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Zagajenie

Szanowni  Państwo!  Krajanie!  Oto  wydaliśmy  tomik  którego  nie  było,  ale
zaistniał, jest faktem. Pani Olga Tokarczuk nazywa to  „heterotopią”. Pisze książkę
o tym co by było gdyby to czy owo się zdarzyło. Np. co by było gdyby w 1938 r.
Polska zawarła sojusz obronny ze Związkiem Radzieckim i Czechosłowacją. Co by
zrobiły  Niemcy  hitlerowskie?  Jaka  wytworzyłaby  się  sytuacja  w  Europie?  Czy
bylibyśmy dziś na Dolnym Śląsku i wokół Przełęczy Pojednania? Lub, co by było
gdyby  od  1945  r.  do  dziś  dla  okolicznych  wsi  gmina  była  w  Nagórniku,  a  na
malutkim Figlowie świetny zakład (fabryczka) dająca pracę 500 osobom?

Piotr Żuk w Le Monde pisze, że są w Polsce obecnie duże wizje, duże opcje
kulturowe pozbawione twórczego myślenia i żywych treści. Że brakuje w krajobrazie

Bolków z Przełęczy Pojednania.

2



inicjatyw  obywatelskich  które  by  rozbiły  monopol  dwóch  światów.  Polskiej
i dolnośląskiej wsi brakuje tygodnika kulturalnego. Była „Sycyna” (po 1990 r., ok.
2-3 lata) ale nie ma. Państwo nie wspiera. Tygodniki regionalne podają te informacje
jako rozproszone. Internet prasowy nie dla wielu wygodny do czytania. Są jeszcze
„Karkonosze”  (raczej  o  wąskim pasie  górskim),  „Sudety”  (o  zabytkach  i  historii
najczęściej  do  1945  r.),  czy  pismo  w  formie  książki  (kwartalnik?,  rocznik?)  pt:
Dolnośląskie  Ścieżki  (272 str.),  bardziej  dla  nauczycieli  ale  i  bardzo ciekawe dla
regionalistów. Trudno jednak w powyższych pismach znaleźć cokolwiek o wsiach
wokół Przełęczy. 

Okolica położona na południe od Bolkowa (ok. 10 - 15 km) w szerokości od
Starych Bogaczowic do Pustelnika i  Domanowa ma swoją specyfikę geograficzną
i ciekawy urok krajobrazowy. W jej centrum położony jest Nagórnik i wyżej nad nim
Przełęcz  Pojednania.  Położona między  Nagórnikiem,  a  Gostkowem na wysokości
605 n. pm. Zdobią ją 2 wiekowe lipy (zabytek przyrody) i 5 dosadzonych. Pomnik
Zgody, tablica z wierszem, budki ptasie i zadbana ławka. Na przełęczy już się działo,
były wycieczki, jest wiele fotografii i opis imprezy z 08.09. 2002 r. Najpiękniejszy
z  niej  widok  jest  na  Bolków,  Wierzchosławice,  obszary  Sadów,  Nagórnika
Gostkowa.  Ok.  150  m  od  pomnika  zbiegają  się  granice  trzech  gmin,  powiatów
i trzech parafii, (miejsce warte oznaczenia). Latem zdobi Przełęcz ok. 300 szt. liczące
stado bydła, które zbiega przez Nagórnik aby przezimować w Półwsiach. Okolica ta,
aż po granice wsi Struga, należała do 1933 roku, do powiatu bolkowskiego, a po II
w.  św.  w dużej  części  do gminy Wierzchosławice,  a  też do Starych Bogaczowic,
Dobromierza,  Bolkowa  i  Marciszowa.  W latach  1949  –  51  okoliczne  wsie  (bez
Wierzchosławic i  Półwsi)  należały do parafii  w Starych Bogaczowicach.  Ludność
polska osiedlona w okolicznych wsiach przybyła z wielu bliskich sobie rejonów tak
Polski centralnej jak i Kresów Wschodnich. Ze względu na wspólnoty; parafialną,
gminną i  gospodarczą  ludność wsi  po obu stronach przełęczy utrzymywała więzi
i znajomości. (Także z okazji zabaw wiejskich). Nie przeszkadzały też niezbyt dobre
drogi gdyż podróżowano pieszo, rowerami lub wozami konnymi. Drogi krzyżowały
się w Nagórniku, w którym zbiegają się granice trzech obwodów łowieckich. Dziś
mimo aut  i  telefonów więzi  i  znajomości  między wsiami spoza przełęczy i  Góry
Łysicy  zanikają.  Np.  w  Nagórniku  częściej  słychać  ryczące  bydło  w  Nowych
Bogaczowicach – Gostkowie niż ujrzy się sąsiada z tychże wiosek. Z okazji dożynek
też  siebie  nie  zapraszamy,  z  okazji  wizytacji  biskupa  też  nie  (a  chodzili  ludzie
z Figlowa). Na spacery do siebie  nie chodzimy bo nie mamy kawiarni (W innych
wsiach też nie  mają,  z  wyjątkiem St.  Bogaczowic i  Wierzchosławic)  Spotykajmy
więc się na Przełęczy Pojednania i razem pójdźmy na Łysicę, zadbajmy o wieżyczkę
i  widoki  na  nieomal  całe  Księstwo  Jaworsko-Świdnickie,  Góry  Kaczawskie,
Wałbrzyskie i Karkonosze ze Śnieżką. Ponadto omawiajmy, wspominajmy historię
regionu,  która  nas  łączy.  Z  przełęczy  możemy wędrować  wzgórzami  w kierunku
zachodnim lub wschodnim i podziwiać krajobrazy oraz opowiadać o poszczególnych
wsiach.

W Lesie Doniczki możemy spotkać się zbierając grzyby. Las ten położony na
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południe  od  Sadów Górnych,  a  na  północ  od  Gostkowa  i  Nowych  Bogaczowic,
zajmuje ok. 103 ha. Zróżnicowany krajobrazowo o różnorodnym drzewostanie należy
administracyjnie do gminy Bolków i Stare Bogaczowice. Około 1840 r. rosły w jego
miejscu tylko nieliczne zagajniki i laski. Większość równiejszego terenu była polami
uprawnymi.  Świadkami  tego  są  liczne  wały  i  solidne  pryzmy  polnych  kamieni.
Najstarsze buki liczą ok. 170 lat. Przed wojną i po niej (jeszcze w latach 1950) Las
Doniczki  wraz  z  leśnictwem  w  Półwsiach  należał  do  nadleśnictwa  w  Starych
Bogaczowicach.  Drogą przez ten las  z Półwsi  chodził  leśniczy p.  Tetke.  Obecnie
gospodarzem ich jest  leśnictwo w Starych Bogaczowicach.  Oczywiście  przez Las
Doniczki  przebiegają  granice  powiatów:  wałbrzyskiego,  jaworskiego  i  skrajem
kamiennogórskiego.  Na  północno-zachodnich   krańcach  Doniczek,  od  strony
Nagórnika,  Figlowa i  Gostkowa do 1949  r.  uprawiali  ziemię  rolnicy  z  tych wsi,
a  następnie  ugory  kosili  pracownicy  leśni  z  Nowych  Bogaczowic.  Rosły  połacie
poziomek i czarnych jagód. Lecz to już przeszłość, dziś jest młody las. Przez niego
prowadziły ważne drogi polne z północy na południe, dziś użyteczne tylko w lesie,
a przez pola w części już zarosłe. Grzyby w nim rosną, ale nie tak obficie jak na
Młynarce pod Nagórnikiem, czy na Bukowej nad Figlowem.  

Część bogactwa Lasu Doniczki i Przełęczy Pojednania.

WIEŚCI REGIONALNE:

1. W 2011 r. ukazała się książka prof. J. Sielezina z Jeleniej Góry o  Antonim
Kamińskim, który w latach 1950–tych był proboszczem w Gostkowie. 4 lipca odbyła
się  prezentacja  na  której  obecni  byli  dwaj  mieszkańcy Nagórnika.  Ksiądz  Antoni
Kamiński przybył na Dolny Śląsk z południa Kresów Wschodnich. Książkę można
pożyczyć w bibliotece w Starych Bogaczowicach.

2.  Być  może  już  wiosną  2015  r.  zostanie  otwarta  wystawa  na  Zamku
w Bolkowie  pt:  „Szli  na  Zachód  Osadnicy”.  Warto  zwiedzić  i  obejrzeć  ciekawe
fotografie  z  pionierskich  lat.   W 2000  roku  Bractwo  Rycerskie  Zamku  Bolków
i Muzeum Zamek Bolków wydały książeczkę Romana  Sadowskiego (nauczyciela
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Gimnazjum) pt: Legendy Ziemi Bolkowskiej. Autor zgromadził wprawdzie legendy
niemieckie, ale ich „akcje” dzieją się na ziemi dziś naszej. Jedna z legend zapewnia,
że na stoku Góry Łysicy ukryte jest złoto. Dokładnie 150 m niżej szczytu. (Łysica
leży na wys.  666 m n.  pm. na obszarze wsi  Gostków w pobliżu obszaru Sadów
Górnych  i  pomiędzy  Nagórnikiem,  a  Gostkowem.  (Przypominamy,  że  5  %
znalezionego złota należy się ustawowo temu który znajdzie. Powodzenia).   Można
dodać,  że  ok.  300  m  poniżej  Łysicy,  gdzieś  w  trawie  jest  spory  kamień,  który
w latach 1960 – tych  pastuchy z Gostkowa zamierzali stoczyć na Nagórnik, ale na
szczęście zabrakło sił. W tamtych latach do kamienia oddał strzały w przekonaniu, że
do dzika, regionalny myśliwy, a autor widywał go w l. 1990 – tych.

Strony tytułowe pozycji książkowych omawianych powyżej.

Jeden z przystanków Ekomuzeum. Kościół św. Anny
w St. Bogaczowicach.

3. Ekomuzeum wokół Trójgarbu.
Założone  w 2009 r. Położone na terenie
gmin:  Stare  Bogaczowice,  Czarny  Bór
i Szczawno Zdrój. Trasa  prowadzi przez
lasy, pola i miejscowości, liczy ponad 40

km.  Wędrując  oznakowanym  szlakiem
można  podziwiać  krajobrazy,  spotykać
ludzi,  słuchać  śpiewu  ptaków.,  oglądać
okazy przyrodnicze i zabytki. Można po
szlaku  przemieszczać  się  rowerem  lub
konno.  Jest  na  nim 31  przystanków na
których czekają: boiska, korty tenisowe,
wypożyczalnie  rowerów  i  koni,
wyżywienie  i  spanie  w gospodarstwach
agroturystycznych,  grzyby i  runo leśne.
Z  funduszów  pozarządowych   wydana
została  broszurka  w  4  językach.
Informacje  w  internecie  na  www.
wokóltrojgarbu.pl 

Krajoznawstwo kształtowało się w Polsce nieco inaczej niż w innych krajach.
Z braku państwa krajoznawcy starali się dokumentować polskość, miłość do kraju,
historię, tradycje i obyczaje. Byli to kronikarze i naukowcy, poeci i pisarze. Jedną
z pierwszych było Polskie Towarzystwo Tatrzańskie utworzone w 1874 r. Zrobiło do
1939 r. bardzo dużo pożytecznych rzeczy. Także od 1945 r. tu na odzyskanym Śląsku
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ustalając  nazwy  polskie:  gór,  rzek,  przełęczy  itp.  W  1950  r.  powstało  Polskie
Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze (PTTK). Pamiętne są lata 1960 – te i 70 –
te ub. wieku, kiedy to żółtym szlakiem z Bolkowa przez Wierzchosławice, Półwsie,
Nagórnik, Gostków na Trójgarb, ( Czy też przez N. Bogaczowice ?) wędrowały 2-3
razy w tygodniu wycieczki młodzieżowe. (Czy nie miały w Gostkowie schroniska
w szkole ?) Dziś raz na pięć lat idzie wycieczka PTTK z Wałbrzycha. W 1980 r.
odbył się w Płocku Kongres Polskiego Krajoznawstwa. W 1981 r. zostało wydane
w ok. 20.000 egz. Wademekum Krajoznawcy. Obecnie pewnie wiele   poradników
można znaleźć w internecie. Entuzjaści mogą założyć koło PTTK, jak nie wiejskie to
regionalne.

 
Ps.  1)  Można  śmiało  powiedzieć,  że

pionierem polskiego  krajoznawstwa  na  Śląsku
był  Zygmunt  Stęczyński.  Urodził  się
w powiecie krośnieńskim w 1814 r. W 1837 r.
pracował  we  Lwowie  jako  litograf,  potem
nauczyciel. W 1859 r. przeniósł się do Krakowa
gdzie  był  m.in.  bibliotekarzem.  Znali  go
Matejko  i  Kraszewski.  Od  1833  rozpoczął
piesze  wędrówki,  które  trwały  ok  20  lat.
Przeszedł  całą  Galicję  wschodnią  i  zachodnią
oraz dużą część Europy południowej. W trakcie
podróży  tworzył  poematy  i  rysunki  obiektów
i krajobrazów. Co ciekawe Stęczyński wędrował
i  przez  naszą  okolicę.  M.in.  był  w Bolkowie,
Książu,  Krzeszowie,  Szczawnie.  W  2008  r.
w  Świdnicy  prezentowano  wystawę  rycin
akwareli Stęczyńskiego. Wydano broszurkę. Tak
więc  nasza  turystyka  i  krajoznawstwo  mają
w  swojej  historii  też  polskiego  entuzjastę
wędrówek i poznawania małej ojczyzny. Szukaj
w internecie.
Fragment  poematu  „Sudety”  Zygmunta
Stęczyńskiego:

  Z ponurej głębokości wystające skały
  Nagim czołem gdzieniegdzie czynią doskonały
  Obraz z owej ustroni, nad którą przeważnie, 

  Panuje zamek Bolko dumnie i poważnie,

  Podnosząc się ogromny nad wysokie lasy, 
  Z którego okien państwo podziwiają krasy

  Dzikiego przyrodzenia daleko i blisko...
  A naprzeciwko niego wystrzelając blisko
  Rozwalonego Świna piękne widowisko

  Od niepamiętnych czasów chlubnie stojącego,
  Ręką ludzką na koniec smutnie zniszczonego

  W tamtych przepych, bogactwa, całość i ozdoba,
  Tu w nocy bije boleść, nędza i żałoba,
  Pokazując marne człowieka istnienie,

  Którego nawet imię kryje czarne czasy,cienie!

Akwarela Z. Stęczyńskiego przedstawiająca zamek
Bolków, na dole po lewej zamek Świny.

_______________________________________________________
Ps. 2) Innym podróżnikiem i etnografem

bywającym  na  Dolnym  Śląsku  był  Poznaniak
Roman Zamorski (1822 – 67). Poznał osobiście
Mickiewicza  i  Słowackiego.  Zajmował  się
tradycją  ludów  słowiańskich  i  Łużyczan.
Podczas pobytu na Ślęży,  która go oczarowała
napisał:

Na słowiańskiej góry szczycie,
Pod jasną nadziei gwiazdą,

Zapisuję wróżby słowa:
Wróci, wróci w stare gniazdo

Stare prawo, stara mowa
I natchnione Słowian życie.
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Regionalny Dolny Śląsk

We  Wrocławiu na ryneczku stoją wojacy,
Są tam łoni postroyni wszyscy jednacy,
Są tam łoni rozmaici rycerze i junoycy,
Szykują się na wojynka we dnie i w nocy...

(Początek piosenki śpiewanej przez lud polski w XIX wieku na Dolnym Śląsku)

Autor  zdaje  sobie  sprawę,  że  niekiedy  stawiane  poniżej  tezy  mogą  być
nieakceptowane, ale tak to bywa kiedy nie możemy sobie poradzić z własną historią
lub  unosimy  się  zbytnio  honorem.  Nie  unika  więc  ocen  dziś  niepopularnych
i głębszych myśli, bowiem obowiązkiem starszych jest pomóc młodszym zrozumieć,
co się wydarzyło kiedy ich na świecie nie było. Tak, tylko zrozumieć bo nie jest
łatwo w chaosie informacyjnym i poprawności historycznej oraz walki politycznej.
I tak to regionalność sama splata się z historią i polityką krajową. Ciekawe co z tego
wyjdzie, jak kto zrozumie.

Tożsamość  ludzka  to  coś  w  rodzaju  „kulturowego  wyposażenia”,  które
pozwala  odnajdywać  w  sobie  poczucie  zakorzenienia  lub  wykorzenienia.
Umieszczona  jest  ona  w  ludzkiej  świadomości  i  psychice,  a  w  tle  ma:  lokalny
krajobraz,  różne  znaki  odróżniające  techniczne  i  kulturalne  elementy  przyrody.
Dawała tożsamość (i daje) poczucie dumy z przynależności do grup narodu. (Takie
świeże  przykłady  widzieliśmy w TV w dn.  16  –  18.  III.  2014 r.  na  Krymie  czy
Moskwie, a wcześniej  w ukraińskich miastach). Dolny Śląsk po II w. św. stał się
pograniczem  wyjątkowym  z  powodu  masowych  ucieczek  i  wysiedleń  Niemców
i również masowym przybyciem różnorodnej ludności polskiej i innej nieznacznej.

Wielu z nas zadaje pytanie czy istnieje odrębny region Dolny Śląsk. Chodzi
głównie o takie  odrębności  jak kultura,  typ gospodarki,  zabudowy i  jej  stan,  czy
doświadczenia historyczne. Naukowcy z badaniami mają kłopoty gdyż wydaje się, że
niecałe  70 lat  polskiej  obecności  na odzyskanym Śląsku to okres zbyt krótki  aby
mogły  wykształcić  się  wyżej  wymienione  odrębności.  Skrótowo  przyjmując,  że
dolnośląska zbiorowość to taka która posiada poczucie swojej odrębności, ale uważa
się  za  naród polski.  Trudno ocenić  czy  tutejsi  i  tu  urodzeni  uważamy się  już  za
Dolnoślązaków.  Wiadomo  tylko,  że  nie  kojarzymy  się  ze  Ślązakami  tymi
z Opolszczyzny czy Górnego Śląska, których Liga Suwerenności zwie Ślązakowcami
czyli  farbowanymi  lisami,  bowiem  inspiruje  ich  nasz  zachodni  sąsiad.  (Chodzi
o ludność o kulturze niemieckiej). Wiemy, że Górnoślązaków o poczuciu polskim jest
znaczna większość, na skutek napływu tam wielkich rzesz z innych regionów kraju.
A  może  w  środowiskach  (prężnych)  Kresowiaków  wschodnich  są  osoby
o  wschodnim  poczuciu  ?  Przed  laty  mówiła  autorowi  pani  z  powiatu
kamiennogórskiego,  że jest  Góralką z  „krwi i  kości”,  a to dlatego,  że rodzice jej
przybyli z Sądecczyzny po II wojnie światowej. 

Problem  dotyczy  całych  Ziem  Zachodnich  i  Północnych,  ale  są  one  zbyt
zróżnicowane by mogły stać się jakimś jednym regionem. Wypada zapytać czy nasz
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Dolny Śląsk ma jakieś własne oblicze i różnice względem np. woj. małopolskiego
czy  Wielkopolski.  Przypomnę,  że  dla  części  badaczy  niemieckich  nasze  Ziemie
Zachodnie  są  ciągle  Ziemiami  Wschodnimi.  J.  Kroszel  uważa,  że  procesy
integracyjne  za  czasów  PRL  zostały  zahamowane,  a  na  Opolszczyźnie  nawet
cofnięte. (Wielu o polskich korzeniach stało się Ślązakami (tj. narodem) inni nawet
Niemcami).

W  PRL-u  badań  nie  prowadzono  aby  uniknąć  dyskusji  o  niemieckiej
przeszłości  tych  ziem.  K.  Kwaśniewski  uważa,  że  nie  należy  już  badać  grup
pochodzenia regionalnego polskich osadników. Przykładem może być wydanie przez
Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu płytki  pt:  „Pieśni  Dolnośląskie”.  Jednak te
stare ludowe pieśni i piosenki nie zrodziły się na Dolnym Śląsku lecz przywieźli je
pionierzy 1945/46 r. z Jugosławii, Wschodu, Bukowiny Rumuńskiej, Małopolski czy
Mazowsza.  Również  je  uznaje  komisja  festiwalu  w  Kazimierzu  za  regionalne
dolnośląskie, chociaż są uznawane za takie w wyżej wymienionych regionach. Od
wielu lat próbuje się zaprojektować ludowy strój dolnośląski lecz niewiele z tego
wychodzi bowiem  zespoły autentycznie ludowe nie chcą wyzbyć się swoich wzorów
przywiezionych  tu  przez  babcie.  Etnolog  p.  Dumin  uważa,  że  bogactwem
kulturowym  Dolnego  Śląska  jest  właśnie  różnorodność.  Czyli  dolnośląskimi  są
Herody Lwowskie z okolic Mirska ? czy góralska muzyka „Janicków” z Czarnego
Boru.  Na  konkursie  pt:  „Mała  Wielkanoc”  w  Lubawce  można  zobaczyć  stoły
z  potrawami  np.  jugosłowiańki  z  Ocic  k.  Bolesławca,  z  Chełmska  Sląskiego
o  tradycji  sadeckiej,  rzeszowski  z  okolic  Świerzawy.  Przed laty  w Bolkowie  był
zespół  o  nazwie  „Rzeszowiacy”.  Prof.  St.  Kulczyński  na  otwarciu  Uniwersytetu
Wrocławskiego (9.06.46 r.) na którym był  Władysław Gomułka, m.in. powiedział:
„Jako zespoły naukowe wyrastamy z tradycji  lwowskich, a jesteśmy materialnymi
spadkobiercami  ruin  niemieckiego  Uniwersytetu  i  Politechniki  we  Wrocławiu,
a duchownymi spadkobiercami kresowej kultury lwowskiej”. Ot „Masz babo placek”.

To  tylko  kilka  przykładów  dolnośląskiej  różnorodności.  (Są  też  zespoły
o  nazwie  „Podolanie”,  lub  pomniki  Orląt  Lwowskich  itp.).  Natomiast  w  książce
o sztuce i rzemiośle dolnośląskim pt: „Mom jo skarb” wykazano, że dziedzictwem
naszym są  i  dawne wyroby,  dzieła  sztuki  wytwórców niemieckich,  oraz  polskich
przywiezionych zza Buga i Polski centralnej, a także już tu wytworzonych. Od 20 lat
jest  moda  na  Kresy  Wschodnie  którą  realizowano  również  w pobliskiej  Roztoce
w  imprezie  pt.  „Lwowskie  Klimaty”  niby  z  powodu  zasiedlenia  gminy  przez
osadników  z  Podola  czy  od  Lwowa.  Jednak  według  rady  wspomnianego  wyżej
Kwaśniewskiego  impreza  raczej  winna  zwać  się  „Roztoczańskie  Klimaty”.
Faktycznie nie ma ona „ducha” lwowskiego, którego tu na wsiach dolnośląskich nie
sposób już odtworzyć. A co z kwestią integracji czy zakorzenienia się ? (Po roku
formułę zmieniono na Wiejskie Klimaty).

Niedawno w TVP pokazano dwóch „pierwszych” Ślązaków z Górnego Śląska
(dziecko i dorosły). Obaj popisali  się śląską „godką” , której tu na Dolnym Śląsku
ani młodzi ani starsi już nie używają (wyjątkowo najstarsi i to inną gwarę). Tu na
Dolnym Śląsku tacy pierwsi panowie winni popisać się raczej mową (nawet gatką)
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literacką jak w Warszawie. 
Jest  i  niepokojący  problem.  Otóż  badacze  uważają,  że  rysuje  się  „słabość”

polskiego  żywiołu  w  II  i  III  pokoleniu  osadniczym  na  Dolnym  Śląsku.  Np.
wyludnianie  się  regionu,  spadek  inwestycji  oraz  postępujący  kompleks  niższości
wobec Niemców bowiem wielu musi im zawdzięczać pracę i inne dobra materialne.

Słabość  będąca  stanem  realnym  może  być  dla  polskości  Dolnego  Śląska
zgubną  w  efekcie  wejścia  Polski  do  Unii  Europejskiej.  Chyba,  że  badacze
udowodnią, że nie ma tu słabości lecz otwartość na dużego sąsiada i Unię Europejską
bez strachu z pewnością siebie, kultury.

Obserwując tutejsze dolnośląskie inicjatywy społeczne wydaje się, że bardziej
prężniej działają i są liczniejsze te miłośników Kresów wschodnich niż regionalne.
No może lekka przesada bo od kilku lat działa aktywnie Stowarzyszenie Kaczawskie,
lub  „Kwiat  Lnu”  z  Lubawki,  oraz  „Księstwo  Jaworskie”  „Śpiące”  i  nieliczne  są
towarzystwa regionalne poszczególnych miejscowości,  a  w wielu w ogóle ich nie
ma  .  Ze  świecą  trzeba  szukać  towarzystw  miłośników  poszczególnych  wsi.
A przecież środowiska inteligencji wiejskiej mogłyby wiele zdziałać dobrego. (To ich
moralny obowiązek). Zachęcajmy je do wyjścia z ogródków i zza opłotków. Fakt
w  niektórych  wsiach  działają  prężnie  stowarzyszenia  emerytów.  (W  Starych
Bogaczowicach, Marciszowie, Ciechanowicach, Bolkowie). Na uboczu żyją jednak
ludzie  w  małych  wsiach.  Zapewne  istnieje  poezja  dolnośląska.  Np.  jest  wiersz
o Śnieżce i o Bolkowie (oba z lat 1970 – tych), oraz obfita poezja Mariana Cwanka
opiewająca  Bolków  i  okolice.  O  Jaworze  sporo  napisał  poeta  Józef  Ziętek,
w  Nagórniku  nieco  Sz.  N.  Jest  i  piosenka  o  Dolnym  Śląsku  przystosowana
z  wileńskiej,  a  druga  ułożona  w  Krzeczynie  Wielkim  koło  Lubina.  Wiersze
o tematyce D. Śl. pisał też Jan Spila, nauczyciel pionier Sadów Górnych.  Może piszą
inni?, zapraszamy do ujawnienia się.  Apelujemy o spisywanie swoich wspomnień
i  zapisywanie  wspomnień  osób  starszych,  ich  piosenek,  przysłów,  wierszy,
przypowieści.  Ratujmy  nasze  różnorodne  dziedzictwo.  Jest  za  pięć  dwunasta.
Wałbrzych, Jelenia Góra, Świdnica, Wrocław wydają cyklicznie książki regionalne,
ale ich brak w wiejskich bibliotekach, a poza tym rzadko piszą o wsiach. 

Dolnośląska myśl historyczna

W  przeszłości  słyszało  się  o  warszawskiej  i  krakowskiej  szkołach
historycznych.  Można  jeszcze  dodać  odrębności  lwowskie  i  wileńskie  bo  tamte
środowiska naukowe też miały ambicje. Zaś Wielkopolska z Poznaniem, a w nim
Instytutem Zachodnim,  była  bardziej  zwolennikiem idei  piastowskiej,  współpracy
z  Rosją  i  toczyła  spory  i  walkę  z  naporem germańskim.  Po  1945  r.  Inst.  Zach.
otrzymał  wsparcie  państwa  i  do  1990  r.  zrobił  bardzo  dużo  dla  polskości  Ziem
Zachodnich  i  Północnych.  Wiele  jego  publikacji  znajduje  się  w  Bibliotece  pod
Atlantami w Wałbrzychu wraz z czasopismem „Siedlisko”, którego już nie wydaje
z braku pieniędzy. Państwo jakby krępuje się wspierania myśli piastowskiej. Za PRL
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wiele  w  tym kierunku  robiło  Towarzystwo  Wiedzy  Powszechnej  oddział  był  też
w Bolkowie. Natomiast spora część środowiska naukowego Wrocławia żyła wiele lat
po wojnie nieco nostalgią za Lwowem. Nie wszystkie ich działania na rzecz tradycji
lwowskich się we Wrocławiu przyjmowały, a były też zabraniane przez ówczesne
władze państwowe, które pragnęły jak najszybciej  osadników zakorzenić.  Np. nie
dopuszczano do zakładania towarzystw kresowych, audycji Wesołej Lwowskiej Fali,
czy nazwy Uniwersytet Jana Kazimierza. Towarzystwa powstawały dopiero po 1980
r. Oczywiście pisano o Śląsku piastowskim, wydawało Ossolineum jednak i do dziś
poezja  regionalna  jest  ubożuchna,  nie  znają  jej  dzieci  w  szkołach  nie  znają
nauczyciele co autor zbadał. Nawet poezja polska we Wrocławiu nie ma zbyt wielkiej
tradycji i po II w. św. ukazała się skromna liczba wierszy o tym mieście.

Znacznie  więcej  robiły  władze  samorządowe miast  nazywając  ulice  i  place
imionami władców piastowskich (Spółdzielnia Mieszko na Piaskowej Górze, dużo
w Jaworze, Legnicy, Świdnicy). Umacniano piastowskość i polskość pomnikami 25
i 30 lecia Polski Rzeczpospolitej Ludowej, a nade wszystko pomnikami i szkołami
1000 – lecia.  Tuż po II  w. św.  powołano nawet Ministerstwo Ziem Odzyskanych
z Wł. Gomułką na czele, a On sam jak nikt przed nim i po nim toczył boje pisemne
i słowne z imperializmem niemieckim i jego zausznikami z Zachodu. Też z wielkim
Związkiem Radzieckim by zaprzestał wywózek maszyn z fabryk, co się powiodło
i co najmniej 80 % majątku Ziem Zachodnich pozostało dla Polski. Ciekawe czy ma
gdzieś placyk, uliczkę, tabliczkę ?

Pewności jutra na odzyskanym Śląsku i całych Ziemiach Zachodnich nabierali
polscy  osadnicy  również  dzięki  stacjonowaniu  w Polsce  jedn.  Armii  Radzieckiej.
Dziś wielu  taki fakt neguje, ale do 1990 r. był to stan faktyczny. (Będzie jeszcze
o tym mowa).

Dziś po zmianach polityczno - ustrojowych i  zmianie sojuszów okazuje się
brak  żywotnie  trwałej  myśli  historycznej,  w  naszym  przypadku,  dolnośląskiej.
Jedynie, nieomal samotnie, dużo robi w tej sprawie Janusz Dobrosz z Wrocławia,
jako  znawca  spraw  polsko  –  niemieckich,  jednak  niepotrzebnie  upartyjnia  swoje
publikacje.  Wspiera  go  prof.  Zb.  Wiktor.  Poza  tym  część  środowiska  uczonych
wrocławskich podjęła współpracę z fundacjami niemieckimi i woli się nie wychylać
ku polskości. Na czasopisma też liczyć trudno gdyż są w większości w posiadaniu
zagranicznego kapitału (głów. niem.) któremu nie zależy na wysokim poziomie treści
czytelniczych,  a  myśl  idei  piastowskiej  woli  wyciszać,  pomijać.  Pisząc  o  idei
piastowskiej autor ma szczególnie na uwadze propagowanie wydarzeń historycznych
z lat 1943 – 45 kiedy to państwo polskie zwróciło się czynnie na zachód po Odrę
i Nysę. Na ocenę tychże  wydarzeń końca II w. św. mają przemożny wpływ opcje
polityczne ukształtowane od ponad 100 lat na ziemiach centralnej polski i nieco na
wschodzie.  Na  Ziemiach  Zachodnich  nie  zrodził  się  chyba  żaden  znaczący  ruch
polityczny który by uwzględniał interes historyczny regionu.

Tak więc z Warszawy „płynęły” i  płyną sugestie,  pouczenia,  perswazje czy
naciski  jakie  pomniki  należy  usunąć,  jakie  w  zamian  postawić,  kogo  „strącić”
z ulicy, a kogo „powiesić” na tabliczce, jakie świętować jubileusze, a jakie pomijać.
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Przez to  znalazło się  zbyt  wiele  „figur” nie  związanych z  Ziemiami Zachodnimi,
a nawet im przeciwnych, że dla tych którzy zasłużyli się na różnym szczeblu dla tych
Ziem  w  tym  Dolnego  Śląska  już  miejsca  i  środków  zabrakło.  A  wszystko
z  powodów  politycznych.  W  ten  sposób  utrącając  ludzi  historycznej  lewicy
i ludowego Wojska Polskiego grzebie się ideę piastowską, którą Oni zrealizowali w l.
1943 – 45. Niby w demokratycznym kraju jest tak, że jedni mają prawo do pamięci,
inni nawet zasłużeni i mający wiele związków z Ziemiami Zachodnimi tego prawa
nie mają.  Choć są wyjątki – pozostałości z PRL. Szczególnie eliminowano osoby
i formacje wojskowe, które Ziemie Zachodnie i Północne zdobywały w bojach, idąc
ze wschodu najkrótszą drogą.  Z orłami piastowskimi na rogatywkach drogę gęsto
krzyżami  znaczyli.  Dzisiaj  oni,  ich  dowódcy  są  „gorszymi”,  a  to  oni  realizowali
czynem ideę piastowską i ci co na polu dyplomacji utrwalili zwycięstwo. Zarzuca się
im ideologię komunistyczną zapominając o tym, że dzięki niej 90 % ludu 1945 r.
„wyprostowało  plecy”  i  przestało  „zdejmować  czapki”.  To  żołnierze  ludowego
wojska salut dali na wschód i pomaszerowali na zachód na Berlin i Budziszyn. Żadna
Rada Gminy nie udała się np. do Zgorzelca na wojskowy cmentarz i  nie wybrała
losowo choćby jednego poległego 20 latka.  A czy z jakiejś  szkoły pojechała  tam
wycieczka z polnymi kwiatkami ? Polegli młodo (ok. 4 tys.), a my do dziś już 69 lat
cieszymy się bogactwem i krajobrazem Dolnego Śląska, ale nie pamiętamy, nic nas
to nie obchodzi. Podobnie dla Pionierów którzy organizowali tu Polskę też miejsca
pamięci zwykle brakuje, chyba, że jak w Platerówce same kombatantki ufundowały
pomnik.  Również  po 1989  r.  objawiły  się  tradycyjne  nastroje  przeciw radzieckie
i przeciw rosyjskie. Tu i ówdzie lud się opiera i skutecznie, ale często ulega naciskom
z  góry,  z  Warszawy.  Symbolem  gniewu  jest  tu  słowo  „Sowieci”  uświęcone
złośliwością  sprzed  1939  r.  Taka  postawa  antyradziecka  nie  przynosi  chluby
i Dolnoślązaków może kiedyś dużo kosztować. Rosja z Niemcami ma stosunki dobre,
a z Polską zimne. W przeszłości kończyło się to katastrofą Polski. W okresie PRL
wzniesiono w kraju ok.  450 pomników na cześć Armii  Czerwonej – Radzieckiej.
Część  z  nich  postawiły  jeszcze  wojska  radzieckie  w  l.  1945  –  47  w  tym  na
cmentarzach.  Z  nich  blisko  połowa  to  pomniki  tzw.  braterstwa  broni  czyli
z elementami polskimi. To nie aż tak wiele zważywszy na wielkość armii radzieckiej,
ilości bitew i około 600 tysięcznych ofiarach na ziemiach polskich. Dla porównania
Jan Paweł II  ma ok. 600, a Wojsko Polskie i partyzanci 6.137 i ok. 1500 innych. Np.
pomnik w Legnicy posiada tylko 1 żołnierza radzieckiego plus polskiego i robotnika
i chłopa oraz matkę czytającą dzieciom, a mimo to po 1990 r. znalazła się głośna
grupa która chciała pomnik usunąć, mieszkańcy jednak stanęli w obronie braterstwa
broni które było faktem historycznym, oczywiście nie wszystkich formacji polskich.
Podobnie  stało  się  w Strzegomiu  w którym jest  też  pomnik  z  okazji  1  rocznicy
osiedlenia z podziękowaniem Bogu który raczył wrócić starą piastowską ziemię. Ideę
piastowską  poparł  Papież  Jan  XXIII  i  za  PRL-u  ufundowano  mu  pomnik  we
Wrocławiu. Często się słyszy jak warszawiacy (niektórzy) nieprzychylnie odnoszą się
do ludowego W. P., a zapomnieli jak to od 1945 r. (maja) szukali dachu nad głową na
Ziemiach  Zachodnich  nawet  w  dalekiej  Jeleniej  Górze  bo  własne  miasto  mieli
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w  gruzach.  A zapomnieli,  że  dzięki  lewicy  i  walce  ludowego  wojska  te  ziemie
uzyskaliśmy. Niestety to ZSRR nas poparł  nie Anglia.  (  Po zdobyciu Kołobrzegu
w 8 dniowej bitwie aż Kreml się zatrząsł  od salw armatnich na cześć bohaterów
wojska  polskiego.  Masy  żołnierskie  i  oficerskie  armii  radzieckiej  dały  ogromną
daninę  krwi  pokonując  hitlerowskie  Niemcy  z  czego  skorzystał  naród  polski.
Wypadałoby  więc  uszanować  pomniki  tej  ofiarnej  armii  radzieckiej.  Ona  i  jej
żołnierze nie odpowiadają za decyzje dyktatora J. Stalina, prześladowania i zbrodnie
NKWD. Fakt oddziały trofiejne „podjasiowały”. 15 – 20 % maszyn, mebli i bydła
z  Ziem  Zachodnich  ale  80  %  majątku  pozostało  Polakom.  Armia  Radziecka
rozminowała  nasze  wybrzeże,  uruchomiła  elektrownię  warszawską  zbudowała
dziesiątki  mostów  z  bali  po  których  przemieściły  się  mln.  Polaków.  60  tys.  jej
żołnierzy w Polsce nas nie okupowało, a miały one inne zadania na wypadek wojny.
(W czasie wojny św. to na wschodzie ZSRR żywił nasze wojsko i dobrze go uzbroił,
że  goniliśmy Niemców od Lenino do Berlina).  Dzięki  długiemu pobytowi Armii
Radzieckiej w Polsce wymarli rewizjoniści w Niemczech i Niemcy stały się starszą
mało dynamiczną masą, a Europa i świat zaakceptował i przywykł do naszych granic
na Odrze i  Nysie  Łużyckiej.  Mniej  więc  zachwytu obroną Lwowa i  marszem na
Kijów.  Więcej  uciechy  szerokim dostępem do  morza,  dumny  ze  szturmu Berlina
i odzyskania Śląska.

Autor  wie,  że  mogą  pojawić  się  wątpliwości  oraz  inne  argumenty  przeciw
powyższym  wywodom  odnośnie  ar.  radz.  Np.  byli  okupantami  i  przez  to  nie
mieliśmy wolności i niepodległości. Fakt do 57 r. status nieuregulowany, a  wojska
stały  niby  tymczasowo.  Usunięto  R.  Żymierskiego  i  wielu  oficerów,
a  mianowało  Rokossowskiego,  który  przywozi  z  sobą  pewną  ilość  oficerów
radzieckich. Było to związane, że w partii i SB wzięły górę siły wzorów radzieckich,
a po drugie rozpoczął się okres złych stosunków Związku Radzieckiego z krajami
Zachodu.  (Zimna  wojna)  Zmiana  w  Polsce  w  1956/57  i  dojście  do  władzy
W.  Gomułki  doprowadziło  do  konkretnej  umowy  międzypaństwowej  o  pobycie
wojsk  radz.  w Polsce.  Gomułka  był  odważny,  bezpośredni  i  bardzo  uczulony  na
zagrożenie  granic zachodnich.  On to i  sztab WP nie decydowały się na postulaty
wyprowadzenia wojsk Ar.  Radz.  która nie zajmowała się ograniczeniem wolności
Polaków. Z tymi nielicznymi bez problemu radziły sobie UB i milicja. Okupacja ?
Przecież rząd PRL uznawany był na arenie międzynarodowej, było wojsko z orłami
piastowskimi bez korony jak w legionach i na trybunie z Piłsudskim w 1934 r. i flaga
państwa, własny ten sam hymn narodowy, szkolnictwo w języku ojczystym, praktyki
religijne  do  woli  i  budowa  wielu  świątyń,  a  niektóre  kościoły  odbudowane
z funduszy państwowych, poczta polska była. Czy można to porównać np. z bytem
pod zaborem carskim ? Gdy gnano patriotów na Sybir lub więziono w twierdzach,
a tymczasem tysiące synów z „dobrych domów” i zwykle zamożnych służyło wiernie
za  pieniądze  w  carskiej  okupacyjnej  armii  w  tym  do  100  generałów  na  czele
z Muśnickim i płk. Andersem. A jakoś nikomu dziś to nie przeszkadza. Służyli by do
emerytury  gdyby  nie  rewolucja  bolszewicka  1917  roku.  My  w  Polsce
Rzeczypospolitej  Ludowej  mieliśmy  wojsko  własne  o  bardzo  wysokim  zaufaniu
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i  poważaniu.  W  Niemczech  od  wojny  nadal  stacjonują  obce  wojska  czy  one
Niemcom ograniczają  wolność  ?  Dobrze  niech  stoją  to  może  krępują  agresywne
zamiary, choć mają inne zadanie. Wszystkie rządy i partia w okresie PRL uważały, że
pobyt  wojsk  radz.  i  dobre  przyjacielskie  stosunki  z  ZSRR więcej  dają  pewności
i korzyści niż kłopot z 60 tys. wojsk radzieckich. Ten pogląd ukształtowała II w. św.
Będąc w koalicji  zachodniej  ponieśliśmy klęskę w 1939 r.,  zaś w sojuszu ze Zw.
Radz.  odnieśliśmy  zwycięstwo w 1945,  a  też  wielką  satysfakcję  moralną. Nawet
bardzo prawicowy autor  „Obłędu” radzi  świętować  zwycięstwa,  a  nie  klęski,  np.
powstania  warszawskiego bo to  zasmuca młodzież  i  dzieci.  Jednak są  i  działania
osłabiające  dolnośląskość  i  historyczną  myśl  piastowską.  Otóż  w  Żaganiu
Towarzystwo  Miłośników  Kresów  wschodnich  założyło  bibliotekę  kresową
organizując pomoc Polakom na Wschodzie  i  tamże wycieczki itp.  rzeczy.  Dobrze
jeśli  chodzi o dziedzictwo, kulturę. Ale Towarzystwo postawiło Pomnik Żołnierza
Kresowego. Ciekawe czym on się różnił w 45 r. od tego z Centrali. Towarzystwo
jeździ z kwiatami na Łużyce na groby żołnierzy II Ar. WP (ludowego) ale składa te
kwiaty  na  grobach  żołnierzy  kresowych,  bądź  pod  ogólnym  pomnikiem  ale
żołnierzom kresowym. Pytam po co te różnice, wyróżnienia, dzielenia. II armia LWP
była tworzona już w Polsce centralnej i ludzi z Kresów było w niej pewnie mniej.
Krew przelana  była  jednego koloru.  Autor  nie  jest  ogólnie  wrogo nastawiony  do
Niemców,  a  na  dowód  przytacza  słowa  Jarosława  Iwaszkiewicza  sprzed  1939  r.
„Niech  żyją  fajne  Niemcy”,  dobrzy  Niemcy.  Autor  uważa,  że  wielki  projekt
jagielloński skończył się w dołach smoleńskich, pogromach na Wołyniu i Podolu w l.
1943  –  46.  Zaś  projekt  piastowski  rozpoczął  się  praktycznie  wraz  z  wielką
styczniową ofensywą Armii  Czerwonej  i  ludowego Wojska Polskiego zakończoną
zdobyciem Berlina.

Ps.  Najświeższym przykładem (listopad 2013 – luty 2014) polskiej  polityki
jagiellońskiej  jest  zaangażowanie  „elit”  politycznych  w  sprawy  Ukrainy  w  celu
osłabienia Rosji i zdobycia wpływów w tym państwie. Traci się energię i pieniądze
zamiast  się  skupiać  na  wspieraniu  polskiej  gospodarki  na  Ziemiach  Zachodnich.
Tymczasem  jedność  Górnego  Śląska  zagrożona,  pojawia  się  podział
i  nienawiść  gdyż  doszło  do zabójstwa   burmistrza,  działacza  na  rzecz  autonomii
gospodarczej Śląska. Rozważając temat trzeba wspomnieć, że przez 25 lat po II w.
św. stosunki Polski z Niemcami zach. (RFN) nie były przyjacielskie. Dopiero w 1970
r.  Wł.  Gomułka  doprowadził  do  traktatu  o  normalizacji  stosunków,  a  traktat
pokojowy  nie  został  podpisany  do  dziś,  choć  Polska  o  to  zabiegała.  U  wielu
Niemców  wzbierała  złość  i  „świerzbiały  ich  ręce”.  Wyżywali  się  na  stawianiu
odwetowych pomników, ale byli bezsilni bo na przeszkodzie stała Armia Radziecka
jako sojusznik. Tymczasem starsi Polacy po pracy w polu spali spokojnie, a młodzi
śpiewali,  popijali  i  tańczyli  beztrosko  na  zabawach  i  weselach  wokół  Przełęczy
Pojednania i Lasu Doniczki. Dziś po latach w mediach politycy tego przyznać nie
chcą,  chcąc  „ugrać  głosy”  wolą  „kichnąć”  i  przyłożyć  armii  radzieckiej  bo  to
modnie. Oto pod wpływem informacji, że Armia Radziecka bije wojska niemieckie
w polskim obozie jenieckim w Bawarii (6000 za drutami) powstały 3 tajne kółka:
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Warmiaków, Pomorzan Zachodnich i  Ślązaków.  Wygłaszały one referaty na temat
Ziem Zachodnich, które miały wrócić po wojnie na łono ojczyzny. Oto wspaniały
przykład  realizacji  myśli  piastowskiej  wśród  części  oficerów  II  RP.  Poparli  ideę
lewicy – partii robotniczej.

Ps. Co do oceny Armii Radzieckiej w polskiej historii są sprzeczności, więc
jeszcze kilka głębszych myśli.

1. Otóż zajęcie przez Ar. Cz. w 1939 r. wschodniej Polski było bezprawne, dla
Zw. Radzieckiego posunięciem strategicznym gdyż spodziewał się On wojny
z  Niemcami  i  nie  mógł  pozwolić  aby  wojska  niemieckie  stanęły  pod
Mińskiem.  To  wkroczenie  było  bardzo  opóźnione  i  odbyło  się  gdy  armie
polskie były porozbijane, a wódz już 7 września nie dowodził wojskami i 17 –
go  był  wraz  ze  sztabem,  rządem  i  prezydentem  na  granicy  rumuńskiej.
Paradoksalnie  to  fakt  zajęcia  Kresów  przez  Ar.  Cz.  przyczynił  się  do
zwycięstwa  nad  Niemcami  z  czego  jak  wspomniałem skorzystał  też  naród
polski. Szkoda tylko, że to naród nie miał władzy w 1937 r. bo zapewne by On
zawarł sojusz wojskowy z Ar. Cz. i Niemcy by z wojny musiały zrezygnować
gdyż  były  zbyt  słabe.  Uniknęlibyśmy  krwawej  okupacji,  zesłań  i  Katynia.
W latach 1939 – czerwiec 1941 Ar. Cz. na nowej granicy z Niemcami nad
Sanem i Bugiem zdołała wybudować średniej wartości linię bunkrów i Niemcy
z trudem się przez nią musieli „przegryzać” o czym pisze niemiecki historyk P.
Carell.  Straty zadane wojskom niemieckim przez Ar. Cz. na byłych kresach
polskich można szacować skromnie na ok. 200 tys. zabitych i ciężko rannych.
Wojsk  tych bardzo  Niemcom zabrakło  pod Moskwą w grudniu  1941 r.  by
przechylić szalę zwycięstwa i zdobyć stolicę. Poza tym walki na Kresach dały
Zw. Radz. 2 – 3 tygodnie bardzo cennego czasu na wywóz fabryk i ludzi na
Ural  by tam zorganizować produkcję dla wojska.  (W tych fabrykach,  a też
w lasach i kołchozach pracowali zesłańcy polscy przyczyniając się przez to do
zwycięstwa).  Korzyści  i  w tym wypadku odniosły  masy  ludowe w Polsce.
(Oczywiście  część  elit  politycznych  związanych  z  rządem  londyńskim
straciła).

2. Warto wspomnieć, że bardzo życzliwie do Ar. Czerwonej w czasie II w. św.
odnosiło  się społeczeństwo angielskie.  Zebrało miliony funtów w tym żona
premiera 10 mln.

3. Armia Czerwona była waleczna, gromiła głównie niemieckie wojska frontowe
i  obiekty  wojskowe  na  tyłach,  natomiast  armie:  amerykańska  i  angielska
zdecydowały  się  m.in.  na  masowe  bombardowania  niemieckich  miast  aby
złamać morale armii co nie przyniosło skutków na froncie.

4. Fakt Ar. Cz.  przyczyniła się bezpośrednio do utraty Kresów wschodnich co
w końcu po latach wyszło państwu polskiemu i rzeszom ludowym polskim na
dobre. Dziś np. ok. 10 mln. Ukraińców i 4 mln. Białorusów nieprzychylnych
Polsce rozsadzałoby i podpalało Kresy Wschodnie. Czy Polacy tam by spali
spokojnie, żyli bezpiecznie ? Uciekaliby do Centrali bo Ziem Zachodnich by
nie było, a są dzięki Ar. Cz. nie Ameryce bo Ona ledwie przytaknęła faktom
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dokonanym.  Dzięki  też  Wojsku  Polskiemu  (ludowemu),  Wandzie
Wasilewskiej, gen. Berlingowi i dziesiątkom czołowym działaczom lewicy. To
niezaprzeczalne fakty i nie ma powodów ich przemilczać.

5. W 1988 r. pisał o tym nawet taki kresowiec jak J. Giedroyć, że trzeba nam
zerwać z polityką jagiellońską bo była ona dynastyczna, a interwencja ZSRR
w  Polsce  byłaby  groźna  dla  samej  Rosji  bo  to  spotkałoby  się  z  oporem
Polaków  i  Wojska  Polskiego.  Czyli  dopiero  wkroczenie  Armii  Radzieckiej
miałoby  znaczenie,  a  nie  stacjonowanie  tych  60  tysięcy.  Giedroyć  też
pozostawił nam Dolnoślązakom i Pomorzanom czarną wyrocznię: „Polska nie
leży nad Wisłą, Polska jest w przeciągu historii i  Polska piastowska nie ma
żadnych szans utrzymania się. Żadnych szans ! Z tego nikt nie chce zdać sobie
sprawy.” Bolko Tutejszy też nie. Trzeba działać nie drzemać.

6. Należy koniecznie zrezygnować z myśli i idei jagiellońskiej ale nasi politycy
i środowiska poszlacheckie pchają nas na Wschód, a narody na wschodzie nie
chcą upamiętniać naszych ofiar, nie chcą patrzeć naszymi oczyma, nie chcą o
nas pisać. Jeśli już piszą to „obdzierają” nasze dawne elity do kości i te prace
wydają  po  polsku  w  Polsce  (O.  Zabóżko,  p.  Huk  –  Ukr.  Polskie  jądro
ciemności). Mają własne oczy i własną pamięć. A narodowcy puszczają race
na amb. rosyjską. Tak pisał na pocz. 2014 r. Piotr Kępiński, a w 1944 mówił
podobnie  W.  Gomułka.  Do  1990  r.  sytuacja  wokół  Polski  była  stabilna
i  zrównoważona,  a  po  tym roku zmienił  się  dynamicznie,  a  nawet  groźnie
w Ukrainie, gdzie nasze władze państwowe stanęły otwarcie po jednej stronie,
co  nie  pokrywa  się  z  wolą  większości  mieszkańców  Dolnego  Śląska.
Potrzebny jest jak powietrze Ruch Piastowski.

7. IPN pisze w 2013 – 14 r., że gen. Kaź. Sosnkowski w l. 1960-tych opowiadał
się za przywróceniem granic na wschodzie co miało być przedmiotem dyskusji
z Litwą i Ukrainą (wolnymi, a Białorusi nie uznawał?) Głosił też, że Polsce
w wyniku zwycięskiej wojny jako rekompensata za zbrodnie Niemców i straty
należą się Ziemie Zachodnie.

8. W 2013 r. w Szczecinie ukazała się książka pt. Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl
zachodnia:  ludzie,  koncepcje,  realizacja  do  1989  r.  (Semczyszyn,  Sikorski,
Wątor, ss. 771).

9. W Jaworze stosunek do żołnierzy Armii Radzieckiej nie był zły gdyż ok. 2005
r. notable miasta balowali w Metrze Moskiewskim w mundurach ar. radz.

10.W Polsce raczej należy pobudzać nastroje prorosyjskie (czyli sympatię) aby
starczyło  Polakom serca  –  życzliwości,  dla  tych  co  będą  z  Rosji  uciekać.
I raczej wystrzegajmy się nienawiści do Rosjan.

Droga do zwycięstwa

Na  początku  maja  (2014)  przypadnie  69  rocznica  zwycięstwa  nad
hitlerowskimi Niemcami i zakończenia II Wojny Światowej. Jak doszło do kapitulacji
III Rzeszy ?
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W roku 1945,  12 stycznia  ruszyła  przez  Wisłę  ofensywa Armii  Czerwonej,
która rozpoczęła pogrom wojsk niemieckich na prawie 1200 km. froncie. Walcząca
w składzie  Armii  Czerwonej  I  Armia  WP Polski  Ludowej,  licząca  10.  I.  93.776
żołnierzy  uzbrojonych  w  1500  dział  i  moździerzy,  172  wozy  pancerne  i  118
samolotów,  ruszyła  do  natarcia  16  stycznia  forsując  Wisłę  i  po  niedługiej  walce
zdobyła  stolicę.  Wojska  Armii  Czerwonej  przeszły  do  pościgu  na  500  km.  pasie
przełamania  rozbijając  niemieckie  siły  odwodowe.  Wojsko  Polskie  ruszyło
w kierunku Pomorza Zachodniego. Było to 5 dywizji piechoty, 1 Korpus Pancerny,
2 Dywizja  Artylerii,  1 Brygada Moździerzy,  1 Brygada Kawalerii.  (W niej  służył
m.in. ostatni prezes kombatantów z Marciszowa Tadeusz Kapitanowicz). W drugim
rzucie  przemieszczała  się  na zachód II  Armia WP gen.  Świerczewskiego.  Wojska
posuwały  się  w ciężkich  warunkach zimowych koleją,  na  samochodach  i  pieszo.
W dniach  30.I.-  19.II.  stoczono  zacięte  i  zwycięskie  walki  o  przełamanie  Wału
Pomorskiego  (straty ok. 16 tys. żołnierzy w tym ok. 4 tys. poległych). Wiosną 1945
r. też na froncie zachodnim walczyło Wojsko Polskie. We Włoszech II Korpus. Na
froncie  francuskim 2 grupy piechoty,  1 Dywizja  Pancerna,  lotnictwo i Marynarka
Wojenna. Łącznie 195 tys. w tym na froncie 85 tys. Ludowe wojska polskie wzięły
udział w tzw. Operacji Pomorskiej w ramach której po 10 dniowej bitwie zdobyły
19.III Kołobrzeg. Na ich cześć za szczególne męstwo w Moskwie oddano 12 salw
z 124 dział.  Poległo  1013 żołnierzy  1  Armii.  Wiele  jednostek  polskich  dokonało
uroczystych zaślubin z morzem. Np. stary żołnierz Fr. Niewidziajło głośno zawołał
„Po ciężkim krwawym trudzie doszliśmy do ciebie morze. Widzimy, że nie na marne
poszła nasza krew. Przysięgamy, że już nigdy cię nie opuścimy. Rzucam ten pierścień
na twe fale, poślubiam cię, jak żeś było będziesz nasze”.  1 Brygada Pancerna brała
udział w walkach o Gdynię i Gdańsk, a 8.04. polska flaga powiała na Oksywiu.

Inne  jednostki  i  dywizje  wypierały  za  Odrę  resztki  rozbitych  dywizji
niemieckich.  Tak LWP dało obfitą  daninę krwi za szeroki dostęp do morza.  Dziś
media nie chcą o tym wspominać, a nagłaśniają zaślubiny z 1920 r. Były wówczas
ważne , ale to była dosłownie wycieczka grupy gen. Hallera. W tym czasie II Armia
WP nadal była w odwodzie po czym skierowano ją na Dolny Śląsk. Przechodziła
w okolicy Wrocławia i Legnicy by stanąć nad Nysą Łużycką.

LUDOWE WOJSKO POLSKIE W OPERACJI BERLIŃSKIEJ 

WP stojące nad Odrą i Nysą liczyło 164 tys. żołnierzy uzbrojonych w 3381
dział  i  moździerzy,  460  wozów  pancernych  i  czołgów,  5966  różnych  karabinów
maszynowych,  2476  rusznic  ppanc.,  6696  pojazdów  i  18.482  konie.  W  kraju
i ZSRR szkoliło się ponad 175 tys. żołnierzy. 

Niemcy na zachodnim brzegu rozbudowali 2 – 3 pasmową obronę. Pas natarcia
I Armii wynosił 15 km, a drugiej nad Nysą Łużycką 32 km.

 Dnia 16 kwietnia 1945 r. uderzył 1 Front Białoruski forsując ok. 200 – 250 m.
Odrę,  a  w jego składzie  1 Armia WP.  2 Armia  ruszyła  przez Nysę 16 – 18.  04.
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i przełamała obronę niemiecką w pasie 24 km. Też dywizje 1 armii przełamały pasy
obronne Niemców i wyszły nad Starą Odrę, której od razu nie udało się przekroczyć.
Po uporczywych walkach 20.04. załamała się niemiecka obrona, a wojska radzieckie
rozbiły siły odwodowe Niemców rozpoczął się pościg i wychodzenie na tyły Berlina
do którego było już tylko 50 km.

 W tym czasie II Armia WP włamała się w głąb Łużyc zajmując Budziszyn,
a 1 Korpus Pancerny podszedł pod Drezno. Niemcy utworzyli grupę armijną Steinera
i  wykonali  przeciwuderzenie,  odbili  Budziszyn  i  odcięli  jednostki  polskie  pod
Dreznem. Powstały 3 główne ogniska walk   i krwawa bitwa budziszyńska w której
dywizje polskie i radzieckie wzajemnie się wspierały. Sztab Frontu wysłał na pomoc
Polakom 4 Korpus Pancerny (Armii Czerwonej).

Braterstwo broni było faktem i niechętnie dziś się o tym wspomina. 26.04 pod
Horką  trafił  w  ręce  niemieckie  szpital  9  Dywizji  (ok.  200 rannych),  a   personel
szpitala  został  przez  Niemców  wymordowany.  Spod  Drezna  zawrócił  I  Korpus
Pancerny  i  9  Dywizja  Piechoty  i  włączyły  się  do  walki.  Sztab  5  D.  P.  rozbity,
a dowódca i grupa żołnierzy w niewoli niemieckiej zmasakrowani . Setki rannych,
szpitale polowe przepełnione, cierpienie, krew, wielu żołnierzy w szoku. Obraz życia
i śmierci, najczęściej młodych chłopców którzy chcieli walczyć, ale chcieli też i żyć. 

Wygrana bitwa budziszyńska zakończyła operację łużycką II Armii  WP. Na
swym bojowym szlaku 2 armia straciła ponad 5 tys. zabitych i 11.454 rannych. Był
już maj, Berlin padł, a 2 armię skierowano do Operacji Praskiej.  W jej szeregach
z  okolic  Bolkowa  m.in.  byli  Wincenty  Karpowicz  z  Sadów  Górnych  (który
z  wnukiem  Dawidem  i  prawnuczką  Mają  był  na  uroczystościach  w  Zgorzelcu
z okazji forsowania Nysy Łużyckiej w dniu 16 kwietnia 2013 r.). Z Sadów Dolnych
Eugeniusz  Lencewicz.  Bazyli  Ilczuk  i  Józef  Raduszyński  (1  Korpus  Pancerny)
z Nagórnika, czy Arnold Matoszko z Bolkowa i p. Zarzycki z Wierzchosławic.

W dniu 27.04.na północ od Berlina ruszyła do natarcia 1 armia w kierunku
Hawellandu.  30.04.  przełamano  obronę  i  ruszono  w  pościg  w  kierunku  Łaby.
(6 dywizja 25.04.). 25 kwietnia Berlin został otoczony, a do jego szturmu skierowano
z WP 1 dywizję o co zabiegał gen. M. R. Żymierski u marszałka Koniewa. Pierwsza
z  jednostek  polskich  do  walk  przystąpiła  1  Brygada  Moździerzy  wspierająca
radzieckie korpusy 47 Armii. Najkrwawsze walki stoczyły 5 i 11 pułki skutecznie
odpierające  uderzenia  niemieckie  mimo  że  piechota  radziecka  uciekła.  Natomiast
6 Batalion Mostowy budował przeprawy mostowe od pierwszych dni lutego na Odrze
innych  rzekach  i  kanałach  w  kierunku  centrum  Berlina.  Do  bitwy  o  Berlin
skierowano też 2 Brygadę Art. Haubic (27.04.) która przez 3 dni wspierała radziecki
12 Korpus Pancerny,  a dnia  30.04.  1 DP WP. Część haubic weszła  w skład grup
szturmowych waląc na wprost w kamienice gdzie bronili się Niemcy. (W Nagórniku
mieszkał uczestnik tych walk, działonowy i celowniczy Stefan Rydz). Największą
jednostką polską szturmu Berlina była 1 dywizja gen, W. Bewziuka, nacierająca do
centrum  z  północnych  przedmieść  .  Na  drodze  polskich  pułków  stanęły  liczne
kwartały miasta w tym gmach politechniki i stacja Tiergarten. W ramach 12 Korpusu
radzieckiego Polacy walczyli o ulice i poszczególne domy, a nawet o piętra, na które
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wynoszono (rozbierane)  działa.  Niemcy bili  z  okien,  z  piwnic  i  dachów,  z  broni
maszynowej. W Nagórniku żyło co najmniej trzech uczestników tych walk, a inni
byli w 3 dywizji,  rusznicach ppanc i  innych służbach. Kościuszkowcy w centrum
miasta spotkali się z żołnierzami radzieckimi 39 dywizji w dniu 2 maja i tam zastała
ich  kapitulacja  garnizonu  niemieckiego.  (Wzięto  134  tys.  jeńców).  Na  wielu
gmachach zawisły polskie flagi w tym na szczycie wysokiej Kolumny Zwycięstwa
(flaga 5 m długa) gdzie por. Troicki wydał rozkaz  „Baczność ! Chłopcy przypadło
nam  w  udziale  zatknąć  nieśmiertelny  sztandar  polski  na  gmachu  pychy
hitlerowskiej.”  W meldunku zapisał  „7 bateria,  3  dywizjon 1 pułku o godz.  5,15
zawiesiła sztandar na Kolumnie Zwycięstwa w imieniu narodu polskiego”  (Jednak
dziś pewna część polityków nie chce tego wiedzieć, przemilcza, złośliwie komentuje,
chciałaby te fakty ukryć). Wówczas jednak w 1945 r. większość narodu odczuwała
dumę i satysfakcję moralną za zgliszcza i mroczne lata okupacji.

 9  maja  Dowództwo  WP  wydało  rozkaz  „Oficerowie  podoficerowie
szeregowcy:  Wojna  rozpoczęta  1.09.  napaścią  Niemiec  hitlerowskich  na  naszą
Ojczyznę  zakończyła  się.  Naród  i  Państwo  nie  zapomną  żadnej  zasługi  bojowej,
żadnej kropli krwi przelanej za Polskę na wszystkich frontach świata.” (Źródła; prace
E. Pawłowskiego, K. Kaczmarka, M. Śladewskiej)
Ps. Wojska I i II Armii WP najczęściej
śpiewały następujące piosenki:

Szumi do koła las
Czy to jawa czy sen

Co ci przypomina (2 x)
Widok znajomy ten

lub:
Przychodzi raz panienka
Przychodzi pod kazarnię
Na ręku ma chłopczyka
Chłopczyka malowanie.

A także:
Wojenko, wojenko...,

Pod Krakowem ciemny las...

Żołnierze polscy pod Kolumną Zwycięstwa.

Żołnierski list z 1945
„Proszę Pani moim marzeniem twój wzrok pełen łaski, a ty wciąż marzysz

o gwiazdkach. Marząca paskarka. Szukasz ich codziennie w kasynach i stołówkach.
Wciąż marzy twoja główka: gwiazdki, dwa paski wytęskniony major. Pani ja jestem

zwykły żołnierz, też czekam awansów i orderów, a moja miłość do Pani jest w stopniu
majora. Starczy Pani.”

Z. S.
(Z przekazu W. Karpowicza 6 baterii Płk. Art. Lek.)
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Nasze Dolnośląskie dziedzictwo

Polscy pionierzy osadnicy przybywający na odzyskany Dolny Śląsk zetknęli
się  z  różnorodnym  poniemieckim  dziedzictwem  dóbr  materialnych.  Jedne  te
powszechnie  potrzebne  i  użyteczne  zostały  zaakceptowane  i  przyswojone
natychmiast tj. domy, mieszkania, meble, maszyny rolnicze, zwierzęta, pola i lasy.
(Skup złomu w Bolkowie zdobią poniemieckie pługi, sieczkarnia. W Pustelniku przy
drodze woj. reklamuje młocarnia, kurtka wisi na poniemieckim wieszaku w szafie też
starej, w Starych Bogaczowicach u Marcina U. prezentują się poniemieckie narzędzia
rolnicze).  Przez  ludzi  nauki  i  kultury  doceniane  i  zabezpieczane  były  obiekty
muzealne,  szkolne,  biblioteki.  Np.  odnaleziono  w  klasztorze  Krzeszowskim
Bibliotekę  Pruską  (500  skrzyń)  i  przewieziono  do  Krakowa.  Poszukiwanie
i zabezpieczanie rzeczy zabytkowych dokonywał Minister Kultury p. Lorentz, który
dla nawiązania dobrych kontaktów z wojskiem radzieckim woził ze sobą spore ilości
wódki. Kulturę duchową zabrali ze sobą wysiedleni Niemcy z tym, że w większych
miastach  (np.  W-chu)  ci  co  pozostali  uzyskali  zgodę  i  prowadzili  działalność
kulturalną i  szkolną.  Przybyli  Polacy  dynamicznie  rozwijali  szkolnictwo i  własną
kulturę taką jaką przywieźli ze sobą, czyli bardzo różnorodną. Kultywujemy ją do
dziś w zwyczajach, piosenkach, strojach ludowych.

Inna sprawa była z zastanymi pomnikami, których Niemcom nie zezwolono
wywozić z sobą, a Polacy z Kresów Wschodnich taką możność mieli. (Np. przywieźli
A. Fredrę, Jana III Sobieskiego – 2 pociągi  Ossolineum). Pozostawili nam Niemcy
pomniki  różnorodne,  np.:  obyczajowe  (Pomnik  Zgody),  religijne  (kapliczki
cmentarne) o osobowości naukowo – kulturalnej poświęcone uczonym, oraz pomniki
militarystyczne. Te ostatnie najczęściej z wojen napoleońskich, pruskich (np. wieża
w  Dobromierzu),  I  wojny  światowej  (tzw.  wojowników  lub  wdzięczności).
Pomników  obyczajowych  trochę  się  zachowało  (np.  w  Świdnicy),  również  te
poświęcone  uczonym,  funduje  się  też  nowe tablice  cywilnym Niemcom jeśli  się
zasłużyli dla europejskiej nauki czy Dolnego Śląska. Natomiast te militarne zdobione
krzyżami  wojskowymi,  hełmami,  mieczami  itp.  oraz  napisami  –  przesłaniami
bojowymi, z „nutą” rewanżu były rozbierane lub wysadzane w powietrze na mocy
rozporządzenia władz polskich, co po wojnie było zrozumiałe (podobnie działo się na
Zachodzie  Niemiec).  Np.  w Legnicy,  Świdnicy  zostały  usunięte  i  przetopione,  te
z  brązu.  W Wałbrzychu wysadzono  bądź  rozwalono górną  część  mauzoleum,  ale
parter został. Na wsiach zwykle władze gminne, sołtysi polecały usunąć wojskowe
elementy, potłuc tablice (jak w Sadach czy Nowych i Starych Bogaczowicach), lub
zatarcie  napisów  zaprawą  (w  Gostkowie).  W  Bolkowie  na  cmentarzu,  choć
z  mieczem,  przetrwał  nieuszkodzony.  Nie  były  takie  pomniki  akceptowane  przez
społeczność  polską.  Stawiali  je  kombatanci  niemieccy  swym  kolegom  poległym
w I w. św. Poległym nie w obronie lecz na terenach państw wschodnich i zachodnich.
Były obce ideowo, bo Polakom wojsko niemieckie kojarzyło się napaścią w 1939 r.
cierpieniem i śmiercią milionów obywateli.  Pomniki  wiejskie były ogólnie mniej
bojowe niż miastowe, które szykowały naród niemiecki do nowej wojny co stało się
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1  września  faktem.  W  latach  1930-tych  organizowano  przy  nich  manifestacje
hitlerowskie  np.  w  Starych  Bogaczowicach.  Według  historyków  Instytutu
Zachodniego w Poznaniu też pomniki militarne niemieckie I w. św. nie zasługują na
uwagę społeczeństwa polskiego, gdyż armia cesarskich Niemiec okupowała i grabiła
ziemie  polskie  i  jej  ludność,  oraz dokonywała zbrodni  np.  w Kaliszu.  Rozbrajała
korpusy  polskie  na  wschodzie,  rozwiązywała  legiony,  biła  się  z  Powstańcami
Wielkopolski  i  Górnego Śląska.  Nie ma jej  naród polski  za  co być wdzięcznym,
a pomniki te winne trafić na cmentarz militaryzmu pruskiego. (A  może sprzedać je
Niemcom?). Gdyby nie rewolucje i przegrana Niemiec w I w. św. nie udałoby się
może uzyskać Polsce wolności. Wysiedleni Niemcy dobrze upamiętnili swoje stąd
odejście ok. 1500 pomnikami, często o antypolskiej wymowie. Są traktaty, przyjaźnie
polityków ale na pomnikach nic nie zmieniono. Uczona Niemka Maria Uchl uważa,
że  Niemcy  są  wygrani  gdyż  pomniki  wojowników  stoją  nadal  w  przestrzeni
publicznej. W Chwaliszowie na pomniku jest krzyż z Chrystusem i mieszkańcy go
przystosowali  bowiem  wyrażał  cierpienie.  W  Świerzawie  Polacy  w  2009  roku
odbudowali  pomnik  Bolka  I,  który  wykonał  przed  wojną  niemiecki  kamieniarz.
Połączyło  wspólne  dziedzictwo.  To  wzór  do  którego  warto  nawiązywać  myśląc
o ewentualnej przebudowie stojących wokół pomników wojowników. Czasem ludzie
bez  złych intencji,  ale  nie  rozważnie  z  braku rozeznania,  próbują je  akceptować,
a dlaczego? Otóż bo nie mają polskich tablic i pomników mimo że dawno minęło  50
lat osadnictwa. Nic straconego bo tuż, tuż 70 lat. Zbigniew Mazur z Inst. Zach. pisze:
„Na  ofertę  poniemieckiego  dziedzictwa  nie  mamy  wpływu,  ale  możemy  ją
kształtować zgodnie z naszym polskim dziedzictwem, czyli przyjąć lub odrzucić.”
Jak to np.  robi  się  upamiętniając szkoły lub ulice imionami piastowskich książąt.
Czesi pomniki wojowników przerabiali, u nas tę praktykę stosowano do pomników
armii  radzieckiej  choć  część  społeczeństwa lokalne  obroniły  czyli  uznały,  ale  nie
wszyscy bo jest podział w narodzie. (Np. Legnica, Strzegom, a w Jeleniej Górze na
cmentarzu  ar.  radz.)  Pomniki  wojowników  można  (od  biedy)  ozdobić:  krzyżami
katolickimi,  orłami  z  koroną,  nowymi  tablicami  (koniecznie),  a  w  przesłaniach
uwzględnić  I  i  II  w.  św.  Polaków,  Niemców  i  narodów  Związku  Radzieckiego.
Należy potępić sprawców wojen i zbrodni. Wykuć hasła potępiające wojnę i miłujące
pokój.  Jesteśmy  gospodarzami  i  mamy  prawo  kształtować  krajobraz  kulturowy,
a nawet obowiązek wobec następnych pokoleń.

Ps.  Najpewniej  społeczność  polska  zaakceptowałaby  pomnik  np.  rolników
niemieckich bo ludzie często przyznawali, że ci tutejsi Niemcy to ciężko pracowali,
a część z nich to i biednie żyła w górskich wsiach.

Skąd nasz ród

Poniższe  rozważania  odnoszą  się  szczególnie  do  wsi  otaczających  Przełęcz
Pojednania,  i  masyw  Góry  Łysicy  z  Lasem  Doniczki.  Już  w  tej  pracy  było
wspomniane  skąd do poszczególnych wsi przybyli osadnicy pionierzy. Ze względu
na „naukę” i doniesienia medialne warto nieco temat pogłębić. Na ile autor rozeznał
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temat  może  stwierdzić,  że  łącznie  licząc  we  wsiach:  Wierzchosławice,  Półwsie,
Domanów, Pustelnik,  Nagórnik,  Sady Górne i  Dolne,  Nowe i  Stare Bogaczowice
oraz Gostków można orientacyjnie przyjąć, że niewielką przewagę mieli  osadnicy
z całego pasa Kresów Wschodnich, ot tak 60 do 40 %. o tej przewadze decydują Sady
Dolne  i  Stare  Bogaczowice  i  nieco  Nagórnik.  Dokładne  określenie  poczucia  do
dawnego regionu trudno jest dziś ustalić gdyż wiele osób przybyłych ze Wschodu
przez „Syberię” być może nie czuło się Kresowiakami, bo mieszkali tam zaledwie
ok.  20  lat,  a  ur.  się  w tzw.  Centrali.  We wspomnianych wyżej  wsiach przybysze
z  centralnej  Polski  najczęściej  przybywali  z  woj.  łódzkiego,  poznańskiego,
rzeszowskiego,  krakowskiego  i  w  nieco  mniejszej  liczbie  z  innych  województw.
Zdarzały  się  osoby  z  Ukrainy  radzieckiej  (Polacy  wojskowi)  z  Rumuni,  a  także
Rosjanki i pozostałe Niemki, które wyszły za Polaków za mąż. Często słyszymy bądź
czytamy, że wielu  nas ma kresowe (czyli wschodnie) korzenie. Jednak według autora
nie jest to w odniesieniu do kresowych osadników (w większości) prawdziwe. Otóż
skąd i kiedy wzięli się Polacy na Wschodzie ? Jeśli chodzi o Kresy północne przed
wiekami w ramach wspólnoty państwowej z Litwą jechała tam najczęściej szlachta
i chłopi z: Wielkopolski, Mazowsza i Podlasia. Duży też procent Polaków wileńskich
„wyrósł na pniaku” litewskim np. Piłsudscy, Miłoszowie o czym noblista Czesław
pisał. Po prostu wiele szlachty przechodziło na polskość i nikomu w dawnej Litwie to
nie przeszkadzało,  ale dziś Litwini  chcą to odwrócić. Podobnie działo się w woj.
nowogródzkim,  a  przykładem  są:  Mickiewicz  Adam,  Kościuszko  Tadeusz,
Syrokomla Wł. Natomiast na Wołyń Polacy najczęściej przybywali w latach 1700
z Mazowsza,  ale  było  ich  tam ledwie  15 %.  Bardziej  dynamicznie  działo  się  na
Podolu i dalszej  Ukrainie. Kusiły zapewne dobre ziemie. Otóż osadnictwo ludności
polskiej na ziemi lwowskiej sięgało czasów Kazimierza Wielkiego który podbił ją
w l. 1340 -1355, czyli kiedy tu u nas panował jeszcze Bolko II. Głębszy zaś napływ
po roku 1400. Tereny były tam słabo zaludnione i pustoszone przez Tatarów. Króle
nadawali  rycerzom i  magnatom większe połacie  ziemi,  a  oni  sprowadzali  z  głębi
Polski  (czyli  Centrali)  szlachtę  drobną i  chłopów. Wielu Polaków sprowadzili  też
władcy rusińscy, którzy ulegli  polonizacji.  Czasem chłopów wieziono jako wiano.
Np. Anna Potocka wniosła w posagu Fr. S. Potockiemu 10 tys. chłopów znad Pilicy
(też Centrali), którzy w 1920 r. byli już dość zruszczeni. Na wschód przesunęło się
ok.  30  dużych rodów polskich.  Po  roku  1850 chłopi  jako wolni  ludzie  sami  też
szukali  ziemi  na  Wschodzie.  Największe  skupiska  powstały  do  rzeki  Zbrucz,
a i znaczne za tą rzeką. Np. na Ukrainie tzw. kijowskiej w 1840 r. mieszkało 410 tys.
chłopów i szlachty polskiej, m.in. Józef Kraszewski, a w 1909 r. było ich tam już 850
tys.  Ludność  ta  poza  wyjątkami  (i  zesłanymi)  pozostała  tam  do  dzisiaj  i  jest
zorganizowana w stowarzyszenia polskie, rozwija szkolnictwo i kulturę. Zaś polska
wielka własność posiadała blisko połowę ogółu ziemi i w Kijowie mieszkało 44 tys.
Polaków.  Wielka  fala  osadnicza  w  ówczesnej  Galicji  Wschodniej  z  której  tu
przyjechali  pionierzy, miała miejsce w l.  1890 – 1914, kiedy rozparcelowano tam
wiele  majątków.  Np.  w ówczesnych latach wyjechali  tam rodzice  Fr.  Stefana  (to
z  Sadów) czy rodzina S.  Rydza  i  M.  Kordyjacznego z  Nagórnika.  Takich  rodzin
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można  by  w  okolicy  znaleźć  więcej.  Wymienione  rodziny  wyjechały
z Rzeszowszczyzny, więc czy one miały korzenie kresowe ?, nie w Centrali. W 1920
były  tam wsie  polskie  które  obchodziły  400 i  500 letnie  rocznice.  Niektóre  były
wiekowe  i  wielkie  po  400  do  700  nr  liczące  (np.  Chodaczków  Wielki  w  pow.
Tarnopol ok. 600 domów, założony w 1758 r. na czarnym bezleśnym stepie. Wielką
polska wsią były Chłopy w której ur. się Maciej Rataj. Hanaczów w p. Przemyślany
(1600 osób)  był  nadany  zakonnikom przez  Króla  w 1400 r.  i  oni  to  sprowadzili
chłopów  polskich  z  centralnej  polski.  Podobnie  było  ze  wsią  Stare  Sioło  pod
Lwowem,  której  tereny  nadał  Jagiełło  rycerzowi  Zawiszy  Czarnemu  i  jego  syn
sprowadził osadników od Nowego Sącza, bo Tatarzy zniszczyli okolicę, a w 1454 r.
postawił im kościół. Potem przybyli osadnicy z Strzebrzeszyna. Po II w. św. wieś ta
osiedliła  się  na  Dolnym  Śląsku.  Wieś  Adamy  założona  po  1700  r.  przez
Jabłonowskich miała osadników od Leżajska. Wieś Barysz (1300 zagród) i w niej 60
% Polaków. Draganówka (pow. Tarnopol)  założona w l.  1500 – tych.  jako osada
wojskowa polskiej jazdy, a na początku 1700 r. przybyli do niej ludzie z Mazowsza.
Sumując to wieś wschodnio-galicyjska w 1914 r. była najbardziej zacofaną prowincją
Austrii. Żyło na niej 80 % ludności. 60% chłopów miało gospodarstwa mniejsze niż
2 ha. W latach 1920 – 39 w ramach parcelacji w ręce chłopów przeszło ok. 600 tys.
ha  ziemi  (tj.  w  Galicji  Wsch.)  Dużą  część  nabyli  chłopi  przybyli  z  woj.  Polski
centralnej i wszyscy oni po II w. św. przybyli na Ziemie Zachodnie i Dolny Śląsk.
Więc czy można mówić, że mają wschodnie korzenie ?

Ps. Jan Paderewski urodził się na Podolu, ale jego ród był ze wsi Paderewo na
Podlasiu

Małe ojczyzny
Za małą ojczyznę można uznać najbliższy nam świat w którym żyjemy na co

dzień, czyli przyroda, ludzie i ich kultura, zwierzęta, krajobraz i budowle. To nasze
małe państwo. Dużej ojczyzny czyli państwa nie możemy za życia poznać i objąć
w całości. Wiele jego części pozostanie nam obce. Ojczyzna jest nie duża, grzejąca
serce, bliska jak własne ciało. Państwo jest mechaniczne, przesuwają się jego granice.
(Świeżym przykładem jest  Krym,  gdzie  narody tam żyjące  nie  utraciły  ojczyzny,
a zmieniły tylko przynależność państwową). Mała ojczyzna to przeszłość i tradycja.
Żyje  ona  we  wszystkim  co  stworzyli  nasi  poprzednicy.  Mała  ojczyzna  to
i teraźniejszość czyli to co sami sobie obecnie czynimy. Można zapytać czy mała
ojczyzna to tylko wieś w której żyjemy ? Wydaje się, że każdy ma w tej sprawie
własne odczucia. Otóż są osoby które nie chodzą na spacery po okolicy i nie bywają
w okolicznych wsiach, nie mają tam znajomych więc ich mała ojczyzna bardzo jest
zawężona. Natomiast ci którzy są aktywni turystycznie, chodzili np. do szkoły czy
kościoła, na zabawy do sąsiadów, mają tam wielu znajomych i przyjaciół,  wiedzą
wiele, to ich mała ojczyzna będzie szersza. Jak pod powyższym względem jest wokół
Przełęczy Pojednania i Lasu Doniczki ? Raczej ubogo bo niewielu odwiedza wsie
sąsiednie,  niewielu  wie  co  dzieje  się  w  Gostkowie,  Starych  i  Nowych
Bogaczowicach,  Nagórniku czy w Sadach.  Więzi  między wsiami zamierają,  a też
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w samych wsiach. Widać to pod kościołami gdy ludzie po mszy szybko udają się do
aut,  domów,  a  jeszcze  w latach  1960-tych i  70-tych  mieli  czas  na  popalenie,  na
rozmowę i  plotki  choćby.  Są pomysły i  działania  aby to  zmienić.  Np.  w 1993 r.
założona została Akademia Małych Ojczyzn (w Toruniu), która organizuje konkursy
w celu ożywienia małych ojczyzn. Takie ożywienie szczególnie przydatne,  mogło
być na naszym Dolnym Śląsku gdzie zakorzenienie nie jest jeszcze zbyt długie bo
zaledwie 69 letnie. Są też Regionalne Grupy Działania.

Wspomnienia osadnika pioniera pana Witolda Jankoić

Urodziłem się w zaścianku Kukieniszki w woj. wileńskim. Dziś to mała osada
(5 domów) i należy do Białorusi. Szkołę siedmioklasową ukończyłem w niedalekiej
Bystrzycy. Mieliśmy dwadzieścia kilka ha ziemi, nie tak urodzajnej jak tu w Starych
Bogaczowicach, bo pszenica słabo się udawała. Do Zułowa gdzie urodził się Józef
Piłsudski było ponad 20 km. i jeździłem tam rowerem. Jeszcze do wybuchu wojny
nauczyłem się krawiectwa. 17 – 18 września 1939 r. pamiętam jak traktem jechała
Armia Radziecka do której byłem powołany wiosną 1940 r. Kołchozu u nas jeszcze
nie było. Byłem w garnizonie Opoczka obł. Twer. Na front pojechaliśmy do Łotwy
gdzie  przez  ludność  byliśmy  traktowani  nieprzychylnie.  To  już  była  wojna
z Niemcami w 1941 r. Pod miastem Rżew byłem ranny. Jesienią 41 r. zabrano nam
Polakom broń,  ale  zostawiono  w  mundurach  i  utworzono  batalion  roboczy.  Nad
jeziorem Seliger (K. Ostaszkowa) i na wyspie jeziora pracowaliśmy przy wyrębie
lasu. Widzieliśmy ten monastyr gdzie trzymano polskich jeńców ale nie wiedzieliśmy
nic o ich losie. Spaliliśmy w ziemiankach wyścielonych mchem. Zimą sypialiśmy
w chatach na wsi  na słomie  Chodzili  kopać rowy i  okopy dla  wojska.  W końcu
w batalionie zostałem krawcem, miałem maszynę na nogę. Szyłem też u naczelnego
lekarza w domu. Jak był On w domu to popijaliśmy wódkę. Był nim pułk. Wołkow.
Nic nie wiedzieliśmy o organizacji armii gen. Andersa, a do armii Berlinga nie chcieli
mnie puścić. Badało NKWD czego to ja chcę mówiąc: „Tut możesz być gienerałem,
a w wojsku ubijut tiebia kak sabaku.” Jednak w końcu zgodzili się i przez Moskwę
dojechałem do Sielc nad Oką. Tam wcielono mnie do 4 pułku artylerii pancernej 76
mm jako zwiadowcę. Mieliśmy lornety nożycowe, radio, telefon. Dowodził pułkiem
radziecki Polak Wł. Irzyk, ale nie umiał po polsku. Już jako z brygadą w I Armii WP
przeszedłem  cały  szlak  bojowy.  Zdemobilizowano  mnie  jesienią  1945  r.  jako
podporucznika.  Osiedliłem się  w  Pszczynie  koło  Katowic.  Mój  kolega  z  wojska
Wojciech Rajca miał rodziców w Starych Bogaczowicach i tu mnie zmówił w 1946-
47 r. Czekałem na rodzinę, pisałem listy, ale wracały. Dwaj bracia też byli w I armii,
ale  powrócili  na  Wschód.  Zamieszkałem w  Chwaliszowie  koło  pomnika  u  żony
Katarzyny ze Śliwków, która przyjechała z Teofipólki. Ten domek i 1,6 ha ziemi co
teraz posiadam dostałem od państwa jako osadnik wojskowy (bezpłatnie). Gdzieś od
ok.  1952  r.  pracowałem  w  Urzędzie  Gminnym  w  Starych  Bogaczowicach  jako
Sekretarz Urzędu 17 lat, a potem w starostwie  w Wałbrzychu i zakładzie krawieckim
gdzie  lepiej  zarabiałem.  W Związku  Kombatantów byłem sekretarzem,  następnie
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prezesem. Pierwszy raz pojechałem w strony urodzenia w 1967 r. w październiku,
z żoną i czwórką dzieci. Jeszcze żyli rodzice. Było tam na wsi co jeść, mieli świnie,
dwie krowy, drób. W ich dużej stodole kołchoz trzymał zboże. Teraz dla „zabicia
czasu” czytam książki wojenne i o Kresach Wschodnich i Rosji. Pyta pan o Katyń?
Otóż  byłem tam w 44 r.  z  grupą  żołnierzy  polskich.  Była  Msza  Św.  i  ja  byłem
ministrantem. Jakiś cywil na boku szepnął mi, że tu mordowali ruskie, to ja o tym
nikomu nie mówiłem, myślałem, że to jakaś prowokacja, bałem się.

Ps.  Faktycznie  z  1  dywizji  zimą  i  wiosną  1944  r.  wyjeżdżały  delegacje
poszczególnych jednostek z wieńcami. Był też gen. Z. Berling z oficerami.

        Fot.1. Polak Sawko w Ar. Rad. 40 – 41.     Fot. 2. Witold Jankoić- ten wyższy w r. 45 – 46 w wojsku polskim    
               na pomorzu po demobilizacji. Z lewej Wł. Świątecki.

Półwsie

Wieś  położona  w gminie  Bolków przy
trakcie  z  Nagórnika  do  Wierzchosławic.
Nieduże  sołectwo  ma  wielowiekową  historię.
Prawdopodobnie ich początki sięgają ok. 1305 –

7 r.  jako Dimidia Villa.  Być  może wieś była
zniszczona w czasie wojny 30 – letniej (1621)
i zakładano ją na nowo ? W 1785 r. nazywała się
Halbendorf.  W  roku  1816  liczyła  165
mieszkańców i 185 w 1840, a w 1945 – 124. Od
początku  do  maja  1945  r.  była  kolonią
Wierzchosławic. Od południa osłania wieś leśny
łańcuch górski o wysokości do 600 m. n. pm.
We  wsi  był  majątek  w  którym,  w  1840  r.
hodowano  300  owiec  merynosów  i  48  szt.
bydła. We wsi było 27 domów, kuźnia, gospoda,
a  należało  342  ha  użytków  rolnych
i  lasów.  Majątek  liczył  1.135  morgów  ziemi,
w  czym  pewnie  sporo  lasu,  który  od  strony
Nagórnika  oznaczony  jest  słupkami  z  literą
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„W”,  może  od  właściciela  (od  1884  r.)
Friedricha Wille, a przed II w. św. miał liczyć
134 ha ziemi. W 1945 r. Niemcy przewieźli do
Półwsi  zbiory  muzealne  z  zamku
w Bolkowie i archiwum miejskie, które potem
nauczyciel  archiwista  wywiózł  do  Getyngi
w  Niemczech.  Do  1939  r.  była  w  Półwsi
leśniczówka,  w  „Lesie  Duchów”  domek
myśliwski  w  którym  organizowano  święto
myśliwskie z udziałem orkiestry. (Opr: Słownik
Geograf. Góry Wałbrzyskie Nr 10). W 1945 r.-
Półwsie  nie  ucierpiały  i  nie  miały  zniszczeń.
Z  majątku  żołnierze  radzieccy  przepędzili
zwierzęta do Nagórnika które w gospodarstwie
Emricha do sierpnia 1946 r. hodowali. Osadnicy
polscy (najczęściej z Centrali, łódzkie) osiedlali
się już w 1945 r. Założono 11 gospodarstw na
dobrej  pszeniczno  –  buraczanej  ziemi
i w cieplejszym mikroklimacie niż w Nagórniku
czy  w  Gostkowie.  Przez  wiele  lat  uprawiano
zboża,  rzepaki  ale  też  hodowano  trzodę
i bydło, a nawet małe stadka owiec. Dziś jedno
gospodarstwo  farmerskie,  wyposażone
w  nowoczesny  sprzęt  uprawia  zboża.  Dawny
majątek  do  ok  1992  r.  był  zakładem  rolnym
(państwowym  PGR)  w  którym  hodowano
bydło, następnie owce. Zbudowano w nim trzy

duże lekkie obory. Owce wypasano na obszarze
Nagórnika.  Obecnie  w  nich  zimuje  bydło
mięsne Spółki Rolnej z Sadów Dolnych, które
latem pasie się na polach Gostkowa śpiąc przy
Pomniku Zgody.  Od lata 1945 r.  Półwsie jako
samodzielne  sołectwo  wchodziło  w  skład
większej gminy Wierzchosławice. Leśniczówkę
wraz  z  okolicznymi  lasami  włączono  do
nadleśnictwa  w  Dolinie,  dziś  Stare
Bogaczowice.  Podobno  tak  było  jeszcze  do
połowy lat  1950 –  tych   kiedy leśniczym był
p.  Tetko  .  W  l.  1960  i  1970  wieloletnim
sołtysem był p. Jajko. Obecnie już (2014) piątą
kadencję sołtysuje pani Zaremba. Wieś świetlicy
nie  posiada,  ale  ma  ładny  placyk   zabaw
z  boiskiem  do  piłki  siatkowej.  Korzysta  też
z  placyku  (z  werandą)  myśliwskiego,  gdzie
organizuje  się  dzień  dziecka  z  koncertem
„gwiazd”.  Wieś  ładnie  wygląda  dzięki  m.in.
czterem  nowszym  osadnikom.  Funkcjonuje
nadal leśnictwo do którego leśniczy dojeżdża z
Bolkowa.  W dawnym pałacu,  który  ma  nowe
pokrycie dachowe mieszkają dawni pracownicy
PGR mając  ładne  mieszkania.  Do  lat  1990  –
tych funkcjonowała komunikacja PKS z Jawora,
dziś tylko bus szkolny.

Domanów

Wieś  w  gminie  Marciszów  przy  trasie
Kamienna  Góra  Bolków,  nad  Nysą  Szaloną

i  przy  styku  Gór  Wałbrzyskich  i  Pogórza
Kaczawskiego.
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Dawne dzieje: - W 1305 r. wymieniany
(po  łacinie)  jako  Villa  Thome.  Od  1652  jako
Thomasdorff.  Od  początku  w  ks.  jaworsko  –
świdnickim, a do 1818 r. w powiecie bolkowsko
– kamiennogórskim? Do 1932 r. w bolkowskim
i do 1945 w kamiennogórskim. Zajmuje 248 ha
użytków rolnych i 10 ha lasów. (Dla porównania
niby mały dziś Nagórnik miał ok. 400 ha). Do
1371 r. Domanów był w składzie dóbr księżny
Agnieżki (żony Bolka II).  Potem zmieniali  się
jego  właściciele,  a  w 1465  r.  miał  go  J.  Von
Einsiedel  z  Pustelnika.  Nadal  często  zmieniali
się właściciele, aż w 1608 r. nabył go m. innymi
wsiami  hrabia  Konrad  Hohberg  z  Książa.
(starosta),  a  z  czasem  przeszedł  do
roztoczańskiej  linii  Hohbergów.  Nic  nie
wiadomo by ewangelicy postawili swój zbór. Na
początku lat 1700 był mały majątek z podatkiem
154 talarów, chłopi – 320 tal. podatku. W 1765
r.  cały  Domanów  był  wart  2.517  talarów.  W
1825  Domanów  miał  67  domów  (kościół
i  5  katolików),  szkołę  ewangelicką,  młyn
wodny, 73 tkaczy lnu i 4 bawełny, 5 handlarzy
12  rzemieślników i  105  szt  bydła.  W 1870 r.
przywieziono  z  Jeżowa  wiatrak  drewniany,
który  ok.  1920  rozebrano  i  zawieziono  do
Złotnik  pod  Lubaniem.  W  1899  r.
przeprowadzono  linię  kolejową  z  Marciszowa
do Bolkowa i zbudowano stację z mieszkaniami
dla  pracowników.  Była  też  gospoda.  Ponoć
krótko  do  Domanowa  należała  też  kolonia
Kocików?  Zabytkiem  jest  kościół.  Pierwsza
budowla była wzmiankowana w 1371 r. Około
1550  r.  rozbudowano  lub  postawiono  nowy,
następnie  w  1677  r.  był  przebudowany,
a  następnie  wielokrotnie  (ok.  7  razy  do  dziś)
remontowany. Ołtarz z XVIII wieku, a cmentarz
założono  w  XVI  w.  We  wsi  jest  kilkanaście
domów  uznanych  za  zabytkowe.  W  1840  r.
Domanów liczył  498 mieszkańców. W 1920 –
310, a 1945 – 275. W kwietniu – maju 45 r. wieś
była świadkiem wielkiej  ucieczki Niemców na
południe,  a  potem  w  części  jej  powrotu.
Zapewne  też  transportów  wojskowych  Armii
Radzieckiej  przejechało sporo.  Dzieje od maja
1945 r.: - jak w okolicy tak i w Domanowie od

lata 45 r. osiedlali się Polacy. Mniej więcej po
połowie z Centrali i Wschodu. Np. ze Wschodu
wsie: Białokrynica, Hałuszczyńce, Chmielniska,
a  Centrali:  od  Częstochowy,  Nowego  Sącza,
łódzkiego. Na pierwszych zabawach dochodziło
do  ostrych  bójek  młodzieżowych,  gdyż
przychodziło  też  sporo  z  okolicznych  wsi.
Założono ok. 45 gospodarstw, a w 1988 r. było
ich już o połowę mniej. Dziś 3 – 4, ale żadne
farmerskie.  Po  II  w.  św.  uruchomiono
w Domanowie  szkołę 4 klasową,  a  w l.  1960
była  już  7  klasowa  i  mieściła  się  w  3
budynkach. Z czasem znów stała się szkółką 4
klasową  by  na  początku  lat  1990  ulec
likwidacji.  Dzieci  dowozi  się  do  Marciszowa.
Komunikację  wieś  miała  bardzo  dobrą  w  l.
1970-tych  i  1980-tych  kiedy  kursowała  kolej
i  PKS-y.  Kolej  po  1990  r.  zlikwidowano,
a pekaesów jest mniej. Jeżdżą tzw. „Nyski”. Nie
prowadzono  w  Domanowie  znaczniejszej
działalności kulturalnej. W l. 1969/70 założono
klub piłki nożnej, ale nie grano dłużej niż 3 lata.
Boisko  jest  i  zawsze  widać  na  nim  grupki
kopiące  piłkę.  Przez  wiele  lat  po  wojnie  był
jeden sklep geesowski, a od ok 90 r. były i są
2 sklepiki.  Dwa razy pojawiały się  kawiarnie,
ale  je zamknięto.  Od lat  1950-tych i  w 1970-
tych  był  kowal  Wincenty  Wiktor.  Orkiestra
Józefa Strusia grała jedynie w l.  1945-47. Tuż
po wojnie do 1948 r. w kościele raczej mszy nie
było,  a  dopiero  po  utworzeniu  parafii  w  St.
Bogaczowicach dojeżdżał końmi i motorem ks.
Jan Szul  i  to  raz  w miesiącu.  Po utworzeniu
parafii  w  Gostkowie  (1951  r.)  Domanów,
Pustelnik  i  Nagórnik  do  niej  włączono  i  były
w niej do 1972  r. W l. 1945 – 1970 stacja PKP
miała  połączenie  z  Marciszowem,  Jaworem
i  Jaworzyną.  Ładowano  też  na  nie  drewno,
buraki  i  sprowadzono węgiel  bądź  inny towar
bo miała rampę i magazyn. Na niej załadowano
maszyny z  GOM w Gostkowie.  Sołtysem już
dwie  kadencje  jest  p.  Wł.  Wróblewski,  który
działa  aktywnie  na  polu  gospodarczym,
parafialnym,  i  społecznym.  Świetlica  zadbana
i przychodzą do niej dzieci na zajęcia. Młodzież
gra w pingponga.
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Nowe Bogaczowice 

Wieś w parafii Gostków i gminie Stare
Bogaczowice,  położona w górskiej  i  głębokiej
dolinie, wymieniana jako  Richenow w 1263 r.
(Przed  1945  r.  -  Neu  –  Reichenau).  Do  roku
1932 była w pow. bolkowskim i do 45 i po nim
do 54 r. w pow. jaworskim, a następnie do dziś
w wałbrzyskim.

 Nowe  Bogaczowice  zajmują  spory
obszar bo 576 ha, a w tym 179 ha lasów. Ciągną
się na długości do 2 km. Początkowo były wsią
rycerską.  Dokument  z  1354  r.  informuje,  że
książę  Bolko  II  potwierdził  kupno  wsi  przez
klasztor z Krzeszowa i były w jego posiadaniu
do  kasacji  1810  r.  W 1423 r.  sołectwo  Nowe
Bogaczowice  posiadało  4  łany  ziemi,  młyn,
owczarnię, byli: rzeźnik, szewc i kowal. W 1765
r. wartość majątku szacowano na 6.585 talarów.
W  1885  r.  wieś  zamieszkiwało  585
mieszkańców. W 1840 r. było: 83 domy,szkoła
ewangelicka, posterunek celny, młyn wodny o 2
kołach,  tartak,  gospoda,  tkaczy  46  –  u,  9
rzemieślników i 25 handlarzy. W 1945 żyło w
nich  364  osób  (tj.  Niemców  i  Polaków).
W  ogródku  pozostał  mały  pomniczek  (bez
tablicy)  postawiony  Niemcom  poległym  w  I
w. św. Jakie miał dekoracje i przesłanie ?

Z powodu, że wieś Nowe Bogaczowice
leżała na krańcach powiatu jaworskiego i gminy
Wirkanów  (Wierzchosławice)  późno  w  niej

mianowano  sołtysa  bo  dopiero  we  wrześniu
1945 r. Był nim p. Lew pochodzący z górskich
terenów woj. podkarpackiego, zmarł ok. 2011 r.
Wieś  prawdopodobnie  była  patrolowana  przez
milicjantów  z  Gostkowa.  Polscy  osadnicy
przybyli  z  różnych  regionów,  a  m.in.
z transportu Białokrynickiego i wsi Tołstobaby
którą  im  banderowcy  na  Wschodzie  spalili.
Największa  liczba  Polaków  była  w  1978  r.
kiedy to we wsi żyło 190 osób. Rok 2000 – 185
mieszkańców.  Do  ok.  1970  r.  była  szkółka
4  klasowa.  To  z  Nowych  Bogaczowic  pani
Listwanowa  prowadziła  dziesiątki  lat  śpiew
w gostkowskim kościele. Klubu sportowego nie
było  ale  żywotna  piłka  siatkowa  ciągle  jest
w grze i nożna też. Do najnowszej historii ktoś
się  przymierza  ?  Powodzenia.  Pierwszy sołtys
zmarł  ok.  3  lat  temu,  ale  nie  przeprowadzono
wywiadu,  jak   zresztą  i  w  Starych
Bogaczowicach  z  pierwszym  gajowym  Golą.
Można  dodać,  iż  we  wsi  było  już  za  Polski
samodzielne leśnictwo, obok którego prowadzi
dróżka  do  zabytkowej  kapliczki  w lesie.  (Jest
zadbana),  a  skrajem  prowadzi  żółty  szlak
z  Bolkowa  przez  Nagórnik,  Gostków i  Nowe
Bogaczowice  na  Trójgarb.  (Więcej  informacji
w relacji pani Sołtys)
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Aktywna pani sołtys Alicja Stępnik z Nowych Bogaczowic

Do wsi  i  do męża,  przybyła z Wałbrzycha w 1981 r.  Regionalnie czuje  się
Dolnoślązaczką i nie kojarzy się kulturowo ze Śląskowcami opolskimi (podobnie jak
autor). Zaakceptowała nowe miejsce zamieszkania i nie narzeka, że mieszka na wsi.
Od 12 lat jest radną i  8 lat sołtysem wsi.  Przed nią była pani Małkowska. Miała
okazję poznać jeszcze pierwszego sołtysa Nowych Bogaczowic św. p. Lwa. Niestety
nikt  nie  spisał  jego  relacji.  O  historii  wsi  dowiedziała  się  wiele  od  sąsiadów,
a  szczególnie  od  św.  p.  Olgi  Wojtkiewicz,  pionierki  1945  roku.  O  Nowych
Bogaczowicach i pani Sołtys pisano kilka razy w Tygodniku Wałbrzyskim. Ona sama
też czytała książkę o Gostkowie. Mówi, że z niej dużo nowych i ciekawych rzeczy
się dowiedziała, wzbogaciła swoją wiedzę o regionie i parafii, o osobach. Czytało się
ją z przyjemnością gdyż została napisana językiem prostym i dostępnym dla ludzi ze
wsi.  Brakuje  zaś  tego  co  dzieje  się  aktualnie  czyli  właśnie  może  takiej  lokalnej
gazetki, kroniki?, której we wsi się nie prowadzi bo nie ma pasjonata. „Pozostaną po
nas te dokonania które zrobiliśmy.” A jest ich nie mało jak na wieś licząca ledwie
ponad  200  osób.  Według  pani  Sołtys  w  imprezach,  turniejach  i  konkursach
uczestniczy ok. 80 % mieszkańców wsi, a stała grupa pracująca aktywniej liczy ok.
10 %. Corocznie przyznaje się wyróżnienia dla najlepszego społecznika tj. dyplom
z książką i informację w prasie. Dotychczas wyróżniono panie: Olgę Wojtkiewicz,
Elżbietę Puto i Magdalenę Puto. W ciągu minionych 10 lat zorganizowano we wsi
wiele  imprez  plenerowych,  różnorodnych  konkursów  i  turniejów  piłki  siatkowej.
(Autor zapewnia, że widział w świetlicy ok 20 dyplomów (a sporo jest pewnie w
domach) i kilkanaście złocistych pucharów). Dorobek imponujący. Do tego trzeba
dodać,  że  Nowe  Bogaczowice  w  latach  2007  –  10  cztery  razy  wygrały  gminny
konkurs pt. „Piękna Wieś – Piękna Gmina.” Gratulujemy. Poza tym za kadencji pani
Alicji  Stępnik udało się dzięki aktywności i pracy ludzi wsi oraz pomocy Urzędu
Gminy  rozbudować  i  wyposażyć  świetlicę  wiejską.  (Położona  jest  niezbyt
szczęśliwie bo w dolnej części wsi). Ciągle w odpowiednich godzinach jest dostępna.
Każdy może przyjść i w towarzystwie i cieple miło, pożytecznie spędzić czas. Są
różne  gry  i  komputer  –  internet.  To  jest  wspaniale,  że  tak  to  w  Nowych
Bogaczowicach  zorganizowano.  Jest  społeczny  nadzór  osób  starszych.  Bardzo
przydałby się ktoś kto umiałby prowadzić chórek lub teatrzyk tym bardziej, że jest
pani która umie grać na akordeonie i pisze wiersze. Dzięki staraniom wieś ma nowy
asfalt  i  4  odcinki  z  „dywanikiem”  na  drogach  gminnych.  Trzy  mosty  zostały
zbudowane. Nowy krzyż stanął w centrum wsi i zadbane jest jego otoczenie. Przy
nim zbierają  się  ludzie  na  modlitwę  i  śpiew  w towarzystwie  akordeonu.  Ludzie
pomogli finansowo. Jeden plac zabaw jest w centrum wsi i boisko do piłki siatkowej,
a drugi w trakcie budowy z małym boiskiem w tym do gry w tenisa ziemnego. Dużo
przy wyżej wym. obiektach mieszkańcy pracowali społecznie. Młodzież na ile ma
czas i jest obecna pomaga, a najważniejsze, że bierze udział w turniejach, dzieci w
konkursach (też szopek i palm) to jest potrzeba i chęci do pracy grona aktywnych na
czele z panią Sołtys, która zapewnia, że praca społeczna ją jeszcze nie zmęczyła „nią
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żyje”,  „działania  mnie  nakręcają.”  Owszem  są  momenty  krytyczne,  nachodzą
wątpliwości,  ale  zdarzy  się,  że  ktoś  podziękuje,  doceni  i  znów  mi  „słoneczko
zaświeci  i  zachęci  do  działania”.  Mieszkańcy,  dzięki  funduszowi  kult.  gminy,
corocznie  jeżdżą  na  wycieczki.  Byli  nawet  w  Pradze  i  Dreźnie.  Też  razem
z Gostkowem autokarem na 50 miejsc. Dzieci były m. in. w: Karpaczu, Szklarskiej
Porębie,  Wadowicach.  „Czasem  bywa,  że  ludzie  doszukują  się  jakichś  ukrytych
intencji.  Zebrania  wiejskie  zawsze  ktoś  protokołuje.  Ludzi  proszę  aby  mówili  na
zebraniu  co  im  leży  na  sercu  bo  zebranie  jest  najwyższą  władzą.  Trzeba  być
zaprawiony by sobie dać radę z zebraniem bo czasem są emocje. Przeprowadzam je
według  planu  (porządku)  i  przegłosowuje  się  poszczególne  decyzje.  Z  inwestycji
chcielibyśmy jeszcze zrealizować pogłębienie Strzegomki bo przy większych opadach
niektóre budynki  podtapia”.  Na pożegnanie autor  został  zaproszony na najbliższą
sierpniową imprezę plenerową. Tu serdecznie dziękuję za wywiad pani Sołtys jak
i obecnym dwóm Paniom  Nowych Bogaczowic za miłe towarzystwo.

                    (Wywiad z dn. 31 lipca 2013 r.)

Ps. Autor wywiadu na imprezie nie był z braku dobrej „krótkiej” drogi,  ale
słyszał muzykę zza Lasu Doniczki.

Wierzchosławice

Położone w szerokiej kotlinie pomiędzy
Górami Kaczawskimi, a Pogórzem Bolkowskim
(na wschodzie). Od południa osłania je łańcuch
górski co do którego są „sprzeczki” do jakich

gór  należy.  Przez  środek  kotliny  przepływa
Nysa  Szalona.  Wieś  jest  długa  (może  4  km),
a  zajmuje  obszar  ponad  2  tys.  ha  i  wchodzi
w  skład  gminy  Bolków.  D  ok.  1958  r.  była
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siedzibą  gminy  (kolejno  w  3  budynkach
i  w  Bolkowie).  Po  roku  1108  przez  tereny
obecnej  wsi  przechodziły  wojska  Bolesława
Krzywoustego  ze  Świn  do  Czech.  Nic  jednak
nie  wiadomo  czy  osada  już  była.  Pierwsza
wzmianka pojawia  się  w 1292 r.  a  w 1352 r.
jako  Wirchdorf.  Pierwszy  człon  jakby
nawiązywał  do  słowiańskich  wierchów,  czyli
wieś  położona  pod  górami  –  szczytami.
(Jubileusz 700 – lecia był obchodzony i wydana
broszurka prof. Zb. Wiktora). Na początku XV
wieku  i  podczas  wojny  trzydziestoletniej
w XVII w. wieś była plądrowana przez Husytów
i wojska szwedzkie. Przed bitwą i po niej (1745
r)  maszerowały  przez  nią  wojska  pruskie,
austriackie,  saskie,  a  w  1806  r.  wojska
Napoleona.  Przez  całe  wieki  Wierzchosławice
należały  do  kościelnej  gminy  (parafii)
w  Bolkowie.  W  1818  wybudowano  kościół
ewangelicki,  (katolickiego  nie  było)  który  od
1945 r. przejęty został przez katolików polskich.
W 1845 r. Wierzchosławice liczyły łącznie 237
domów  i  1837  mieszkańców  z  tego  tylko  52
katolików. Było 2 majątki pruskiej szlachty. W
Dolnych było 1193 owiec i 368 szt. bydła. Była
gorzelnia,  browar,  cegielnia,  trzy masarnie,  14
tkaczy,  21  rzemieślników,  kamieniarz,
7 handlarzy (sklepy,  gospody).  Było 2 szkółki
o  jednym  nauczycielu  każda.  Powyższe  dane
dotyczą Wierzchosławic Dolnych. Górne miały
124 krów, 19 rzemieślników, 5 kramarzy i  94
tkaczy. Mieszkała ur. w 1776 r. poetka ludowa
Johanna Julia  Schubert.  (Może ktoś  odnajdzie
jej  poezję  ?  np.  na  niemieckich  stronach
internetu). W latach 1871 – 1914 wieś znacznie
się  wzbogaciła  m.in.  też  na  hodowli  świń.
(Pewnie  i  inne  wsie  na  D.  Śląsku).  Po  roku
1850, a szczególniej 1871 liczba mieszkańców
się  zmniejszała  na  skutek  emigracji  do  miast.
W l. I w. św. wieś poniosła straty tj. poległo na
frontach  wielu  młodych  mężczyzn.  (Pomnika
nie  było).  Przed  1939  r.  była  orkiestra  dęta,
a w świetlicy wyświetlano filmy. W 1925 r. wieś
liczyła  1200  mieszkańców  i  152  dzieci

w  szkole.  (Pierwsza  od  1744  r.).  Obecny
budynek po szkolny z 1888 r. (szkoły nie ma).
W  1939  r.  -  1261  mieszkańców.  (Bolków  –
4589,  Domanów  ponad  300,  Nagórnik  279,
Sady Górne – 803, Gostków- 547). W 1945 r. do
wsi  przybyło  dużo  uchodźców  sprzed  frontu
m.in.  z  Wrocławia,  Legnicy.  Natomiast  w dn.
4 – 6 V. i wielu stałych mieszkańców też rzuciło
się  do  ucieczki  w  kierunku  granicy  czeskiej,
podobnie  z  innych  wsi.  Wrócili  pod  koniec
maja.  W  dolnej  części  majątek  zajął  oddział
armii radzieckiej na ok. 1,5 roku.

CZASY POLSKIE – Około miesiąc po
zakończeniu  wojny  (może  w  końcu  maja  ?)
zorganizowano  w  Wierzchosławicach  urząd
gminy  do  którego  włączono:  Półwsie,
Domanów,  Pastewnik,  Nagórnik,  Gostków,
Nowe Bogaczowice, Rochowice, Gorzanowice.
Pierwszym  wójtem  był  p.  Grabowski.
(Zachowało  się  jego  foto  ze  strażakami).
Przybył z Zelowa. Do Wierzchosławic dolnych
większość ludności polskiej przybyła z Centrali,
a  do  górnych  z  Kresów  Wschodnich.
(Białokrynica,  Kowalówka).  W  minionych
latach we wsi była szkoła, kółko rolnicze, klub
piłki  nożnej,  zakład  kamieniarski,  warsztat
ślusarski,  PGR,  dwa  młyny  (jeden  jeszcze
czynny  u  pana  Szupera),  kaszarnia,  piekarnia
p.  Ciołka.  Dziś  jest  plebania  (wyb.  1972  r.),
stolarnia, 2 sklepy spożywcze, 1 gospodarstwo
sprzedające  mleko do „Kamosu”(we wsi jest do
15 krów i stadko „mięsne” 15 – 20 szt.), OSP,
biblioteka,  jest  boisko  wykoszone  z  placem
zabaw,  kawiarnia  p.  Wiernika,  kościół  na
którym w l.  2012 – 2013 zmieniono pokrycie
dachu i wieży. Sołtysem jest Pan Bartków syn
sołtysa, który był nim przez ponad 40 lat. Kilku
większych gospodarzy sieje zboża. Krów nie ma
wiele,  ferma świń ok.  50 szt.  +  kilka grupek.
Kowali  było  ze  trzech,  dziś  żadnego.  Była
zlewnia  mleka.   W dużym gospodarstwie  pod
Bolkowem  bryka  stadko  koni  wierzchowych,
a  kilka  ciężkich  pracuje  w  firmie  leśnej.
Fundusz sołecki wsi wynosi ok 22 tys. zł.
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Dzieje Gostkowa

Wieś  położona  jest  w  dolinie  między
masywami  górskimi;  Trójgarbu,  Łysicy
i Krąglaka w części nad potokiem Cieklina. Jest
to  północna  część  Gór  Wałbrzyskich.  Obszar
wsi raczej niezmienny od wieków wynosi 1056
ha.  Pierwotna  nazwa wsi  Vilia  Goczwini  (lub
Goszwini) – a) albo od nazwiska 1-go sołtysa,
b)  lub  od  nazwy  kasztelani  w  Świnach.
Powstała zapewne jeszcze przed r. 1300. Zapisy
z 1305 i 1335 r. były związane z kościołem. Do
parafii od początku należało kilka okolicznych
wsi,  podobnie  było  z  gminą  ewangelicką  od
roku 1742. Od początku we wsi wiele znaczyli
bogaci chłopi  bo nie było większego majątku.
Wojna 30 – letnia dała się wsi mocno we znaki
(1618-  1648),  np.  w  1616  r.  było  21  ślubów,
a w 1648 tylko 5,  w 1622 ochrzczono 60 dzieci.
Przed  1703  Gostków  należał  do  dóbr  zamku
bolkowskiego, a w l. 1703 – 1810 do klasztoru
w  Krzeszowie,  który  to  nabył  majątek
bolkowski  (5  –  6  wsi).  W  1742  r.  założono
szkółkę  ewangelicka,  mur  kościelny  został
wzniesiony w 1785  r.  W latach  największego
rozwoju (dane 1840 r.) było w Gostkowie 157
domów, 2 kościoły, 2 szkoły, 2 wiatrowe młyny,
2 - 3 gospody, 33 rzemieślników, wielu tkaczy,
7  sklepikarzy,  1.245  mieszkańców  i  318  szt.
bydła. (W 1914 r. już tylko 596 mieszkańców).
W l. 1920 – 45 był urząd pocztowy. Przed 1939
r.  wzniesiono  w  pobliżu  plebani  pomnik
poległym  za  Niemcy  w  I  w.  św.  (Pomnik
wdzięczności  lub  wojowników).  Do  dziś  stoi

spokojnie  i  niekompletny.  Brak  pomysłu
i śmiałości decyzji, jak w innych wsiach. Wyżej
pomnika był duży budynek zajazdu po którym
nie ma śladu. Przed 1933 r. Gostków należał do
powiatu Bolków, następnie do pow. jaworskiego
do  1945  r.  i  1945  –  54  w  tym  i  do  gminy
Wierzchosławice.  Polscy  osadnicy  przybywali
od  lata  1945  r.  w  ok.  po  połowie  z  Polski
centralnej i Kresów Wschodnich. W lipcu 1946
wysiedlono  Niemców.  Odjechali  pociągiem
z Domanowa do transportu w Jaworze. Do 1948
r.  pozostał  ksiądz  katolicki  i  normalnie
sprawował funkcje, ale od sierpnia 45 r. już w
polskiej  administracji  kościelnej.  Polaków
osiedliło się ok 250 – 260 osób. Nauczanie w
szkole rozpoczęła Janina Majewska 7. I. 1946 r.
(Nikt nie spisał jej relacji ani innych osób które
w  1945  r.  były  dorosłe  i  zajmowały  funkcje
społeczne.  Jest  jedna  relacja  zwykłego
gospodarza,  tj.  wywiad).  W  l.  1948  –  51
Gostków  wchodził  w  skład  parafii  w  Starych
Bogaczowicach.  (Ks.  Jan  Szul  z  Sadów
Górnych (1907 – 88)). Następni proboszczowie
to;  Antoni  Kamiński.  Zygmunt  Targorz,  Emil
Dadej,  Maciej  Mścichowski  i  Ludwik
Kosmidek. Za jego proboszczowania w 1972 r.
zmniejszono  parafię  o  Nagórnik,  Domanów
i  Pustelnik.  Kościół  i  plebania  przechodziły
wiele  remontów,  najwięcej  za  obecnego  ks.
Andrzeja Wilczyńskiego, też wokół kościoła się
zmieniło. Po II w. św. w Gostkowie utworzono
OSP i działa do dzisiaj. Były zespoły ludowe i 4
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orkiestry,  drużyna  harcerska.  Przez  wiele  lat
organizacje polityczne, ORMO, Służba Polsce.
Zawsze był sklep, potem dwa i dziś jeden. Były
kawiarnie z bilardem i nawet  2 sale taneczne,
czynne.  Świetlica  została  odbudowana,  a  w
niedawnych  latach  wyremontowana  (z
zapleczem) i klubem. Jest otwarta w tygodniu z
czego  korzysta  młodzież  pod  opieką
instruktorki. Był punkt biblioteczny. Przez kilka
lat  była  drużyna  piłkarska  i  tradycja  piłki
siatkowej  długo była  żywa.  Była  w l.  1950 –
tych  niezła  Spółdzielnia  Produkcyjna,  a  w  l.
1970  –  tych  do  1990  Rolnicza  Spółdzielnia
Produkcyjna z hodowlą owiec i gęsi. W okresie
powojennym  do  ok.  1980  r.  prężne  było
rolnictwo indywidualne nastawione na hodowlę
bydła  i  owiec,  trzody.  Dziś  jest  ok.  10
gospodarstw z ok. 60 – 65 krowami,   2 konie, a
może więcej ? Przyjeżdża cysterna z „Kamosu”
po mleko. Kółko Rolnicze założono ok. 1962 r.
(rozwiązane)  Po  wojnie  był  GOM
z maszynami rolniczymi. Dziś jest ferma kurza

„Aktiw” działająca, z przerwami, od ok. 1994 r.
Przy pełnej mechanizacji hoduje się w niej kury
nioski. Ok. 20 osób karmi 350 tys. ? kur i zbiera
ok.  260  –  280  tys  jajek  dziennie  ?  Szkoła
podstawowa  była  do  1983  r.,  następnie
4 klasowa i zerówka. Od 2001 r. dzieci dowozi
się  do  Starych  Bogaczowic,  a  budynek  stoi
pusty. Z rzemiosła był kowal i stolarz, dziś jest
stolarnia. ( Do 1945 r. browar produkował m.in.
likier  różany.  Młyn  wiatrakowy  pracował
jeszcze  po  osiedleniu  się  Polaków,  ale  po
wysiedleniu  Niemców  stanął).  Po  1990  r.
wyremontowany  na  letniskowy  domek  (  ze
skrzydłami). Po likwidacji kawiarni przez kilka
m – cy był zakład – masarniczy. Był też zakład
kamieniarski  i  od  niego  pochodzą  kamienie
użyte  do  budowy  pomników  w  Kocikowie
i Pomnika Zgody. W 2000 r. Gostków liczył 426
osób. Wieś w gminie Stare Bogaczowice i pow.
wałbrzyskim.  W 2007  r.  Urząd  Gminy wydał
pracę  Szczepana  Napory  o  najnowszych
dziejach Gostkowa (109 st. A – 4, - 40 egz.)

Pustelnik

Według  tradycji  przed  wiekami  nad
potokiem miał  się  osiedlić  samotny człowiek,
może  rybak,  myśliwy  i  stąd  nazwa  wsi
Pustelnik.

 Powstała ok 1500 r. przy drodze  dobrej
z  Bolkowa  do  Kamiennej  Góry
i kiepskiej z Domanowa do Gostkowa, w części
pod lasem nad potokiem. Do 1708 r. należał do
majątku  w  Bolkowie,  potem  do  klasztoru
w Krzeszowie o wartości 4.634 talarów. Było 61
zagrodników, 8 chałupników i 7 rzemieślników.
Po  kasacie  w  1810  r.  Pustelnik  podlegał
zarządowi w Starych Bogaczowicach. W 1825
było w nim 36 domów, szkoła,  pod leśnictwo
-1821 r. i młyn wodny.  Przed 1939 r. był sklep
z placówką pocztową, 3 gospody i połączono go
z Niegowem. W 1936 r. przeszedł huragan który
położył  szmat  lasu  na  Krąglaku.  Budynków
zabytkowych jest sporo. Zajmuje 964 ha w tym

695  ha  lasu.  Miał  kilka  nazw  niemieckich,
w  1945  r.  Niegowice   i  od  1947  Pustelnik,
w gminie Marciszów pow. Kamienna. W 1785 r.
liczył 360 mieszkańców, w 1941 – 262, w 1970
–  186  i  1988  –  156.  Po  wojnie  katolicy
z  Pustelnika  chodzili  do  kościołów
w  Gostkowie,  Marciszowie  i  Domanowie  od
1948 r. Przez wiele lat z ich wsi był organista p.
Żelazko,  p.  Baran  jakby  kościelnym
w domanowskim kościele.  W 4 – ro klasowej
szkółce  uczyła  p.  Markowicz  do  ok.  1972  r.
(Przed  nią  uczyła  inna  nauczycielka).  Są
w  Pustelniku  dwa  gospodarstwa  o  profilu
produkcji  mlecznej,  łącznie  Pustelnik  ma  30
krów,  4  –  5  koni  „relaksowych”,  szkółkę
iglaków  i  gospodarstwo  agroturystyczne,
z  którego  wycieczki  docierają  pod  Pomnik
Zgody  na  Przełęczy  Pojednania.  Sołtysem
i radnym jest p. St. Cepielik.  
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Sady Górne i Sady Dolne

Sady Dolne

Potok płynie nieustannie
Wieści opowiada.

W nich jest wszystko, co się dzieje:
Szczęście, kłótnia, zdrada...

Hej, potoczku, Ty nas łączysz
swoją drogą krętą. 

Tak, jak Ty każdego witasz,
podajmy sobie ręce:

Sady Górne, Sady Dolne,
niechaj kwitnie cały sad!
Wieją wiatry, silne wolne,
niosą płatki w cały świat!

Fragment  wiersza  „Nasze  Sady”.  Autor  -  Maria
Zuchantke.

Długa ponad 10 km ulicówka wijąca się
przy  rzece  Sadówce  wśród  dębowych  lasków
i skałek. Jakby jedna osada, ale rozdzielona od
7 wieków na dwa sołectwa  które łączy kościół
wymieniany  w  1252  r.  (Słownik  Gór
Wałbrzyskich)

W  1352  książę  piastowski  Bolko  II
sołectwo  Sady  Górne  nadał  klasztorowi

z  Krzeszowa.  Sady  Dolne  miały  zmiennych
właścicieli,  w 1710 r. doszło w nich do buntu
chłopów  przeciwko  posiadaczowi  majątku.
Majątek był też w Sadach Górnych.

 Około 1840 r.  obie wsie były zasobne
i dobrze rozwinięte. Łącznie miały 211 domów,
6  folwarków  (w  tym  dwa  majątki  ziemskie),
2  pałace  46  rzemieślników,  15  sklepików,
7  młynów,  2  tartaki,  5  gospód,  4  –   szkółki,
2 kościoły i ok 1520 mieszkańców. Obszar pól
i lasów obu wsi też jest wielki ponad 2800 ha
i sięga aż do Przełęczy Pojednania. Do Sadów
Górnych należy też malutki Figlów z ok. 1750 r.
w którym przed 1945 r. było 10 domów (dziś 5).
Jest  na  nim  dużo  lasu  i  swobody,  można  się
wyszumieć  i  sobie  pofolgować.  (z  Niem.
Fogenau).  Latem  w  okrągłym,  drewnianym,
krytym słomą haganie odbywają się  spotkania
egzotycznych kultur szamańskich i południowo
–  amerykańskich,  grają  piszczałki,  bębny  są
medytacje  w  niziutkiej  łaźni  parowej.
O Figlowie jest  piosenka i  wiersz.  Najnowsze
polskie dzieje Sadów opisane w obszernej pracy
dostępnej  w  okolicznych  bibliotekach  i  na
płytach CD.

Do kraju tego, (…)

Repatriacja,  -  rodzaj  reemigracji,  nie zawsze całkowicie  dobrowolny, często
związany ze zmianą granic państwowych lub zmianom politycznym. Następowała na
wielką skalę po II wojnie światowej  na ziemiach polskich. Polacy, zamieszkujący
wschodnią część obszarów Polski przedwojennej przenosili się do centrum kraju oraz
przede wszystkim na Ziemie Odzyskane. Tak mówi encyklopedia o repatriacji. 
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Sady Górne

Idealnie  w  tą  interpretację  wpisują  się  Sady  Górne  i  inne  pobliskie
miejscowości. Już w maju 1945 roku przyjeżdżali tu Polacy z tzw. Polski centralnej.
W większości  ich celem było związanie losów swojej rodziny z tą miejscowością.
(Niestety byli i tacy których celem był wywóz dóbr „szaber” na mniejszą lub większą
skalę przy bezsilności instytucji odpowiedzialnych za ład i porządek). W 1945 r. Sady
Górne zasiedlili m. in repatrianci z : powiatu przemyślańskiego, z woj. poznańskiego,
tarnopolskiego,  ze  wsi  Płotycza,  z  Syberii,  z  Wołynia,  z  miejscowości  Huta
Stepańska  i  Wilcze.  Byli  też  osiedleńcy  wojskowi  i  partyzanci.  W  latach  1951
przyjechały do Sadów rodziny przesiedlone w wyniku tzw. prostowania granic (na
podstawie umowy z dnia  15 lutego 1951 r.  między Polską a  ZSRR).  Następnym
okresem  znaczącym  repatriacji  były  lata  1957  –  1958,  po  zmianach  w  1956  r.
W styczniu 1957 roku przyjechała rodzina Marii  Skwarek z córkami.  Zostali  Oni
osiedleni na podstawie obowiązujących przepisów o repatriacji. 

Opierając  się  na  zachowanych  dokumentach  piszący  te  słowa  postara  się
przybliżyć tamten czas.

Prezydium  Gromadzkiej  Rady  Narodowej  w  Sadach  Górnych
reprezentowanych przez Przewodniczącego Gr. R. N. Antoniego Laluka, Sekretarza
Gr. R. N. Borkowskiego Andrzeja oraz Członka Prezydium Wincentego Skowrona
sporządziło  protokół  „Sprowadzenie  w  Posiadanie  Gospodarstwa  Osadniczego”
wprowadziło  Marię  Skwarek  w  posiadanie  działki  robotniczej  położonej
w Gromadzie Sady Górne, we wsi Sady Górne Nr 85. W opisie gospodarstwa jest
mowa o domu mieszkalnym i obszarze ogólnym gruntów ok. 3 ha ziemi. Dokument
ten jest opieczętowany okrągłą pieczątką: Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej
w  Sadach  Górnych,  oraz  pieczątką  „  Za  Prezydium  Gr.  R.  N.  Laluk  Antoni  –
Przewodniczący”.  5  sierpnia  1957  r.  Prezydium  Powiatowej  Rady  Narodowej,
Powiatowy Zarząd Rolnictwa sporządził  „Kartę Osiedleńczą” na podstawie której
przyznano  bezzwrotne  kredyty;  na  zakup  krowy  –  3.500  zł,  oraz  na
zagospodarowanie  –  3.000  zł.  W/w  kredyty  przyznano  na  podstawie  nowych
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przepisów zawartych w Uchwale  Rady Ministrów nr  107,  z  dnia  25.  III.  1957 r.
Powyższy  dokument  podpisał  Zastępca  Przewodniczącego  rady  Narodowej
w Jaworze  Józef  Wojewoda,  (pionier,  zasłużony  dla  osadnictwa).  Aktem Nadania
w imieniu Ministerstwa Rolnictwa Powiatowa Komisja Ziemska z dnia 31.VII.1958
r. Maria Skwarek staje się właścicielem domu mieszkalnego i gruntów o pow. 3 ha.
Aktu nadania dokonuje się na podstawie art. 5 i 10 dekretu z dnia 6 września 1951 r.
o  ochronie  i  uregulowaniu  własności  osadniczych  gospodarstw  chłopskich  na
obszarze  Ziem  Odzyskanych.  Akt   Nadania  podpisany  przez  Członka
i Przewodniczącego Powiatowej Komisji Ziemskiej.

 Jak  już  wcześniej  wspomniano  wraz  z  M.  Skwarek  przyjechała  Jej  córka
Józefa. Tak Ona wspomina tamten czas:  „Okresu II Wojny Światowej nie pamiętam,
jak wybuchła miałam 7 lat. Mieszkaliśmy w Dmuchawcu woj. Tarnopol. Mój ojciec
był wziętym kowalem. Wg opowiadań mamy i starszego rodzeństwa rodzina nasza
należała do zamożniejszych we wsi. Ojciec mój  choć pochodził z rodziny chłopskiej,
nie widział  siebie w roli  rolnika. W młodości pobierał nauki w mieście, uczył się
kowalstwa,  mechaniki.  Po  ożenku  wybudował  kuźnię,  która  stanowiła  źródło
dochodu i była podstawą utrzymania rodziny.  Moja pamięć sięga połowy lat pięć
dziesiątych.  Mieszkaliśmy  w  dalszym  ciągu  w  tym  samym  domu  w  Dmuchawcu.
Jednak był to inny dom niż przed wojną. Przede wszystkim w 1945 część rodziny
wyjechała  do  Polski  na  teren  Dolnego  Śląska,  do  Starych  Bogaczowic,  Sadów
Górnych,  Wrocławia.  Mój  tato  Jan  Skwarek  (ojciec  także  powojennych  kowali
w Starych Bogaczowicach – Leona Skwarka,  oraz w Sadach Górnych – Michała
Skwarka), moje siostry i ja zostaliśmy na ojcowiźnie. Nie było kuźni, nie było radości
z zakończenia wojny. Był za to kołchoz, głód i cierpienie z powodu bycia Polakami.
Pracowałam już po ukończeniu 16 roku życia w kołchozie podobnie jak pozostała
część rodziny. Wracając do lat mojego dzieciństwa po 1939 roku przyznawanie się do
Polskości  kończyło  się  wyzwiskami  i  innymi  nieprzyjemnościami  ze  strony
miejscowych Ukraińców. Byli tam również dobrzy Ukraińcy, którzy starali się nam
pomóc,  a  nawet  ostrzegali  przed  aktami  represji  przez  organizacje  „samostijnej
Ukrainy”. W domu wiele rozmawialiśmy na temat wyjazdu do Polski, która miała
teraz inny kształt i inne granice. Tato jednak przekonywał nas, że Polska wróci do
przedwojennych  granic.  Było  coraz  ciężej.  Coraz  większe  wymagania  władz
kołchozu, coraz mniej do jedzenia. Choć w pewnym momencie moja siostra  dostała
pracę w drukarni, było troszkę lżej. Chęć wyjazdu do Polski szczególnie rozbudził
w  nas  szwagier  z  Sadów  Górnych,  mąż  siostry  Janiny,  Józef  Zapotoczny.  Pisał
o Polsce i mieszkaniu w Polsce tak przekonywająco, że chciało się jechać tam choćby
już.  Tato  był  jednak  konsekwentny  w swoich  przekonaniach.  Przyszedł  rok  1956,
śmierć mojego ojca. Już nic nas nie trzymało w złowrogiej Ukrainie. Napisaliśmy do
Polski,  do  siostry  i  szwagra,  że  chcemy  do  Polski,  do  rodziny.  Szwagier  bardzo
szybko  załatwił  niezbędne  dokumenty  i  w  styczniu  1957  roku  znaleźliśmy  się
w Polsce. Nie było wielkiego pożegnania w Dmuchawcu, przyszli najbliżsi sąsiedzi.
Było raczej  widać ulgę,  że Dmuchawiec pozbył  się  jeszcze jednej  nie Ukraińskiej
rodziny. Na drugi dzień byliśmy już przygotowani do wyjazdu. Przyjechał samochód
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pojechaliśmy na dworzec kolejowy do Tarnopola. Z Tarnopola do Poznania, potem
Jawora  i  Bolkowa.  W  Bolkowie  czekał  już  na  nas  szwagier  Zapotoczny.  Moje
pierwsze wrażenia z pobytu w Polsce? (i tu widać na twarzy uśmiech i zadowolenie),
to  wszechobecna  mowa  Polska,  życzliwość  napotkanych  ludzi.  Na  miejscu  już
w Sadach to dostatek chleba, nie ograniczona jego obecność o każdej porze dnia
i  nocy.  Po  miesięcznym  pobycie  znalazłam  zatrudnienie  wraz  z  siostrą
w  miejscowym  PGR.  Zapamiętałam  życzliwość  ówczesnego  brygadzisty  Jana
Ogrodniczaka.   Atmosfera  pracy  była  inna  niż  w  Dmuchawcu.  Ludzie  przyjaźnie
nastawieni,  a  po  pracy  bliskość  rodziny.  Po  niedługim  czasie  wyszłam  za  mąż.
Zamieszkałam wraz z mężem w Sadach. Przestałam pracować zarobkowo. Zajęłam
się  gospodarstwem domowym.  Mąż  mój  Janek  pracował  w  leśnictwie  w  Starych
Bogaczowicach, był gajowym. W latach 1970-tych i 80-tych był leśniczym  Parku
Zdrojowego  w  Szczawnie.  Wychowaliśmy  czworo  dzieci.  Do  tej  pory  jestem
mieszkanką Sadów Górnych.

                  Opracował: Cz. Z.
Nagórnik

Na ziemi Piasta śląsku Zielonym
Są piękne miasta i cudne wsie
Kocham tę ziemię za jej uroki
I za rolnictwo co żywi mnie

Śląsku zielony, Śląsku kochany
Bez ciebie trudno byłoby nam żyć

Tyś na swą polskość czekał wiekami
By razem z Polską na zawsze być.

Tak śpiewał w 1996 r. w Nagórniku z okazji 50 -lecia
osadnictwa zespół „Krzeczynianki”

Malowniczo  położony  w  rynnie
tektonicznej,  od  północy  osłania  go  łańcuch
górski Młynarki i  Truskolasu,  od południa zaś
masyw Krąglaka – Kokosza i Łysicy (666 m. n.
pm.).  Z  okolicznych  gór  urocze  widoki

w  kierunku  północnym,  południowym,
wschodnim  oraz  zachodnim.  Stara  wieś  ten
Nagórnik bo założona ok. 1300 r. jako Helwici
Willa  potem Hohenhelmsdorf.  Ma też  kolonię
z 1703 r. Od początku do 1957 r. był związany
z Bolkowem i z parafią w Gostkowie do 1972 r.
Obecnie  w  gminie  Marciszów  i  w  parafii
Wierzchosławice. Zajmował ok. 400 ha, obecnie
ok. 30 mniej. Najludniejszym Nagórnik był ok.
1840  r.  bo  liczył  83  domy (razem z  kolonią)
Katzegraben (Kocików) i w 1871 r. blisko 500
mieszkańców.  (Dane  z  1845  r.  -  665
mieszkańców),  13  rzemieślników,  153  tkaczy,
2 gospody, szkołę, 200 owiec i pewnie ok. 150
szt.  krów  (o  czym  świadczą  obory,  a  nie  jak
podano w Słowniku 11). Po II w. św. osiedliło
się  ok.  170  osób  w  tym  ok.  30  osadników
wojskowych. Ze względu na oddalenia i złych
dróg ciągle się wyludniał tak, że dziś ma ok. 60
mieszkańców.  We  wsi  jest  sporo  drzew
owocowych,  które  obficie  rodzą.  Świetlica
zwiększona,  2  kapliczki,  Pomnik  300  –  lecia
i  Zgody wspólny z  Gostkowem,  także  tablica
pamiątkowa  osadnictwa  polskiego.  Sklepu  nie
ma  ale  nie  problem  bo  każdy  ma  auto  i  do
Domanowa 5 min. a 15 do Bolkowa. Krów ma
więcej niż Wierzchosławice i Domanów razem
bo  ok.  60,  ale  nie  ma  koni  i  świń,  4  stadka
drobiu więc są swojskie jajka. Dzieje ma dobrze
udokumentowane (dawne i obecne). Praca prof.
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Zbigniewa  Wiktora  była  darowana  sąsiednim
wsiom i bibliotekom. W Nagórniku były sławne
zabawy  gdzie  okoliczni  „Kozacy”  do  siebie
podskakiwali.  Organizowano  hucznie:  700  –
lecie i 50 – lecie osadnictwa w 1996 r., turnieje

zwycięstwa  1945  r.  i  turnieje  niepodległości.
Kogo  On  interesuje  może  pożyczyć  książkę
i poczytać.

POLEMIKI. Przykłady utrwalenia zwycięstwa
i myśli piastowskiej po 1945 r.

1. Znany  prawicowy  działacz  polski  z  Argentyny  Jan  Kobylański  powiedział
6.  III.  2014  r.,  że  utracenie  Kresów  Wschodnich  było  tragedią  100  –  lecia.
Polemizując z J. Kobylańskim  trzeba mu odpowiedzieć, iż zdobycie i odzyskanie
Ziem  Zachodnich  i  Północnych  w  1945  r.  oraz  ich  zagwarantowanie  traktatami
międzynarodowymi i z Niemcami, jest największym w 1000 leciu państwa polskiego
osiągnięciem militarnym i politycznym na kierunku zachodnim.
2. W  gminie  Niechlów  na  Dolnym  Śląsku  oddano  hołd  osadnikom  polskim
przybyłym po 1945 r. Mianowicie w 2008 r. w Sicinach postawiono pomnik z orłem
piastowskim na szczycie . Kosztował gminę 10 tys. zł. Brawo ! To jest utrwalanie
polskości i idei piastowskiej.
3. W Legnicy w 2001 r. odsłonięto chrześcijańsko – patriotyczny pomnik. Ma
wysokość 23 m i u podstawy 8 m. Część napisu brzmi m.in.  „Legnica to miejsce
historyczne na którym książę piastowski Henryk Pobożny stawił czoła najeźdźcom ze
wschodu...” Ciekawe dlaczego nie wymieniono tego najeźdźcy z nazwy przecież jest
znany, to Mongołowie.
4. Warto  przeczytać  w  internecie  art.  prof.  J.  R.  Nowaka  pt:  „Pełzająca
germanizacja  Wrocławia” z 2009 r.  W trzech odcinkach Profesor wymienia  wiele
proniemieckich  inicjatyw  i  ich  szybką  realizację.  Demaskuje  też  przewlekanie
inicjatyw polskich takich jak: budowa pomnika Bolesława Chrobrego czy Wojciecha
Korfantego.  Doszło  nawet  do  tego,  że  kilkadziesiąt  osób  zorganizowało  pod
pomnikiem Chrobrego ośmieszający happening z okrzykami: „pomnik Chrobrego do
luftu  i  precz  z  pomnikiem  Chrobrego”.  Najdziwniejsza  była  jednak  obojętność
Wrocławian bowiem nie „zmietli” szybko takiej hucpy spod  pomnika.
5. Osoby tęskniące za Wschodem podkreślają, że tam była polska kultura, a tu na
Zachodzie (Śląsku, Pomorzu) jakoby nic. Owszem na Wschodzie od czasu podbicia
Rusi przez Kazimierza Wielkiego (1355 r.) budowano kulturę materialną (budolwe)
z czasem duchową i naukową tworząc dwa uniwersytety, biblioteki, muzea a w nich
obrazy. Trzeba jednak przyznać, że z tamtych dóbr kultury korzystała tylko niewielka
część społeczeństwa kresowego. Bogate ziemiaństwo i mieszczaństwo, w części też
żydowskie i ruskie z tym, że te dwie narodowości miały i własne odrębne instytucje
kultury. Zaś większość ludności, czyli chłopi, drobna szlachta, biedny proletariat do
owej  kultury  miały  nieznaczny  dostęp.  No,  nieco  szerszy  gdy  pojawiły  się  radia
w latach 1930 – tych. Zaś na Ziemiach Zachodnich po przejęciu materialnych dóbr
kultury poniemieckiej w niedługim czasie do nich przywykliśmy i po kilku latach
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byliśmy doń nawet przywiązani, np. do kościołów, zamków piastowskich, gmachów
szkół  i  uniwersytetów.  Tym  bardziej,  że  w  wielu  wypadkach  pionierzy  je
remontowali czy odbudowywali z gruzów. W dodatku duże nakłady państwowe na
naukę  i  kulturę  spowodowały,  że  do  niej  miały  dostęp  coraz  szersze  kręgi
społeczeństwa  łącznie  z  ludem  wiejskim.  Założono  tysiące  bibliotek  wiejskich
i  zakładowych,  uruchomiono  szkoły,  kina,  muzea  i  teatry  polskie.  Powstały
amatorskie zespoły w miastach i na wsiach. To właśnie powszechny dostęp szerokich
mas ludowych do szkół i placówek kultury spowodował, że już pierwsze pokolenie
Dolnoślązaków posługiwało  się  czystą,  dość  literacką  mową polską.  A wiemy ze
wspomnień,  że  na  Wschodzie  mowa  Polaków  często  upodabniała  się  do  mowy
ruskiej. I to może ta nieomal literacka polszczyzna śląska i pomorska jest dowodem
na sukces na „polu” nauki i kultury Ziem Zachodnich i Odzyskanym Śląsku
6. Znakomity pisarz Ksawery Pruszyński w latach 1941 – 44 m.in.  pisał: Wanda
Wasilewska  mówiła  o  „Polsce  Bolesława  Krzywoustego”  oznaczało  to  jedno
„Przekreślcie 500 lat historii, wyrzeczcie się Wschodu, a otrzymacie Bałtyk, wrócicie
nad Odrę, odzyskacie ziemie o które w swych dziejach Polski modlił się Długosz.”
Według  Pruszyńskiego  Roman  Dmowski  zawsze  był  rzecznikiem  porozumienia
z Rosją nawet bolszewicką. (W tym czasie II w. św. już nie żył). To Dmowski byłby
najlepszym ambasadorem w Rosji  (ZSRR), a prasa sowiecka pisałaby o polskości
Pomorza i Śląska, Warmii i Mazur, Wrocławia i Opola. Świat by się przyzwyczajał,
a  wściekłość  ogarniałaby  Berlin.  (Czyli  Niemcy  hitlerowskie).  Założeniem
Dmowskiego (według Ks. Pruszyńskiego) było: wrogiem Polski są Niemcy. Polska
na  dwa  fronty  walczyć  nie  może.  Polska  winna  szukać  porozumienia  z  Rosją
sowiecką”. I właśnie do takiego porozumienia (choć nie idealnego, krytykowanego
w 1944 – 45 r. przez rząd londyński, a dziś w mediach przemilczanego) doprowadziła
polska lewica. Na swe barki ten ciężar wzięli tacy ludzie jak: Wanda Wasilewska,
gen. Zyg. Berling, P. Finder, M. Nowotko, M. R. Żymierski, B. Bierut, St. Grabski,
St. Witos, E. Osóbka Morawski czy Władysław Gomułka. Podjęli decyzje za naród
i  na stulecia.  I  Polska ma granice lepsze,  nieduże mniejszości,  szeroki  dostęp do
morza, a nade wszystko spokój na wschodniej granicy. Zaś Dmowski narodowiec
w raju cieszy się z działań komunistów, których za życia zwalczał.

„Majówka” w tradycji polskiej i wiejskiej znaczyła:
1. Śpiewanie przed kapliczkami lub w kościele nabożeństwa. majowe
2.  w sobotę  lub niedzielę na  piknik.. - zieloną trawkę z prowiantem.
3. Majówką lub majem zwano bardzo wysoką, ustrojoną choinkę stawianą 1 maja
przed domami panien przez kawalerów.   

Przysłowia majowe.
1. Mokry ciepły maj będzie żytko jak gaj.
2. Kto sieje w marcu zbiera w garncu, kto w maju ten w jaju.
3. Deszcz majowy chleb gotowy. 
4. Jeśli w maju grzmot, rośnie wszystko w lot.
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5. Na pierwszego maja szron obiecuje dobry plon.
6. Gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj się urodzaju.
7. Ciepły kwiecień, mokry maj będzie zboże jak gaj.
8. Deszcz majowy pannom na głowy. 

  Zebrane od miejscowych osób

W ostatniej chwili.
- W tekście wspomniano o zasłużonych dla Ziem Zachodnich działaczach lewicy PPR PZPR,
których  się  dziś  pomija  i  pomawia,  a  Papież  Franciszek  powiedział,  że  marksiści  są  ludźmi
wartościowymi. To doniosłe i ważne oświadczenie.
– Uwaga na dołki. Wczesną wiosną 2014 r. rolnicy rozpoczęli siewy, motocykliści wskoczyli
na motory i forsują zbocza i wąwozy wokół Przełęczy Pojednania, a poszukiwacze kopią dołki.
Wykopują stare garnki, miski,  kociołki,  przerdzewiały kosy i  maszynki do mięsa. Zostawiają te
rupiecie i otwarte dołki. Kto ma je zasypywać?
– W kwietniu  2014 r.  w środowiskach kresowo – narodowych odżyła  nadzieja  na rozpad
Ukrainy i powrót Polski na wschód. To niebezpieczne mrzonki dla piastowskiej myśli i naszych
praw do Śląska.
– Na świecie są 2 miliony skrytek w tym jedna na Figlowie. Założył ją chłopczyk z Sadów
Górnych. Ciekawe co w niej schował? Kto i kiedy ją odkryje i czy czeka go nagroda?
– DONIOSŁY JUBILEUSZ – 2.III.2014 r. minęła 150 rocznica ukazu carskiego o uwolnieniu
chłopów z pańszczyzny, przez co 80 % narodu polskiego stało się wolnymi. Główne media tak
ważną  rocznicę  przemilczały  i  to  celowo,  bo  w  Polsce  dziś  pamięć  jest  wybiórcza  i  mitami
obłożona.  Zaciera  się  niewygodne  ślady historii,  które  mogłyby podminować  pozycje.  Pamięć
okupują przegrane bitwy, gdyż pańszczyzna była ojczyzną szlacheckiego narodu. Wstydliwe dzieje
pragnie się dziś ukryć. Przypominał „Le Monde” 

W kościele w Sadach Górnych dnia 30.
III.  2014  r.  poświęcono  nowy  dzwon.
(Stary z  1615 r.  pękł).  Nowy nosi  imię
Jana Pawła II – go. Waży 350 kg. Został
ufundowany  przez  Parafian  i  Radę
Gminy Bolków. 

(Wykorzystano  fot.  ze  strony  intern.  Parafia
Sady  Górne)(Wykorzystano  fragment
mapy ze str. int. „Mapster”
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Fot. 1. Wykonano na Przełęczy Pojednania w dniu 10 sierpnia 2002 r. z okazji przetransportowania Pomnika Zgody.
Stoją od lewej: prof. Zbigniew Wiktor, Staś i Łukasz Baciowie, Stanisław Kędzierski, nieco z tyłu Mariusz Wiącek,
Stanisław   i Piotr Bielicz, Jan Wierszak, Szczepan Napora, Ola Nagrodzka, Robert Bać, Józef Żukrowski (wykonał

napis) i Jarosław Nagrodzki. Fot. wyk. Krzysztof Wiktor.

Fot. 2. Przełęcz Pojednania 8.09. 2002 r. Zapowiedź występu pod Pomnikiem Zgody
z okazji spotkania po jego odbudowie. Przy mikrofonie Bogumiła Stępień

(z Gostkowa), obok dzieci z zespołu „Gostkowiacy”
Fot. K. Wiktor

 

Fot. 3. Spotkanie z okazji odsłonięcia Pomnika Zgody na Przełęczy Pojednania
w dniu 8. 09. 2002 r. Składanie podziękowań organizatorom spotkania biesiadnego
w imieniu Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika przez Szczepana Naporę.

Fot. K. Wiktor.
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Fot. wykonano spod Lasu Doniczki
wiosna, lato, jesień, zima.
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Figlów i jego okolica
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