozczarowanie, ponie-
waż były bardzo trudne warunki pracy i za-
mieszkania. Do szkoły uczęszczała  młodzież 
o bardzo  różnym poziomie zaawansowania, 
najczęściej  mało zainteresowana nauką. To 
wszystko sprawiło, że  już   po roku pracy, od 
1 września 1952 roku, przeniósł się do Tech-
nikum Radiotechnicznego w Dzierżoniowie.

Praca w technikum, zarządzanym przez 
wymagającego od siebie i  innych  dyrektora,  
Adama Sobiecha, dostarczała młodemu na-
uczycielowi wielkiej satysfakcji. Pełniąc obo-
wiązki nauczyciela matematyki i wychowawcy 
w internacie,  z wielką troską  odnosił się do 
spraw uczniów, nawiązując z nimi serdeczne 
relacje, które w wielu przypadkach przetrwały 
do końca Jego życia. Jak stwierdził w obszer-
nym wywiadzie, wielkim wyzwaniem dla Pana 
Bronisława była praca przewodniczącego ko-
misji rekrutacyjnej, którą sprawował przez wie-
le lat.  Do Dzierżoniowa przybywali uczniowie 
z całego kraju, trudno było zapewnić im za-
kwaterowanie na czas egzaminów i stworzyć 
odpowiednie warunki do ich przeprowadzenia. 
Bywało, że na jedno miejsce przypadało co 
najmniej  10 kandydatów. Uczniowie  prezen-
towali bardzo wysoki poziom, wielkie ambicje 



236

i najczęściej, po ukończeniu technikum, kon-
tynuowali naukę na studiach,  gdzie zdobywali  
tytuły naukowe i, jako już dorośli,  rozsławiali 
imię swojej szkoły i miasta. W trakcie pracy 
Pan Bronisław  ukończył studia wyższe na 
Politechnice Wrocławskiej na wydziale me-
chanicznym, uzyskując stopień magistra in-
żyniera - specjalność obrabiarki, narzędzia 
i technologia budowy maszyn. Tutaj, w Dzier-
żoniowie, znalazł przystań na całe dorosłe 
i samodzielne życie. 

W Technikum Radiotechnicznym Pan 
Bronisław spędził prawie całe swoje życie za-
wodowe, przechodząc na emeryturę 31 sierp-
nia 1984 roku. W latach 1962 – 1982 piasto-
wał stanowisko wicedyrektora „Radiobudy”. 
Jego zaangażowanie w działalność Klubu 
Inteligencji Katolickiej i przynależność do So-
lidarności nauczycielskiej przyniosły pewne 
konsekwencje - był inwigilowany  przez   SB 
i  odwołany ze stanowiska wicedyrektora. Po 
wielu latach Kuratorium Oświaty we Wrocła-
wiu oficjalnie przeprosiło za bezpodstawne 
odwołanie ze stanowiska, a Instytut Pamięci 
Narodowej przyznał Bronisławowi Kocołowi 
status pokrzywdzonego. Będąc na emerytu-
rze, kontynuował pracę, w niepełnym wymia-
rze godzin, jako nauczyciel, pozostając w kon-
takcie ze społecznością szkoły do 31 sierpnia 
1992 roku.

* * * *

W Dzierżoniowie założył rodzinę, żona 
Barbara zawsze była Jego wsparciem i wspa-
niałą towarzyszką życia, razem  przeży-
li wspólnie 63 lata . Jego dumą były dzieci 
i wnuki.  Dobrze znaliśmy  świętej pamięci 
Pana Bronisława Kocoła. Często drogi ab-
solwentów i cenionego nauczyciela splatały 
się ze sobą. Był to  wspaniały, niepowtarzalny 
człowiek, kochający ojciec, niezawodny przy-

jaciel, życzliwy sąsiad. Człowiek wielkiego 
serca i wielkich zasług. Najbliżsi zawsze mogli 
na niego liczyć. Nigdy nie odmawiał pomocy 
potrzebującym. Wiele osób właśnie Jemu za-
wdzięcza swoje osiągnięcia i sukcesy.

Pan Bronisław był wielokrotnie wyróżnia-
ny, otrzymując, między innymi:

1. Medal Komisji Edukacji Narodowej
2. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-

ski
3. Złoty Krzyż Zasługi
4. Złotą Odznakę „Zasłużony dla Dolnego 

Śląska”
5. Honorową Odznakę Przyjaciół Harcer-

stwa
6. Nagrodę I Stopnia Ministra Oświaty i Wy-

chowania
7. Nagrodę Specjalną Kuratora Okręgu 

Szkolnego we Wrocławiu
8. Nagrodę Specjalną Kuratorium w Wał-

brzychu Wrocławiu
9. Nagroda za 30 lat pracy w Technikum Ra-

diotechnicznym
10. Złotą Odznakę Zakładów Radiowych 

„Diora”
11. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeń-

skie

Niełatwo będzie wypełnić pustkę, któ-
rą po sobie zostawił. Na zawsze pozostanie 
w sercach i pamięci tych, z którymi zetknął się 
w Zespole Szkół Nr1 – słynnej Radiobudzie, 
miejscu przez wiele lat dla Niego najważniej-
szym.

W ostatnim pożegnaniu Pana Bronisława 
Kocoła uczestniczyły tłumy wiernych  przyja-
ciół,  przybyło wielu znajomych, absolwentów, 
współpracowników. Swoją obecnością chcieli 
zaznaczyć, jak ważny był On w ich życiu, jak 
bardzo będzie Go brakowało.

                                                                                                     
Wanda Ostrowska
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Teresa Rodak

Zygmunt Iwaszkiewicz, doktor nauk 
prawniczych, adwokat, poeta i prozaik, 
z zamiłowania pszczelarz prowadzący wła-
sną pasiekę, jako samouk gra na skrzyp-
cach i mandolinie.

Urodził się w końcu lat 20. ubiegłe-
go wieku w Pasiekach w powiecie nieświe-
skim (obecnie na terenie Białorusi). Pod-
czas wojny współpracował z miejscowymi 
partyzantami, ale także poznawał polską 
literaturę, m.in. na podstawie powieści H. 
Sienkiewicza i… pisał wiersze skierowa-
ne do Helenki, jego pierwszej miłości. Być 
może z tych początkowych doświadczeń 
poetyckich wywodzą się późniejsze erotyki 
– czasem subtelne, czasem śmiałe, oparte 
na barokowym koncepcie. Jeszcze w ro-

dzinnej miejscowości poznał podstawy matematyki, a od Rosjan nauczył się gry na skrzypcach 
i mandolinie. W 1946 roku, jako repatriant, przyjechał do Polski. Do dziś podkreśla ze wzrusze-
niem, że Polska, choć tak biedna w okresie powojennym, przyjęła go. Trafił do Domu Dziecka 
„Orlinek” w Karpaczu, gdzie miał wspaniałych wychowawców i nauczycieli. Stamtąd skierowano 
go do liceum lotniczego,  następnie ogólnokształcącego i na studia prawnicze.

Pracę zawodową rozpoczął w 1952 roku w organach prokuratury w Wałbrzychu. Przez 
kolejne lata pełnił funkcję prokuratora rejonowego w Wołowie, a potem w Dzierżoniowie. W 1972 
roku na Uniwersytecie Wrocławskim uzyskał tytuł doktora nauk prawniczych. Angażował się 
w działanie samorządowe i społeczne w powiecie dzierżoniowskim: w 1973 roku został powoła-
ny na stanowisko naczelnika powiatu, był prezesem Okręgowej Komisji Arbitrażowej, prezesem 
Klubu Sportowego „Lechia”, przewodniczącym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Po przejściu na 
emeryturę nie zrezygnował z aktywności zawodowej - nadal prowadzi własną Kancelarię Adwo-
kacką  w Dzierżoniowie.

Od wczesnej młodości towarzyszy mu literatura: dzieła mistrzów, które poznawał, a na-
stępnie własna twórczość. Wydał kilka tomików wierszy, m.in. „Pasieki”, „Rytm serca”, „Miłość 
i zazdrość”, „Vanitas”, „Arytmia życia” oraz tom opowiadań „Strzał o północy” opartych na wspo-
mnieniach zawodowych z pracy w prokuraturze. Ostatnio ukazała się wierszowana baśń „Piotr 
Carewicz i Róża” zawierająca wątki typowe dla gatunku, nawiązująca do historii, ale w części 
uwspółcześniona, dzięki czemu zyskuje wymiar uniwersalny.

Tematyka wierszy Zygmunta Iwaszkiewicza jest różnorodna. Poeta przywołuje wspo-
mnienia nieraz drastycznych wojennych wydarzeń, których był świadkiem, sięga po  motywy 
autobiograficzne, pisze o codziennym bytowaniu i życiu rodzinnym, podkreśla nieuchronność 

 W kręgu poezji i dokumentu
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upływu czasu, rozważa istotę sztuki poetyckiej. Poczesne miejsce w twórczości zajmuje miłość, 
z nieodłącznym dla niej erotyzmem, potraktowanym tutaj z dużą dozą poczucia humoru.  W to-
miku „Arytmia życia” poszczególne części tematyczne poprzedzone są „preludiami” – czterower-
sowymi pojedynczymi strofkami wprowadzającymi w istotę rozważań, np. cały zbiorek otwierają 
słowa poświęcone poezji: „Któż Ciebie nie zaznał…/ Radości, smutku nie doznał…/ Jesteś 
nieuchronna…/ Czynić niespodzianki skłonna… A może kryje się tu także refleksja o miłości?

Utwory odzwierciedlają bogate doświadczenie życiowe poety, umiejętność obserwowania 
rzeczywistości, epikurejski zachwyt nad światem, chociaż niekiedy spleciony z nutą melancholii; 
przebija z nich postawa człowieka skłonnego do refleksji, humanisty opowiadającego o radości 
życia, któremu znane są jednak i ludzkie słabostki, traktowane tu z lekkim dystansem i pobłaż-
liwym uśmiechem. 

Wiersze z zasady mają regularną budowę, wyrazisty rytm, wyróżniają się swobodnym 
stosowaniem środków stylistycznych podkreślających nastrój utworów, a przede wszystkim 
emocjonalny stosunek poety do poruszanego zagadnienia.

Obecnie Zygmunt Iwaszkiewicz pracuje nad powieścią autobiograficzną „Na rubieżach 
życia”. Biorąc pod uwagę koleje losu autora, jego wiedzę i umiejętność trafnej oceny rzeczywi-
stości, warto na nią czekać.
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Pasieki

Miejsce mojego urodzenia
I dziecinnych lat spędzenia, 
I radości, i cierpienia…
Chociaż Pasiek dawno nie ma,
Pozostały ich wspomnienia.

To wojenne wichry – losy
Zdmuchnęły je z świata tego.
Został tylko ślad kamienia
I wisienka karłowata.
Nie została żadna chata
Ani wierzba rosochata.

Ale te Pasieki były, 
Daję słowo!

Szesnaście gospodarstw – chutorów
Rozłożonych prawie w linii, 
Otoczonych własnymi polami,
Zasiedlonych zubożałą szlachtą – Polakami.

Dawno, dawno temu zasłużonych
Na wielu polach bitewnych: 
Ku chwale ojczyzny...
Bo to były kresy nieświeskie:
Dawniej – Radziwiłłowskie.

Czasami mi się wydaje,
Że Iwaszkiewicze walczyli pod Jagiełły wodzą, 
A może pod wodzą Kmicica…
Stąd śniada cera, skośne oczy, 
Zamiłowanie do koni.
A kto zna prawdę? Kto ją uroni?

    

Wybór wierszy

Zygmunt Iwaszkiewicz
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Orzeł

Moc orzełków było na mundurze Staszka,
Ja tylko jednego odciąłem z jego płaszcza;
Był na guziku, dlatego był taki mały. 
Jako symbol polskiej armii – wielki i wspaniały.
Ze Staszka z Pasiek czynił Stanisława,
Oficera Polskiej Armii – nadzieję i sławę.
Staszek wkrótce odjechał – orzełek pozostał. 
Był moim talizmanem,
Ze mną w Pasiekach pozostał.

Też przed nim złożyłem ślubowanie:
Będziemy zawsze razem. Nic nam się nie stanie.
W Pasiekach był przy mnie, głęboko ukryty,
A później jawnie – w całym wspólnym życiu.

Melodia życia

Graj ma duszo – graj, graj,
Graj melodię życia.
Póki mego bycia,
I go jemu daj, daj…

Wiem, że jesteś we mnie,
Może w moim sercu?
Może w mym umyśle?
Może ja to przyśnię…

Może w mych skrzypeczkach, 
Gdy gram dla dzieweczki
Życia melodyje?
Czyje one, czyje?

Daj mi swoją wiarę,
Daj mi swą nadzieję,
Daj dar miłowania,
Daj też dar pisania…

Przedłuż me istnienie,
W nim też – Twoje bycie,
Świata miłowania, 
Graj melodię życia…
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Modlitwa

No witam, Kochanie!
Co ma się stać, niech się stanie.
Niech niebo miłością nas obdarza, 
Niech nią sypnie w darze.

Bez próśb, bez błagania,
Na kolanach klękania,
Do Częstochowy czołgania,
Bez jęków udręki.

Bez modlitwy o zmiłowanie,
Bez cierpień choroby,
Obozów zagłady,
Zbędnego uniżenia.

 Z głodu, wycieńczenia i pragnienia…
- tak sobie – ze zmiłowania!
BOŻE MÓJ JEDYNY
Mnie marzy się nieustannie:

Sąd sprawiedliwy,
Prokurator życzliwy,
Lekarz dociekliwy,
Urzędnik uczynny,
Adwokat wnikliwy.

A ja ich pracę wynagrodzę, 
Życzliwością osłodzę.
Tobie dzięki przekażę…
I po ludzku, bez zbędnej pokory,
Dla innych będę życzliwy, 
I też miłość okażę.
Nawet na mrozie, nawet na skwarze,
Nawet o głodzie.

Miłość za miłość zamienię.
Wśród chwastów ją rozsieję,
Niech rośnie na TWOJĄ chwałę;
Jak kwiat róży – wspaniała.
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Arytmia życia

Gdy patrzę z lat wysoka
    Na życia powłokę,
    o coś, co minęło…
   Tętni, nie usnęło…

    Minione życie,
    Nawet z ukrycia,
W sennych marzeniach powraca,
Widzę je. Zawsze inaczej!

  Tętni, nawet w pamięci,
Jak kołowrotek – nić kręci…
   To było tuż, tuż;
Proszę - o pióro i tusz!

   Czy da się nim chwalić?
   W rytmach poezji utrwalić?
Skąpać w poetyckim zachwycie?
  Wtopić w obecne bycie?

Zostawić w kryształowym wazonie; 
   Zachować w pamięci ukłonie;
   Nie płakać rzewnymi łzami…
   Przecież zostaje z nami!


