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    Na sesji 27 lipca radni podjęli jedną uch-
wałę, której istotą było wniesienie skargi
na rozstrzygnięcie nadzorcze. Sprawa do-
tyczy zmiany miejsowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Sobótka dla 
terenu położonego przy ul. Cmentarnej. Spra-
wę szczegółowo omówiła Katarzyna Sobólska
z Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rol-
nictwa w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka. 
-  Uchwała dotyczy wniesienia skargi na
rozstrzygnięcia  nadzorcze.  Wojewoda 
stwierdził nieważność uchwały podjętej 
przez radnych w grudniu, odnośnie zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego przy Cmentarnej – tłumaczyła
Katarzyna Sobólska. 

    Wojewoda zarzucił gminie, że zmiana 
miejscowego planu nie jest zgodna z uchwa-
łami Sejmiku Województwa Dolno-
śląskiego odnośnie wprowadzenia ochro-
ny parku krajobrazowego. Dział plano-
wania w urzędzie gminy nie zgadza się
z rozstrzygnięciem wojewody. 
-  Nasz plan pierwotny dla Sobótki stwo-
rzony w 2011 roku wszedł w życie po
przyjęciu Planu Ochrony Ślężańskiego 
Parku Krajobrazowego. Przepisy zabra-
niają nam wykonywania jakichkolwiek 
zmian w obrębie terenów przeznaczonych
na obszary zielone – tłumaczyła urzęd-
niczka.

W 2011 roku teren przy Cmentarnej był
przeznaczony na tzw. zieleń parkową. 
W grudniu radni postanowili zmienić prze-
znaczenie tego terenu na budownictwo
jednorodzinne (zabudowa mieszkaniowa 
niskiej intensywności). Teren należy do 
gminy. Radni zastanawiali się, czy zaskarżyć
decyzję wojewody. 
-  Będę głosowała za tym, aby podjąć uch-
wałę o przekazaniu sprawy do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego. Prośba
do burmistrza, aby rozpoczął procedurę
zaskarżania Planu Ochrony Ślężańskiego
Parku Krajobrazowego, który jest dla 
nas bardzo niekorzystny – zapowiedziała
Hanna Piwowarska, przewodnicząca rady.
Chodzi o to, aby w przyszłości na tym te-
renie mogły powstawać obiekty potrzebne
do rozwoju turystyki (hotel, toalety, spa,
restauracje). Zdaniem radnej Iwony 
Czyż zaskarżenie do sądu administracyj-
nego nie jest wyjściem z sytuacji. 
-  Możemy od początku rozpocząć proce-
dowanie zmiany planu zagospodarowa-
nia przestrzennego pod kątem tego, co 
tak naprawdę chcemy, czyli przekształce-
nia tych terenów pod kątem zabudowy 
rekreacyjnej i turystycznej – przekonywa-
ła Iwona Czyż. 
Radna Lidia Sączawa jest przeciwniczką
powstania tam hoteli. Zgadza się jednak
na budowę basenu, hali sportowej lub 
przedszkola. Zdaniem Grzegorza Chrzana
projekt budzi mnóstwo wątpliwości i rad-
ni nie powinni przekształcać terenu w 
zabudowę wielorodzinną. Waldemar Kar-
czewski przekonywał, że nie powinniśmy
być terroryzowani przez park krajobrazo-
wy, sejmik czy wojewodę. Należy też za-
skarżyć fatalną dla Gminy decyzję. Co 
na to burmistrz? 
-  Nie możemy na swoim terenie pozwa-
lać na narzucanie woli z zewnątrz. To 
przedłużenie inwestycji, która ma po-
wstać na stoku Janosik, czyli rozszerzenie
bazy rekreacyjno-turystycznej – mówił
Mirosław Jarosz.
Włodarz zaapelował, aby zaskarżyć de-
cyzję wojewody. Jak głosowali radni? 
Dziewięciu było za, 4 – przeciw. Dwóch
radnych wstrzymało się od głosu. 

(bom)
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    Na sesji w dniu 3 sierpnia radni zgodzili 
się na wprowadzenie zmian w wieloletniej
prognozie finansowej gminy na lata 2022 – 
2035. Podjęto także uchwałę w sprawie 
zmiany budżetu. Poszczególne komisje po-
zytywnie zaakceptowały projekt zmian.
Skarbnik Magdalena Sączawa szczegóło-
wo przedstawiła dochody i wydatki gminy
na 2022 rok. 

-  Dochody zwiększa się o 927 tysięcy. 
W tym o czterysta tysięcy z powodu przy-
znania dotacji przez powiat wrocławski na
zadanie realizowane w ramach programu
„Bezpieczna droga”. Chodzi o przebudowę
drogi powiatowej na odcinku od ulicy Sło-
wiańskiej do Chrobrego w Sobótce – poin-
formowała zebranych.
Pieniądze zostaną przeznaczone również 
m.in. na remonty dróg, budowę chodników,
zadania oświatowe, w tym na dodatkowe
zajęcia dla dzieci z Ukrainy, utrzymanie 
zieleni przy drogach i podwyżki dla nau-
czycieli. Radny Ryszard Saltarski pytał, 
czy plany remontu chodnika przy ulicy 
Słowiańskiej uwzględniają budowę wiaty
przystankowej w zatoczce autobusowej. 
Kolejne pytanie dotyczyło budowy ścieżki
rowerowej w Sobótce Zachodniej.
-  Zatoka przystankowa znajduje się na te-
renie prywatnym, dlatego projekt nie prze-
widuje jej przebudowy. Ścieżka rowerowa
będzie normalnie poprowadzona od Sło-

wiańskiej do Chrobrego – tłumaczył 
Jakub Zawada, kierownik Referatu In-
westycji w Urzędzie Gminy.
    W dalszej części sesji zmieniono status
Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) 
w Sobótce. Projekt zmian omówiła dy-
rektor OPS Katarzyna Dwornik-Piszczałka. 
    Na koniec radna Danuta Szczęch-Drozd
zapytała, jak Gmina poradzi sobie z pod-
wyżkami cen opału, aby jesienią i zimą 
mogły normalnie funkcjonować szkoły, 
przedszkola i inne zakłady należące do
Gminy. 
-  Czy nie będzie zachodziła konieczność 
oszczędzania? Chcielibyśmy uzyskać
informację na posiedzeniach komisji. 
Oszczędności powinny dotyczyć wydat-
ków bieżących, a nie inwestycyjnych
– zaznaczyła radna.

Analiza oszczędności ma zostać przed-
stawiona na kolejnej sesji. 

(bom)

DODATEK WĘGLOWY - INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN USTAWOWYCH

    Uprzejmie informujemy, iż zgodnie
z wprowadzonymi zmianami doty-
czącymi ustawy z dnia 5 sierpnia 
2022 roku o dodatku węglowym 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 z póź.zm),
dodatek  węglowy przysługuje osobie
w gospodarstwie domowym w przy-
padku, gdy głównym źródłem ogrze-
wania gospodarstwa domowego jest
kocioł na paliwo stałe, kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon
kuchenny, piecokuchnia, kuchnia
węglowa lub piec kaflowy na pali-
wo stałe, zasilane paliwami stałymi,
wpisane lub zgłoszone do centralnej
ewidencji emisyjności budynków, 
o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o wspiera-
niu termomodernizacji i remontów 
oraz o centralnej ewidencji emisyjno-
ści budynków (Dz. U. z 2022 r. poz.

438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierp-
nia 2022 r., albo po tym dniu – w przy-
padku głównych źródeł ogrzewania
wpisanych lub zgłoszonych po raz
pierwszy do centralnej ewidencji 
emisyjności budynków, o których mo-
wa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.”,

Dodatkowe zmiany:

- W przypadku gdy pod jednym adresem
miejsca zamieszkania zamieszkuje wię-
cej niż jedno gospodarstwo domowe, 
jeden dodatek węglowy przysługuje
dla wszystkich gospodarstw domowych
zamieszkujących pod tym adresem. 

- W przypadku gdy wniosek o wy-
płatę dodatku węglowego złożono 
dla więcej niż jednego gospodar-
stwa domowego mających ten sam
adres miejsca zamieszkania, to do-
datek ten jest wypłacany wniosko-
dawcy, który złożył wniosek jako
pierwszy. Pozostałe wnioski pozo-
stawia się bez rozpoznania,

- Dodatek węglowy wypłaca się 
w terminie do dwóch miesięcy od
dnia złożenia wniosku o jego wy-
płatę, przy czym wnioski złożone 
po dniu 30 października 2022 r. wy-
płaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

- Do postępowań prowadzonych obec-
nie w sprawie wypłaty dodatku wę-
glowego wszczętych i niezakończo-
nych przed dniem wejścia w życie
zmian stosuje się przepisy ustawy 
zamienianej.

OBOWIĄZEK KONTROLI ZBIORNI-
KÓW NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE 
ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZ-
CZALNI ŚCIEKÓW

    W związku z uchwaloną nowelizacją
ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach, która obowiązuje od
dnia 9 sierpnia 2022 r. Urząd Miasta
i Gminy Sobótka informuje mieszkań-
ców, iż na podstawie art. 5aa tutejszy
urząd będzie miał obowiązek skontro-
lować każdą nieruchomość, która po-
siada zbiornik bezodpływowy, tzw. 
szambo lub przydomową oczyszczal-
nię ścieków, przynajmniej raz na dwa
lata. Kontroli podlegać będzie fakt po-
siadania umowy na wywóz nieczysto-
ści z przedsiębiorcą posiadającym sto-
sowne zezwolenie oraz dowody uisz-
czania opłat za wywóz. 

    W przypadku nieposiadania wyżej wy-
mienionych dokumentów UMiG Sobótka
jest zobligowany do wszczęcia postę-
powania administracyjnego nakazują-
cego mieszkańcowi realizację w.w. obo-
wiązku. 
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JUBILEUSZ  MUZEUM  W SOBÓTCE
Blisko 60 osób wzięło udział w obchodach 60-lecia Muzeum Ślężańskiego. W trakcie otwarto nową salę wystawową 
ze starymi monetami i unikatowymi przedmiotami. Na uroczystość zaproszono władze gminy, archeologów, przyja-
ciół muzeum i Leszka Zarembę, wnuka Stanisława Dunajewskiego, który zakładał placówkę. 

    Muzeum powstało w 1962 roku w przed-
wojennym budynku szpitalnym. Pierw-
szą stałą wystawę „Wierzenia dawnych
Słowian” udostępniono w 1966 roku. 
Na początku lat 90. Z inicjatywy władz
samorządowych placówce nadano imię
Stanisława Dunajewskiego, który był 
pierwszym opiekunem muzeum. 

-  To niezwykłe miejsce. Jedyne takie na
świecie, gdzie w obiekcie należącym daw-
niej do dóbr kościelnych od kilkudziesię-
ciu lat eksponowana jest wystawa o przed-
chrześcijańskich wierzeniach. To również 
jedyne muzeum samorządowe powiatu 
wrocławskiego, które dzięki życzliwości
władz Sobótki przetrwało do dziś wśród 
burzliwych zmian w Polsce – mówiła 
Monika Szima-Efinowicz, dyrektor pla-
cówki.
    Przez lata istnienia muzeum zmieniało 
się wraz z oczekiwaniami współczesności.
Rok temu wprowadzono lekcje i warszta-
ty dla dzieci i młodzieży. Organizowane
są wykłady i wycieczki historyczne. Pla-
cówka jest instytucją samorządową od 
1993 roku. 
-  Dzisiejszy jubileusz jest okazją do przy-
pomnienia niezwykłych osiągnięć i za-
sług, które na koncie ma instytucja i lu-
dzie z nią związani. Dla mieszkańców 
i gości muzeum na zawsze będzie symbo-
lem łączenia tradycji i współczesności 
– przemawiał burmistrz Sobótki Mirosław
Jarosz.
    Efektem pracy muzealników są wystawy
tematyczne i publikacje naukowe. Łącznie 
wydano 21 monografii, które opublikowa-
no w muzealnym wydawnictwie. 

Wernisaże sławnych artystów

Od połowy lat dziewięćdziesiątych w pla-
cówce działa galeria, w której prezento-
wana jest twórczość artystów regional-
nych i współczesnych. Swoje wernisaże
mieli tu m.in. światowej sławy grafik
i scenograf Ryszard Kaja, rysownik 
Edward Lutczyn, malarz i śpiewak opero-
wy Wiesław Ochman, malarz Jerzy Duda-
Gracz, litewski grafik Stasys Eidrigevicius
i wielu innych. Łącznie zorganizowano
380 wystaw.  

Nowa wystawa 
ze Skarbem Dunajewskiego

    Podczas obchodów otwarto nową wysta-
wę „Sobótka od osady targowej do nowo-
żytnego miasta”. Można na niej zobaczyć
unikatowe przedmioty, m.in. skrzynię 
norymberską, starodruk Biblii Marcina
Lutra wydanej w 1720 w Norymberdze
(biblia jest jednym z najstarszych ekspo-
natów muzeum, przekazana w darze przez
proboszcza parafii św. Jakuba w 1964 
roku). Są również stare monety w ekspo-
zycji „Skarb Dunajewskiego”. Bilon tra-
fił do placówki w 1965 roku, wykopany
przez robotników, którzy burzyli kamie-
nicę w rynku. 
-  Skarb Dunajewskiego to zbiór depozy-
tu monet, część nie wiadomo skąd pochodzi.

     Leszek Zaremba, wnuk Stanisława
 Dunajewskiego

   Monika Szima-Efinowicz, dyrektor mu-
zeum podczas wykładu inauguracyjnego

Być może przynieśli je przypadkowi
ludzie. Jak widać na załączonej mapce są
z wielu mennic, jednak większość pocho-
dzi z najbliższych rejonów – poinformo-
wał numizmatyk Łukasz Sroka.
    Oprócz wykładu inauguracyjnego Moniki 
Szimy-Efinowicz goście wysłuchali prele-
kcji m.in. „Skarby monet – okno na prze-
szłość” prof. Borysa Paszkiewicza z Uni-
wersytetu Wrocławskiego oraz wykładu 
Andrzeja Kocińskiego, lokalnego badacza
historii, radnego i przewodnika, który mó-
wił o ciekawostkach związanych z Sobótką.

Na uroczystość przyjechało wielu naukowców i archeologów 

    Dla mieszkańców i gości muzeum na zawsze będzie symbolem łączenia tradycji
 i współczesności – mówił burmistrz Sobótki

Po wystawie czasowej oprowadzała gości
archeolog Halina Śledzik-Kamińska. „Co
kryło się pod sukniami barokowych dam”
to tytuł wykładu Marty Dardzińskiej z Mu-
zeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. Na ko-
niec wystąpiła grupa rekonstrukcji wojsk 
siedemnastowiecznych Kompania pikinier-
ska regimentu Gallas. Obchody zwieńczył
koncert chóru A Capriccio w kościele pw. 
św. Jakuba w Sobótce.

Panel o skarbach prof. Borysa Paszkiewicza

Andrzej Kociński przygotował wykład „Znana i nieznana historia Sobótki” Jacek Bomersbach 
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Krótka historia gminnych powodzi
Intensywne opady spowodowały pod-
topienia w Sobótce i okolicach. W kil-
ku miejscach przesiąkł wał na rzece 
Czarna Woda. Na wiele godzin zawie-
szono ruch kolejowy. Powódź w gminie
powtarza się co kilka lat. .......................

    W latach 1940 – 1960 Rogów Sobócki
nawiedziły trzy powodzie. Za każdym 
razem wylewała Czarna Woda. Sytuacja
powtarzała się do momentu, kiedy rozpo-
częto udrażnianie rowów melioracyjnych. 

Rok 2006.
Zniszczona ulica Miodowa

    Po całonocnej ulewie niewielkie strumy-
ki w Sulistrowiczkach zamieniły się w
wielkie potoki. Nurt wody zniszczył uli-
cę Miodową i zerwał kilka mostków. 
Strażacy ewakuowali z domów 4 osoby.
-  Nad ranem usłyszałam głośny szum po-
toku. Kiedy wyszłam z domu woda zale-
wała już podwórko. Sama ułożyłam zapo-
rę z desek i skierowałam nurt do strumie-
nia – relacjonowała Helena Boczkowska,
która mieszkała przy kaskadzie w parku
Wenecja.
    Woda zniszczyła jedyny dojazd na posesję. 
Najgorzej było na ulicy Miodowej, gdzie
strumyk zamienił się w rzekę. Nurt zni-
szczył drogę i zerwał mostek prowadzący
na posesję Ewy Smutok. 

-  To było piekło. Przez kilka godzin wo-
dę z pokoju wylewaliśmy wiadrami. Nie-
stety potok zerwał most i odciął mnie 
od świata – rozpaczała mieszkanka. 

    Deszczówka wypłukała też nawierzchnię
ulicy Zielone Wzgórze oraz uprawy rolne. 
Ówczesny sołtys Adam Jakimow przeko-
nywał, że  podtopień można było uniknąć, 
gdyby kanalizacja i odpływy zostały fa-
chowo oczyszczone.

Rok 2009.
Podtopiony dworzec PKP w Sobótce

    Do Centrum Zarządzania Kryzysowego
w urzędzie Gminy non stop dzwonią te-
lefony. Ludzie zgłaszają podtopienia piw-
nic i gospodarstw.  Przez całą noc miesz-
kańcy Świątnik czuwali, aby woda nie 
pozalewała im domów. Był też problem
z przejechaniem drogi między Sobótką 
a Jordanowem Śląskim. W tym celu zor-
ganizowano objazd przez Łagiewniki. 

-  Mieliśmy blisko 70 różnego rodzaju pod-
topień. Woda zalała domy w Księginicach,
Nasławicach, Sulistrowiczkach i Sulistro-
wicach. Podtopione zostały również Świą-
tniki i osiedle przy Leśnej w Sobótce Za-
chodniej – informował Kazimierz Mydlarz
z Centrum Zarządzania Kryzysowego 
w Sobótce.

Rok 2010.
Deszczówka niszczy drogi 
    Silne opady spowodowały podtopienia kil-
kudziesięciu hektarów pól. Wezbrana rzeka
zniszczyła drogi gminne i powiatowe. 
- Wystarczy kilka godzin silnej ulewy, aby
woda zalała piwnice. Nic tam już nie trzy-
mamy, bo wszystko jest zamoknięte. Sy-
tuacja powtarza się każdego lata, ale ten
rok jest szczególny – mówiła Jadwiga 
Zambroń z Rogowa Sobóckiego. 

    Opady spowodowały zalania piwnic przy
ul. Polnej i Stacyjnej w Sobótce. Podtopio-
ny został również dom przy Mickiewicza.
W tym roku Czarna Woda już dwukrotnie 
przelewała się przez koryto. Podczas 
dwóch ostatnich powodzi zużyto 8 tys. 
worków z piaskiem. W akcjach brali udział
strażacy z Gniechowic, Jordanowa Śląskiego,
Mietkowa, Kątów Wrocławskich i Sobótki.
Pierwsza powódź spowodowała straty w 
zalanych budynkach na ok. 25 tys. zł. 
Sporo więcej, bo aż 300 tys. zł ma koszto-
wać naprawa dróg. 

    Zgłoszono 13 podtopień gruntów i straty
w uprawach na ok. 168 tys. zł. 
-  Zakład wodociągów i kanalizacji zabez-
piecza studzienki kanalizacyjne. Jednak
największym problemem jest stan wałów
Czarnej Wody. Opracowujemy koncep-
cję rozwiązania tego problemu – tłuma-
czył wówczas burmistrz Zenon Gali.
    O porządek na wałach dbają bezrobotni,
którzy w ramach prac interwencyjnych 
koszą, odchwaszczają i usuwają korzenie.
Zaopatrzono ich w piły, sekatory i ubrania
robocze. 

Rok 2013.
Pieniądze na likwidację skutków powodzi

    Czerwcowa powódź w gminie Sobótka 
naruszyła zaporę wodną w Sulistrowicach.
W Będkowicach zniszczyła koryto rzeki
i drogę. Na likwidację szkód gmina otrzy-
mała dotację. Na usuwanie zniszczeń  
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 
przeznaczyło 900 tys. zł. 
-  W czerwcu woda zrobiła wyrwę w zapo-
rze w Sulistrowiczkach. Sytuacja zagrażała
mieszkańcom. Obiekt naprawiono. W Będ-
kowicach przy ulicy Strażackiej nurt 
strumienia zniszczył koryto i częściowo 
asfalt drogi – wyliczał na sesji Janusz 
Szajna, ówczesny kierownik Referatu 
Budownictwa, Planowania Przestrzennego
i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Sobótce.
    Pieniądze przeznaczono na remont zapo-
ry w Sulistrowicach, naprawę dróg w 
Będkowicach i remont kolektora o długo-
ści 800 metrów w Sobótce. Dodatkowo 
Gmina, korzystając z możliwości wspar-
cia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu, złożyła wnioski o dofinanso-
wanie remontu kolektora na kwotę ponad 
191 tys. zł i zapory na dofinansowanie 
w kwocie prawie 31 tys. zł.

Czerwiec 2020. 
Znów podtopienia 

    Strażacy z Sobótki Zachodniej i Rogowa
wypompowywali wodę z zalanych piwnic
i usuwali powalone drzewo na drodze
między Okulicami a Milinem. W całym 
regionie straż walczy ze skutkami opadów.
W niedzielę interweniowali ponad 100 ra-
zy. Na porannej konferencji u wojewody
poinformowano, że zbiorniki retencyjne
są przygotowane na przyjęcie dużych ilo-
ści wody.

Sierpień 2022. 
Na Czarnej Wodzie przesiąka wał

    Zalane posesje w Świątnikach i Sobótce.
Zatkane przepusty i mosty w Kryształowi-
cach i Mirosławicach. Wstrzymanie ruchu
pociągów na trasie Wrocław-Sobótka. 
W Rogowie Sobóckim cztery posesje od-
cięte od głównej drogi. Głos w sprawie za-
brał Mirosław Jarosz, burmistrz Sobótki. 

-  W nocy nie było już opadów. To spowo-
dowało, że poziom wody zdecydowanie 
się obniżył. Z całej sytuacji należy wycią-
gnąć wnioski na przyszłość. Wiemy już 
jakie urządzenia należy udrożnić i gdzie 
przekierować wodę – mówił burmistrz 
Mirosław Jarosz.
    W pogotowiu nadal jednak czekały worki
z piaskiem, które układane były pod prze-
siąkającym wałem. Strażacy wiele godzin

-  21 sierpnia mieliśmy w sumie 68 inter-
wencji związanych z opadami deszczu 
i podtopieniami. Większość z nich doty-
czyła gminy Sobótka. Tam zagrożenie
spowodowały opady deszczu na rze-
kach Czarna Woda i Potoku Sulistrowic-
kim – informował Damian Górka, rze-
cznik prasowy straży pożarnej.
    Po kilku dniach sytuacja w Sobótce nor-
muje się. Liczone są straty. 

Jacek Bomersbach

pilnowali newralgicznych miejsc i sta-
nów Czarnej Wody. 

Rok 2010. Strażacy rozkładają worki przy Czarnej Wodzie (fot. czytelnik)

     Rok 2022. Z powodu wysokiego stanu
 wody wstrzymano ruch pociągów 

    Burmistrz Mirosław Jarosz z Wojewodą Dolnośląskim i mieszkańcami Świątnik 
doglądają stanu wody na wsi

    Rok 2006. Helena Boczkowska sama
ułożyła zaporę z desek w parku Wenecja
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    4 lipca w Siedlakowicach odbył się odpust
św. Anny. Cała uroczystość przeprowadzona
została przy obrazie, który został przywiezio-
ny zaraz po wojnie ze wschodu z miej-
scowości - Tłumacz. Jak co roku, rów-
nież i w tym, do sołectwa przyjechała licz-
na delegacja mieszkańców, którzy po-
chodzą z tamtego miasta. Po uroczystej
części odpustu wszyscy goście zapro-
szeni zostali do świetlicy wiejskiej na 
poczęstunek, który przygotowali siedla-
kowiczanie specjalnie na ten wyjątkowy 
czas, za co serdecznie dziękuję.

 ODPUST ŚW. ANNY W SIEDLAKOWICACH  

Sołtys Siedlakowic
Jerzy Czerwiec

Tak bawił się Rogów Sobócki!
Kilkaset osób bawiło się na dożynkach
w Rogowie Sobóckim. Nie zabrakło 
atrakcji dla maluchów i dorosłych. 
Strażacy zorganizowali pokaz cięcia 
karoserii. Powodzeniem cieszyła się 
loteria fantowa i koncerty. 

    Imprezę zorganizowano na boisku. Do 
udziału zaproszono koło gospodyń wiej-
skich, które oferowało domowe ciasta i 
inne przysmaki. Dla dzieci przygotowa-
no zamki dmuchane, watę cukrową, pop-
corn i inne atrakcje. Sporo osób robiło 
sobie zdjęcia przy sprzęcie rolniczym. 
Jak tegoroczne zbiory oceniają rolnicy? 
-  Poprzedni rok był dobry dla kukurydzy.
W tym roku było mokrawo, choć w wielu
miejscach występowała susza. Przez kilka
tygodni nie można było wyjechać w pole.
Jednak na zbiory nie narzekam – mówi
Zbigniew Lech, rolnik z Rogowa.
    Organizatorzy rolniczego święta spodzie-
wali się większej ilości ludzi. Zdaniem 
pani sołtys - Leokadii Andrzejewskiej -
ulewy i podtopienia wpłynęły na frekwen-
cję święta plonów.
-  Jesteśmy największą wsią w gminie. 
Zależało nam, aby dożynki wypadły do-
brze i godnie. Mamy specjalną strefę dla
dzieci z bezpłatnymi słodkościami. Do-
rośli też nie narzekają – zachwala wyda-
rzenie pani sołtys.
    Były pokazy zumby i występ zespołu Roz-
maryn. W dalszej części światowe szla-
giery zagrała orkiestra Marcin Brassband
z Wrocławia. Dla młodszej publiczności
zaśpiewał niezwykle uzdolniony Wiktor
Pindel – młody wokalista z Sobótki, który
wystąpił w programie Mam Talent. Z ko-
lei romantyczne przeboje sprzed lat zapre-
zentował gitarzysta Janusz Cedro – muzyk,
kompozytor i aranżer, znany ze Spirituals
Singers Band i występów w projekcie 
Janusz Cedro Live In Concert. Oprawę
muzyczną i dobrą zabawę zapewnił ze-
spół Monroy.................................................. 

(bom)

Pijany kierowca, dzieci 
i narkotyki w oplu

Pijani przewozili trójkę małych dzieci.
W samochodzie policja znalazła też
amfetaminę. Pojazd nie miał aktual-
nych badań technicznych. 32-latek
i dziesięć lat młodsza pasażerka tra-
fili do aresztu........................................

    W gminie Sobótka funkcjonariusze dro-
gówki zatrzymali do kontroli osobowego
opla. Po uchyleniu szyby natychmiast 
wyczuli zapach alkoholu. Okazało się,
że kierowca jest pijany. Miał we krwi 
ponad 2 promile. U kobiety wykryto pół
promila. Z tyłu siedziała trójka małych
dzieci w wieku od dziewięciu miesięcy
do czterech lat. 

-  Pijany i pod wpływem amfetaminy 32-
latek z zakazem i cofniętymi uprawnie-
niami wiózł dzieci oraz ich matkę, która
również była nietrzeźwa. Oboje trafili
do policyjnego aresztu. Grozić im 
może do 5 lat pozbawienia wolności. 
Policjanci znaleźli w pojeździe porcje
narkotyków – informuje Aleksandra 
Rodecka z biura prasowego Komendy
Miejskiej Policji we Wrocławiu.

    Zachowanie 32-latka było dziwne,
dlatego funkcjonariusze sprawdzili, 
czy nie prowadzi on auta pod wpły-
wem narkotyków. Wykonany test wy-
kazał amfetaminę. Kilka porcji han-
dlowych białego proszku znaleziono
podczas dalszej kontroli opla. Po spraw-
dzeniu w policyjnych systemach in-
formatycznych wyszło na jaw, że kie-
rowca ma sądowy zakaz prowadzenia
pojazdów. Samochód miał też uszko-
dzoną przednią szybę. Kierowca i mat-
ka dzieci trafili do aresztu, gdzie cze-
kają na proces. 

(bom)

    Coroczna pamięć trwa. Z okazji roczni-
cy krwawej niedzieli na Wołyniu oraz wybu-
chu Powstania Warszawskiego delegacje 
władz miejskich, radnych, przedstawiciele
ŚOK i Muzeum Ślężańskiego upamiętniali
te ważne dla polskiej historii daty. Pod
pomnikiem Osadników Polskich przy al.
św. Anny składano pamiątkowe wieńce
oraz przypominano o tamtych wydarzenia-
ch w myśl przesłania, że „Naród, który
nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje
na szacunek teraźniejszości i nie ma pra-
wa do przyszłości”.

Letnie rocznice 



6 WYDARZENIA
KURIER SOBÓCKI

Wrzesień  2022

Święto plonów w Sobótce
Tłumy ludzi bawiły się na corocznych
dożynkach gminnych w Sobótce. Koła
gospodyń wiejskich przygotowały pysz-
ne potrawy. Nie zabrakło muzyki 
oraz stref zabawowych dla dzieci i do-
rosłych. Gwiazdą wieczoru był zespół
Piersi. 

   Święto plonów rozpoczęto Mszą w ko-
ściele św. Jakuba. Następnie korowód do-
żynkowy z wieńcami przeszedł na stadion
miejski. Sołtysi przekazali chleby i wieńce
Burmistrzowi Mirosławowi Jaroszowi i
Starostom dożynek - Katarzynie i Miro-
sławowi i Muchom. 
-  Jest to dla nas jeden z najważniejszych
dni w roku, ponieważ składamy hołd lu-
dziom pracy, aby na polskim stole nie za-
brakło chleba. Ten dzień ma być radosny
i uroczysty. Dziś podkreślamy bardzo waż-
ną rolę rolnika – dziękował burmistrz.
    W trakcie części oficjalnej rolniczego świę-
ta Tytus Czartoryski – radny Sejmiku Wo-
jewództwa Dolnośląskiego zaapelował, 
aby zapanowała zgoda i porozumienie. 

-  Niech każdy z nas bierze na siebie obo-
wiązek budowania dobra i wspólnej po-
myślności – przemawiał radny.
    Po części oficjalnej rozpoczęto obrzęd 
dzielenia chlebem. Potem ruszyła część
rozrywkowa. 
    Zdaniem rolników tegoroczne zbiory nie
wypadły najgorzej. Przeraża jednak fakt
drogich paliw i nawozów sztucznych. 
Jaka jest rzeczywistość? O to zapytaliśmy
rolników i polityków. 
-  Niestety wzrost cen paliw dotknął wszyst-
kich. Ma to przełożenie również na na-
wozy. Wzrost cen związany jest z inflacją
i wojną w Ukrainie. To niepokoi rolni-
ków. Rząd stara się pomóc i mam nadzie-
ję, że działania w Warszawie przyniosą
pozytywne efekty – podkreślił poseł 
Paweł Hreniak.
Rolnicy martwią się, czy będzie ich stać
na kupno saletry, bez której plony są zni-
kome. 
-  Tegoroczne zbiory są udane. Plusem by-
ła pogoda, która nam dopisała. Obecnie
trwa siew rzepaku. Obawiamy się jednak

Mimo udanych tegorocznych zbiorów 
nastroje wśród rolników nie są optymisty-
czne.
-  Najgorzej jest z nawozami. Ich cena 
wzrosła o 400 procent i na tę chwilę wy-
nosi ponad pięć tysięcy zł – informuje 
Paweł Fabian, sołtys Kunowa. 

    W trakcie imprezy odbyło się wręczenie
certyfikatów produktu lokalnego Lokalnej
Grupy Działania (LGD) „Ślężanie”. Otrzy-
mali je m.in. winnica Silensi z Wojnarowic,
winnica Ramut ze Świątnik, Klaudia Mo-
rawiec za wyroby ręcznie dziergane i Ma-
nufaktura Żywicy spod Ślęży. 

-  Kapituła Ślężańskiego Produktu Lokalne-
go przyznała tym razem 6 certyfikatów. 
Chciałam wręczyć certyfikaty za wino i 
działalność na rzecz rozwoju enoturystyki
– mówiła Elżbieta Pasławska, szefowa LGD.

    Nieco później na orliku rozegrano mecz piłki
nożnej dzieci z Polski i Ukrainy. Startowały 
cztery drużyny. Polacy wygrali dwa mecze.  

      Frekwencja na dożynkach była tak duża,
 że trudno było zaparkować samochód. Funk-
cjonowały liczne atrakcje dla dzieci oraz roz-
budowana strefa gastronomiczna z udziałem
KGW i sołectw gminy Sobótka. Prezentowa-
no również produkt lokalny. Na scenie wystą-
piły rodzime zespoły folklorystyczne oraz 
kącka Mokosza, a także Free Country Band,
Arthur Samuel i Iness. Gwiazdą wieczoru 
była grupa Piersi.  ............................................
Impreza trwała do późnych godzin nocnych.   

Jacek Bomersbach

o ceny nawozów azotowych – mówi Rafał
Kotwica, sołtys i radny z Księginic Małych.
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Organizatorzy – Gmina Sobótka i Ślężański Ośrodek Kultury składają podziękowania dla wszystkich podmiotów i osób zaangażowa-
nych w organizację Dożynek Gminnych:

sołectwom i KGW Gminy Sobótka, ŚOSiR, Hadlux, ZGKiM, HSW Jordanów Sp. z o.o., Parai św. Jakuba Apostoła w Sobótce, Centrum Kulturalno-
Bibliotecznemu w Marcinowicach, AgroAs, Stowarzyszeniu LGD Ślężanie, Piekarni-Cukierni Bąkowscy, Cukierni „U Łucji”, 
Nadleśnictwu Miękinia, Kołu Łowieckiemu „Ślęża”, Sklepowi „Ślężański”, Drukarni Antex, Jednostkom OSP, placówkom oświatowym, 
organizatorom zlotu aut „Pod Ślężą”, Michałowi Pietrusowi z Prywatną Kolekcją Pojazdów Zabytkowych w Sobótce, Górnym Spod Ślęży –
kolekcji ciągników, Pawłowi Fabianowi, zespołom ludowym Gminy Sobótka, OPS w Sobótce, KKS „Ślęża”, PZS nr 3 w Sobótce, wystaw-
com i promotorom produktu lokalnego, służbom – Policji i Straży Pożarnej, pracownikom UMiG, pracownikom ŚOK.

Szczególne podziękowania wędrują do podmiotów wspierających w tym roku organizację strefy dziecięcej: MAKO Nowoczesne systemy 
grzewcze Viessmann – Zygmunt Kopyciński, SKSM - Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o., AKBiK, Warsztat Caroline - Twój 
dobry mechanik Damian Dycewicz, PHU PIO-MAR Jacek Plasan Transport Ciężarowy, Fundacja Aktywni Ślężanie

Wszystkim dziękujemy za uczestnictwo!
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Ciekawa wieś przy 
drodze krajowej

O Wojnarowicach usłyszała cała Pol-
ska w 2004 roku. Bandyci przebrani 
za policjantów dokonali wówczas zu-
chwałego napadu na konwój firmy 
kurierskiej. Zrabowano wtedy dwa 
worki pieniędzy. Obecnie to spokojna
miejscowość, w której funkcjonują: 
winnica, dwie stadniny koni i koło gos-
podyń wiejskich. 

    Wieś położona jest przy drodze krajowej
nr 35. Graniczy z lotniskiem i firmami 
należącymi do wałbrzyskiej strefy eko-
nomicznej. Niedaleko znajduje się daw-
na strzelnica Luftwaffe. Tajemniczy obiekt
był używany jeszcze w latach powojennych. 
W posługiwaniu się bronią szkolono tam
m.in. milicjantów i straż przemysłową.
-  Pod koniec wojny przechodził tędy front.
Ostre walki toczyły się w okolicach lotni-
ska. Domy były mocno zniszczone, a pola
zorane dołami po bombach. Za parkiem
w Wojnarowicach znajdował się skład 
amunicji. Jeszcze długo po wojnie leżały
tam naboje i rurki prochowe. Zbierali-
śmy je jako dzieci – opowiada sołtys, 
Mariola Szmyd.
    W Wojnarowicach mieszka ok. 220 osób.
Przed wojną funkcjonował tu folwark. 
Sławne stały się drzewa owocowe ro-
snące przy drogach. Obecnie pozostała 
aleja czereśniowa. Przez czterdzieści 
lat sołtysem był Stanisław Dziedziński.
To u niego w domu odbywały się pierw-
sze zebrania wiejskie. Wiele lat póź-
niej wybudowano chatę rekreacyjną w 
parku, przy której urządzane są ogniska,
mecze i różne imprezy okolicznościowe. 
-  Obecnie to jedyne miejsce spotkań. Te-
ren jest atrakcyjny i posiada skromne 
zaplecze sanitarne. W pobliżu znajduje 
się boisko do siatkówki i plac zabaw. 
Odbywają się tam spotkania naszego ko-
ła gospodyń  – mówi Joanna Leszczewska,
jedna z mieszkanek. 
     W pobliżu Wojnarowic działa Winnica
Silensi (materiał poświęcony winnicy 
znajduje się w tym numerze gazety na 
str. 10). Funkcjonują też stadniny koni 
z placami treningowymi, halami ćwicze-
niowymi, karuzelą i wybiegiem. Jest  
możliwość treningu skoków przez prze-
szkody i ujeżdżenia.  Jedna ze stadnin 
organizuje wycieczki konne nad zalew
w Mietkowie, na Ślężę i jazdy rekreacyj-
ne po turystycznych rejonach Dolnego
Śląska. 

-  Zapraszamy dzieci i dorosłych na tre-
ningi. W ofercie mamy przygotowanie 
jeźdźców do skoków i zawodów sporto-
wych. Zagłębiamy naszych kursantów 
w tajniki jeździectwa, udzielamy profe-
sjonalnego instruktażu, korygujemy błę-
dy, dostarczamy pomysłów na możliwe
formy współpracy z koniem. Uczymy 
też czynności pielęgnacyjnych w stajni
– informuje jeden z właścicieli.
Kucyki jednej ze stadnin przewoziły maluchy
podczas Dnia Dziecka. 

Świetlica prawie gotowa

    Obecnie trwa budowa świetlicy, która bę-
dzie mogła pomieścić ok. 70 osób. Zago-
spodarowany zostanie również teren wo-
kół niej. 
-  W środku będzie aneks kuchenny i róż-
ne sprzęty, np. lodówka, zmywarka. La-
tem na zewnątrz postawimy stoliki i para-
sole. Świetlica oddalona jest od domów,
dlatego nikomu nie będzie przeszkadzać
muzyka z imprez – tłumaczy pani sołtys.
    Od trzech lat działa Koło Gospodyń Wiej-
skich Wojnarowiczanki. Należy do niego
10 osób. Panie robią wianki, stroiki i 
wieńce dożynkowe. Uszyły kwieciste 
spódnice, koszulki z logo i noszą czer-
wone korale. Koło organizuje warsztaty
zielarskie, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet
i inne imprezy. Panie zapraszane są na
wydarzenia organizowane w winnicy.

-  Trzy lata temu nasz wieniec zdobył wy-
różnienie na dożynkach. Wziął też udział
w konkursie powiatowym we Wrocławiu.
Otrzymaliśmy nagrody pieniężne – doda-
je Joanna Leszczewska.
    Niewielu ludzi narzeka na miejsce zamiesz-
kania. Wieś prężnie się rozbudowuje,
dlatego na kilku ulicach brakuje latarń.
Chodzi o ulicę Jeździecką, Baśniową i 
Słoneczną. Plusem jest dobre połączenie
ze Świdnicą i Wrocławiem. W Wojnaro-
wicach kursuje też darmowa komunika-
cja gminna. Jednak zdaniem mieszkań-
ców rozkład jazdy wymaga drobnej ko-
rekty. 

Wieś sławna przez napad

    Latem 2004 roku o Wojnarowicach usły-
szała cała Polska. W nocy na drodze kra-
jowej nr 35 bandyci zatrzymali konwój 
firmy kurierskiej z pieniędzmi. Napastni-
cy zaczaili się na samochód z kasą na 
przystanku autobusowym, w miejscu 
gdzie często zatrzymywał się radiowóz 
drogówki. Z relacji mieszkańców wyni-
kało, że nie było to prawdziwe policyjne
auto, tylko przemalowany przez bandy-
tów volkswagen. Przebrani za funkcjona-
riuszy bandyci zrabowali kilkadziesiąt ty-
sięcy złotych. Ochroniarz, który stawiał
 opór został postrzelony. 
-  Spałam, gdy około pierwszej w nocy 
obudził mnie wystrzał. Razem z córką 
natychmiast skoczyłyśmy do okna. Dwóch
mężczyzn ze związanymi rękami biegło
w kierunku ogródków, kilku innych z 
piskiem opon odjeżdżało właśnie busem.
Obok stał zaparkowany policyjny radio-
wóz – relacjonowała jedna z mieszkanek.

Ostatecznie rabusiów aresztowano, a sąd
ogłosił wyrok w 2007 roku. Dwaj orga-
nizatorzy napadu dostali po 13 lat więzie-
nia. Pozostałych czterech bandytów ska-
zano na kilkuletnie więzienie. 

Jacek Bomersbach

Wojnarowice to zgrana i spokojna wieś – mówi Mariola Szmyd

Przez wiele lat ludzie przychodzili bawić się do chaty w parku

Wojnarowiczanie w korowodzie dożynkowym

   Obecnie trwa budowa świetlicy. Zagospodarowany zostanie również teren przy
niej – mówią Mariola Szmyd i Joanna Leszczewska
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Park nagrodzony Złotą Pinezką
Ślężański Park Krajobrazowy zo-
stał nagrodzony przez Google Pol-
ska Złotą Pinezką – to wyróżnienie
dla najlepiej ocenianych miejsc 
blisko natury w Polsce. 

    Złote Pinezki są przyznawane na podsta-
wie tysięcy opinii z pierwszej ręki, które
użytkownicy Map Google publikują każ-
dego dnia. W tym roku Google Polska
wyróżniło piętnaście miejsc blisko natury
w trzech kategoriach: parki narodowe,
parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody.

    Każdego dnia w Mapach Google publi-
kowanych jest  ponad milion opinii . 
W ciągu ostatnich 3 lat liczba recenzji, 
ocen i zdjęć dodanych do Map wzrosła
dwukrotnie. Dzięki temu wirtualne ma-
py stały się prawdziwą skarbnicą wie-
dzy o lokalnych miejscach. Turyści mogą
łatwiej znaleźć różnorodne atrakcje, 
które najbardziej odpowiadają ich potrzebom. 

Co o Ślężańskim Parku Krajobrazowym
mówią internauci? 

Ewa Cz. - Super miejsce na długie space-
ry. Dobre oznaczenia szlaków i łatwe 
podejścia. Widoki przepiękne. 

Michał K. - Dostępne są również trasy
dla biegaczy, którzy chcą sobie zrobić 
dłuższy trening...................................... 

Bartosz K. - Świetne miejsce, dużo ście-
żek o różnym stopniu trudności. W lesie
sporo grzybów. Idealne miejsce na wee-
kendowy wypad....................................... 

Dowiedz się więcej o zwierzętach, które spotykasz na co dzień
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych zaprasza na kolejną serię artykułów z cyklu  „Dowiedz się więcej o zwierzętach, które spotykasz na co dzień”. 

Zapraszamy do poznania zwierząt, które
spotykamy na co dzień, a które budzą 
w nas lęk bądź odrazę. Niektóre goszczą
w naszych domach przez chwilę, inne 
zostają z nami na dłużej, czyniąc nasz 
dom swoim. Pająki to druga grupa zwie-
rząt, którymi zajmiemy się w naszym cy-
klu, a które mają ciekawe taktyki polo-
wania, komunikowania się oraz gody.

SPACHACZ 
ZIELONAWY

    Wychodząc 25 maja wieczorem z domu 
zauważyłam na ścianie obok drzwi ciekawe-
go pająka, którego jeszcze nigdy nie widzia-
łam. Okazało się, że ten pięknie ubarwiony
osobnik to samica spachacza zielonawego - 
jedynego przedstawiciela spachaczowatych
występujących w Europie. Należy on do ro-
dziny głównie dużych, płaskich pająków za-
mieszkujących tropiki. Nasz spachacz jest 
pająkiem średniej wielkości, osiągając roz-
miary do 1,5 cm samica i 1cm samiec. Sa-
mice są ubarwione jednolicie jaskrawozielo-
no, samce zdobi jaskrawoczerwony pas bie-
gnący wzdłuż odwłoka. 

pkami. Ostateczne zabarwienie uzysku-
ją po ostatnim linieniu i osiągnięciu 
dojrzałości płciowej, po około 18 miesią-
 

do 60 zielonkawych jaj, których cały 
czas  pilnuje. Opiekuje się zarówno ko-
konem, jak i małymi pajączkami. Jest 
przy tym bardzo agresywna, przepędza-
jąc każdego intruza. Właśnie wtedy mo-

Zimujące młode osobniki są zielonobrą-
zowe lub jasnobrązowe z czerwonymi kro 

Więcej o tych ciekawych pająkach mogą
Państwo przeczytać na stronie:  ................
www.przyrodaswietokrzyska.pl

Materiał przygotowała:
Monika Grajek-Trześniowska   

    Kopulacja odbywa się wczesną wiosną.
Samiec ok. 2 tygodnie po kopulacji umie-
ra. Samica buduje nisko nad ziemią kry-
jówkę. Łączy przędzą kilka liści i tam 
tworzy kokon, do którego składa od 40

żemy doświadczyć niemiłego ukąszenia 
przez tego pająka, jednak jego jad nie jest
dla nas groźny. Młode pajączki wyklu-
wają się po ok. 4 tygodniach. Spachacze
zimują od października do kwietnia. 

cach. Żyją do 2 lat. 

Maik Mike - Dobre miejsce na spokojny
spacer. Od parkingu na szczyt i z powro-
tem jest 2 godz 30 minut, trasa jaką trze-
ba pokonać to 9 km, na szczycie znajdu-
je się wieża widokowa - polecam zobaczyć.

Ngelo Querro - Dla początkujących jak
i zaawansowanych podróżników, a także
koneserów "Gór i Pagórków" Ślężański
Park Krajobrazowy jest idealnym miej-
scem na weekendowy wyjazd, łono natu-
ry, kręte ścieżki jak i szlaki, ogromny te-
ren do eksploracji, a także życzliwi i przy-
jaźnie nastawieni ludzie czynią to miej-
sce swego rodzaju "Must See"....................

MarzeNka. Wroc. -Tak niedaleko Wro-
cławia i ciekawe trasy...i dla każdego 
w każdym wieku. Polecam!! Atrakcje 
w okolicy - tylko trzeba poszukać coś 
dla siebie.  

http://www.przyrodaswietokrzyska.pl


10 KURIER SOBÓCKI
Wrzesień 2022SKARBY ZIEMI ŚLĘŻAŃSKIEJ

Wesela i koncerty w winnicy
Winnicę Silensi w Wojnarowicach zało-
żono siedem lat temu. Sadzonki wino-
gron rosną w 42 rzędach na jednym 
hektarze pola. Co oznacza nazwa Si-
lensi? To łacińska nazwa góry Ślęży. 

    Współwłaścicielem plantacji jest Paweł 
Stefański, z zawodu automatyk przemy-
słowy w zagranicznej firmie produkują-
cej specjalistyczne urządzenie wspoma-
gające pracę człowieka. Jednak życiową
pasją i pomysłem na życie pana Pawła 
jest wytwórstwo win. Tajniki poznał na
wydziale technologii winiarstwa Uniwer-
sytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 

-  W Wojnarowicach mieszkałem do 17
roku życia. Dobrze pamiętam historię 
wielu ciekawych miejsc, np. strzelnicy
czy pałacu we wsi, zburzonego w latach
pięćdziesiątych. Niedaleko lotniska ist-
niało stanowisko obrony przeciwlotni-
czej – mówi Paweł Stefański.
    Producent wina szczegółowo opowiada
o pokoleniach swojej rodziny i jaki ona

miała wpływ na założenie uprawy. W du-
żej części to również zasługa Mike`a 
Whitney`a – właściciela winnicy Adoria
w Zachowicach. Amerykanin przyjechał
do Polski w połowie lat 90. Jego marze-
niem było połączenie miłości do wina 
z wiedzą o idealnym klimacie południo-
wo-zachodniej Polski. 
-  Wcześniej nie przypuszczałem, że w 
Polsce można mieć winnicę. Temat cho-
dził za mną wiele miesięcy. W końcu uda-
ło się. Silensi to projekt stworzony z sza-
cunku do wielokulturowej historii tych
ziem i jej mieszkańców. Jest mostem 
łączącym pokolenia, rodzinę, przyjaciół
i miłośników natury – podkreśla współ-
właściciel.

Gradobicia i mącznik niszczyły uprawy

    Początki nie były łatwe. W 2017 roku 
większość sadzonek zniszczyło grado-
bicie. Z krzaków pozostały tylko kikuty.
Kilkaset godzin ciężkiej pracy w polu 
poszło na marne. Rok później uprawę 
zniszczyły szpaki. 

-  Na krzakach rosły już piękne owoce, 
ale szpaki były szybsze. Niestety, w porę
nie zdążyliśmy założyć siatki. W ciągu
zaledwie 48 godzin zjadły osiemdziesiąt
procent winorośli – relacjonuje pan Paweł.

    W 2018 roku mącznik pasożytują-
cy na pobliskim polu kukurydzy zaatako-
wał krzewy winorośli. Rok później produk-
cja wina udała się już bez przeszkód. 
W następnych latach były przymrozki 
i kolejne gradobicia. Silensi jednak ma
się dobrze. .................................................

Przyjedź na degustację

    W okolicach Sobótki i Jordanowa Śląskiego
działa 8 winnic. Producenci uważają, że per-
spektywa jest przyszłościowa. Ciągle po-
wstają nowe rozlewnie. Zdaniem droktora Ma-
riusza Maciejczaka ze Szkoły Głównej 
 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
nasz klimat sprzyja winiarstwu.
-  Kultura picia wina w Polsce odrodziła
się stosunkowo niedawno. Coraz czę-
ściej jest ono świadomie wybierane do 
tego, aby urozmaicić smak potraw. Po-
wstają fora internetowe, na których oma-
wia się rodzaje win i ich zastosowanie.
Jesteśmy coraz bardziej świadomymi
konsumentami wina i spożywamy go
coraz więcej. Częściej też sięgamy po
wina wyprodukowane w Polsce - pod-
kreśla ekspert.

    Wino z Wojnarowic można kupić w skle-
pie w Sobótce i punktach we Wrocławiu.
Sama rozlewania zlokalizowana jest w
kontenerach na polu obok upraw. Znaj-
dują się tu zbiorniki, filtry, pompy, nale-
warki i prasy do tłoczenia moszczu. 
W winnicy organizowane są również 
wesela, koncerty i eventy. Podczas im-
prezy folkowo-jazzowej zagrało wielu
znanych muzyków. Świetnie układa się
w s p ó ł p r a c a  z  K o ł e m  G o s p o d y ń 
Wiejskich Wojnarowiczanki. 

-  Zapraszamy do odwiedzenia winnicy,
na degustację i poznania ludzi, którzy
je tworzą. Można to zrobić przy okazji
weekendowych wycieczek w okolice 
Ślęży lub nad Zalew Mietkowski – za-
prasza Paweł Stefański. 

W Silensi odbyła się konferencja Sto-
warzyszenia Winnice Dolnośląskie. 
Do udziału zaproszono przyjaciół z 
sześciu okolicznych winnic.

Winnicę w Wojnarowicach
odwiedził Jacek Bomersbach

W winnicy organizowane są też spotkania z producentami win, wesela i koncerty

Córka właściciela prezentuje wina Silensi     Paweł Stefański w rozlewni wina

Z sześciu odmian winorośli powstają wina wytrawne białe, czerwone i różowe
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Praca w muzeum to służba społeczeństwu
Podczas prac w Żmigrodzie archeolog
Halina Śledzik-Kamińska odkopała 
złote szpilki do kapelusza. Pochodziły
z wczesnego średniowiecza. To szczę-
ście, bo podczas prac badacze średnio-
wiecza często znajdują jedynie frag-
menty podków, glinianych naczyń 
i gwoździ. Według pani Haliny sporo
nieodkrytych tajemnic znajduje się 
jeszcze w Masywie Ślęży. 

Co fascynującego jest w archeologii? 

-  Odkrycia, których dokonuje się na go-
rąco. Grzebnięcie w ziemi powoduje, 
że nigdy nie wiadomo, co wyjdzie spod
łopatki. Wszyscy liczymy, że odkryje-
my coś unikatowego. Często są to poła-
mane fragmenty naczyń glinianych, któ-
re wyklejamy i konstruujemy jakąś for-
mę, aby uściślić technologię wykonania
i chronologię, z jakiego czasu pochodzi
naczynie. Fragmenty naczyń są czasami
bardzo drobne i niewiele można skleić. 

Czy jako uczennica marzyła pani 
o tym zawodzie? 

-  Lubiłam pracę dokładną i szczegółową. 
Marzyłam o pisarstwie, bo zawsze fascy-
nowała mnie historia, często też intereso-
wało mnie dziennikarstwo, ale wtedy nie
miałam jeszcze ukształtowanej osobo-
wości. W liceum moje marzenia bardziej
się skonkretyzowały. Poznałam archeo-
logów i ich pracę. Jeden z nich próbował
odbudować ruiny zamku w pobliżu Odry.
Odkrywał murek po murku, znajdował 
fragmenty naczyń i przedmioty z żelaza 
np. oszczep. To było fascynujące.

Które pani znalezisko jest najcenniejsze? 

-  Bezcenne są chyba wszystkie zabytki,
które odkrywamy. Nie znalazłam żadnych
wielkich skarbów, głównie przedmioty
z żelaza, np. fragmenty okuć podkuwa-
nych koni i gwoździe. We wczesnej mło-
dości badałam ulicę w Żmigrodzie. Tam
znalazłam szpilki do kapelusza. Były 
ze złota z czerwonym koralikiem. Znaj-
dowały się na trakcie w koleinach od wo-
zu. Pochodziły z trzynastego wieku. 
W nawierzchni drogi znajdowały się rów-
nież fragmenty naczyń. Było to fascynują-
ce odkrycie, chociaż same szpilki nie są
przedmiotem czułym chronologicznie, 
tak jak miecz czy grot.

Jakie są najważniejsze kwestie w tym
zawodzie? 

-  Systematyczne badanie, opracowywanie
i publikowanie wyników badań. Trzeba 
wykonać dokumentację rysunkową, opi-
sową i fotograficzną. Wszystko według 
ścisłych instrukcji. W karcie zabytku ma
znajdować się szczegółowy opis z ana-
lizą. To bardzo pochłaniająca praca ana-
lityczna, ale przyjemna.

Czy w Sobótce jest wiele miejsc nieod-
krytych? 

-  Masyw Ślęży jest szczególny. Mimo in-
tensywnych i wieloletnich badań kryje
w sobie wiele tajemnic. W okolicy jest
dużo zagadek, chociaż sporo zostało 

już wyjaśnionych. Myślę, że każde wej-
ście w masyw może powodować unika-
towe odkrycia, które ludziom nawet się
nie marzyły. Sam teren jest zalesiony, 
dlatego trudny w tzw. interpretacji. Przy-
znam, że prace wykopaliskowe w skali-
stym terenie są ciekawe i fascynujące. 
Dawne wsie, czyli osadnictwo było tu 
bardzo bogate. Spełniało funkcje obron-
ne, rolnicze, rzemieślnicze i kamieniar-
skie. Prawie na każdym polu są ślady 
osadnictwa z okresu pięciu tysięcy lat.

Wiem, że prowadzi pani również za-
jęcia edukacyjne w muzeum w Sobót-
ce i oprowadza wycieczki. To duża 
aktywność. Czy to nie za wiele, jak 
na jedną osobę?..................................

-  W muzeum uczestniczę w zajęciach edu-
kacyjnych dla uczniów szkół miejsco-
wych oraz gmin ościennych, ponadto 
z Wrocławia i Świdnicy. Oprowadzam
wycieczki po wystawach wraz z wykła-
dem o ochronie zabytków ślężańskich.
Prowadzę wycieczki szlakiem „czerwo-
nego niedźwiedzia” do Rezerwatu Ar-
cheologicznego w Będkowicach, gdzie
nadzorowałam badania wykopaliskowe
na grodzisku, kurhanach, stawie, kamien-
nym kręgu kultowym z osiemnastego
i dziewiętnastego wieku. Opracowałam
biogramy na wystawę i przygotowałam
katalog „Z dziejów Muzeum Ślężańskie-
go im. Stanisława Dunajewskiego w 60
rocznicę powstania”. Inwentaryzuję za-
bytki archeologiczne w zasobach pla-
cówki. We współpracy z pierwszym or-
ganizatorem muzeum - Stanisławem 
Dunajewskim - znakowałam najciekaw-
sze zabytki archeologiczne w Masy-
wie Ślęży.

Jacek Bomersbach 

Halina Śledzik-Kamińska prowadzi zajęcia edukacyjne w muzeum 

Pani Halina z najnowszym wydaniem dziejów Muzeum Ślężańskiego

Żywa lekcja historii w grodzisku
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w 122 rocznicę
 

Jubileusz  
Muzeum Ślężańskiego

    W sobotę 13 sierpnia Muzeum Ślężańskie
im. Stanisława Dunajewskiego w Sobót-
ce obchodziło jubileusz 60 lat działalno-
śc i .  Muzeum powołano  co  prawda 
24 czerwca1962 roku, jednak 13 sierpnia po-
zwolił uczcić również 122 rocznicę uro-
dzin inicjatora i pierwszego opiekuna 
instytucji - pana Stanisława Dunajew-
skiego. Strażnik śląskiego Olimpu, pierw-
szy społeczny kurator zabytków na 
Dolnym Śląsku był inspiracją w czasie
przygotowań jubileuszu. Z pewnością 
miło ten fakt został odebrany przez je-
dynego wnuka Pana  Dunajewskiego - 
pana Leszka Zarembę, który zaszczycił
organizatorów swoją obecnością Mu-
zeum przygotowało wiele niespodzianek
i szczególne podziękowania dla swoich
pracowników: pani Haliny Śledzik-
Kamińskiej, pani Danuty Rodak, pani 
Anny Ciepłej oraz honorowych gości: 
reprezentującego władze gminy Sobótka
burmistrza Mirosława Jarosza,  skarbnik
Magdaleny Sączawy, radnych - Danuty
Szczęch-Drozd, Ireny Gajewskiej, An-
drzeja Kocińskiego,  współpracowników
Muzeum, a w szczególności dyrektora
Ślężańskiego Ośrodka Kultury - pana 
Michała Hajdukiewicza,  środowisk aka-
demickich związanych z Uniwersytetem
Wrocławskim reprezentowanych przez
profesorów: Jana Burdukiewicza,  Bory-
sa Paszkiewicza, Krzysztofa Jaworskiego
i antykwariusza Leszka Nowaka, kolek-
cjonerów, numizmatyków, sponsorów -
pana Remigiusza Efinowicza i firmy 
AKME reprezentowanej przez pana Ale-
ksandra Limisiewicza,  pana Krzysztofa
Franaszczuka i panią Annę Apathy z To-
warzystwa  Ślężańskiego, pana Zbignie-
wa Kubiaka – dyrektora Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce, Nadleśni-
czego Waldemara Zaremby z Nadleśni-
ctwa Miękinia i leśniczego Krzysztofa
Szydłowskiego ,  d la   wydawnic twa 
Antex, a w szczególności dla pana Anto-
niego Stankiewicza, pani Mai Stankiewi-
cz i pani Pauliny Wrótniak,  prezesa  
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąc-
kiej - pana Andrzeja Cicheckiego,  pre-
zes Fundacji „Leśniczówka Kamionna” 
– pani Anny Lamparskiej.  

    Inauguracyjna prelekcja dyrektor Muze-
um - Moniki Szimy-Efinowicz -  przypo-
mniała historię  od czasów przedwojen-
nego Heimatmuseum przez powojenne
zmiany statusu instytucji, jej osiągnięcia
i kierunki rozwoju w przeszłości i obec-
nie. Uroczystość uświetniły wykłady:  
profesora archeologii z Uniwersytetu 
Wrocławskiego Borysa Paszkiewicza, 
specjalisty od numizmatów, który w ubie-
głym roku objął opieką merytoryczną 
pracę numizmatyka Łukasza Sroki opra-
cowującego nasz muzealny depozyt mo-
net zwany potocznie Skarbem Dunajew-
skiego. Wykład przygotował gości do 

odbioru wystawy, pokazując jak waż-
nym  źródłem wiedzy stają się numi-
zmaty, przytaczając wiele cennych od-
kryć, również tych najnowszych z nasze-
go regionu.  Drugi wykład o znanej i nie-
znanej historii Sobótki wygłosił lokalny
historyk, radny, członek Towarzystwa 
Ślężańskiego - Andrzej Kociński.  Po raz
kolejny wyjaśniając błędy interpretacyjne
dotyczące praw miejskich czy zawiłości
związanych z rozwojem przestrzennym. 
    Wykłady stanowiły wstęp do otwarcia i
zwiedzania nowej wystawy stałej. W zwią-
zku z jubileuszem, od wielu miesięcy przy-
gotowywane były dwie ekspozycje. No-
wa wystawa stała „Sobótka. Od osady tar-
gowej do nowożytnego miasta” ma zna-
czenie przełomowe. Jest odpowiedzią na
społeczne oczekiwania mieszkańców 
regionu. W mieście, które co roku cele-
bruje „Targi Sobótkowe” jako najważniej-
sze, regionalne święto inspirowane hi-
storią, ekspozycja dotycząca historii han-
dlowej, społecznej czy religijnej ma 
szczególne znaczenie. Zebranie wiedzy,
która posłuży kształtowaniu więzi z 
Małą Ojczyzną i pomoże w edukacji o 
historii miasta, zarówno mieszkańcom 
gminy, jak i turystom zafascynowanym 
historią Śląska, uważam za najpiękniej-
szy dar z okazji 60-lecia Muzeum Ślężań-
skiego. Przechowywane od kilkudziesię-
ciu lat muzealia zastąpiły niedoskonałe

    Dla młodszych odbiorców przygotowano
krótki film osadzający eksponaty w re-
aliach i przestrzeni nowożytnego miasta
i zachowanych z tego czasu detali archi-
tektonicznych. Na uwagę zasługują no-
woczesne gabloty, w których ekspozycja
zakonserwowanego, przebadanego, sfo-
tografowanego i opracowanego przez 
warszawskiego numizmatyka Łukasza 
Srokę zbioru monet wygląda imponująco.
Odpowiednie wyciemnienie eksponujące
architekturę budowli, kontrola natężenia
światła (przepisowa liczba luxów), syste-
my alarmowe i monitoring pozwoliły na
wystawienie starodruku XVIII wiecznej, 

dującej się w zbiorach naszego muzeum
od 1964 roku i nigdy dotąd nie ekspono-
wanej. Zapewne znajdowała się ona na
Liście Grundmana i podobnie jak Księga
Henrykowska, która przetrwała w Sobót-
ce najtrudniejszy okres II wojny. Cytu-
jąc komentarze  zwiedzających  wysta-
wę zaproszonych muzealników i profe-
sorów można śmiało powiedzieć: „Wy-
stawa jakiej nie powstydziłby się Wawel”.
Koszty zakupu nowoczesnych gablot za-
płaciło Muzeum, które zwiększyło swoje
zyski w związku ze  wzmożonym ruchem
turystycznym w ciągu ostatniego półtora
roku.  Elementy aranżacji gablot i sali,  
projekt, plansze, film poglądowy wraz 
z muzyką są dostępne do zwiedzania 
dzięki wsparciu  sponsorskiemu pana 
Remigiusza Efinowicza, za które pragnę
serdecznie podziękować jako kurator tej
wystawy i dyrektor muzeum.
    Nie była to jedyna niespodzianka, gdyż w
sali wystaw czasowych odsłonięto wysta-
wę o dyrektorach i kierownikach Muzeum
Ślężańskiego pt: „Z dziejów Muzeum Ślę- 
żańskiego 1962-2022”, chroniąc od zapo-
mnienia postacie, które wpisują się w po-
wojenne dzieje regionu ślężańskiego. Ze-
brane informacje o wszystkich dyrektorach
i kierownikach Muzeum Ślężańskiego to 
nie tylko wystawa, ale i pierwsza taka pu-
blikacja naszego wydawnictwa. Moje po-
dziękowania kieruję do pani archeolog 
Haliny Śledzik-Kamińskiej za ogromny 
trud przygotowania tego opracowania. 
Obecnie jako pracownik naszego muzeum,
znana jako zasłużony archeolog, badacz 
w regionie ślężańskim, miała okazję pra-
cować i znać osobiście wszystkich, któ-
rych biogramy są w naszej najnowszej 
publikacji o takim samym tytule jak wy-
stawa. To niezwykłe, że  los pozwolił Jej
zarówno na współpracę z legendarnym 
już Stanisławem Dunajewskim, ale i wielo-
letnim  dyrektorem muzeum, panem Woj.-
ciechem Fabisiakiem. Pani archeolog jako
pierwsza w historii Muzeum Ślężańskiego
zebrała i opracowała tą wiedzę. Warto za-
uważyć, że nie wszystkie muzea na Dol-
nym Śląsku mogą się pochwalić takim 
opracowaniem. Wystawa wielkoformato-
wych plansz i publikacja została wydana
dzięki wsparciu finansowemu firmy AKME,
za co bardzo dziękujemy prezesowi - panu
Zdzisławowi Wiśniewskiemu oraz panu 
Adamowi Krukowi. Kuratorem wystawy
jest archeolog Halina  Śledzik-Kamińska. 
Zapraszam na obie wystawy. Zachęcam 
do umawiania się na regionalne lekcje i 
warsztaty muzealne związane z nowymi 
wystawami. Ze względu na jubileuszowy
charakter wystawa czasowa potrwa pół 
roku. 

Monika Szima-Efinowicz
Dyrektor Muzeum Ślężańskiego

 

urodzin Stanisława Dunajewskiego
protestanckiej Biblii z Norymbergi, znaj-

kopie tworząc nową ekspozycję. Oto w
ciągu ostatniego roku Muzeum  Ślężań-
skie  przygotowało warunki do ekspono-
wania zabytków, znajdujących się od 
czasów Stanisława Dunajewskiego w po-
siadaniu naszej instytucji. Wszystkie eks-
ponaty łączy czas powstania - XVII lub 
XVIII wiek. Zobaczymy tu  tzw. „Skarb
Dunajewskiego” - monety pochodzące
z kilkudziesięciu mennic, od Rygi do 
Simmern w Palatynacie Reńskim (dziś 
zachodnie Niemcy). Wystawa odsłania 
tajemnice numizmatów, np. błędy  popeł-
niane przez mincerzy, znaki mennicze, 
zasięg monet  w znajdującym się depo-
zycie.  Pozwala obrazowo poruszyć zaga-
dnienia negatywnych skutków wojny 
30-letniej. 

fot. Paweł Młyński 
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Rozwój turystyki w Masywie Ślęży
      Po odbudowie kościoła i poświęceniu 
15 sierpnia 1852 roku na szczycie Ślęży, w
uroczystości wzięło kilka tysięcy ludzi, 
mieszkańców Sobótki i okolic, z Brac-
twem Kurkowym, występującym w od-
świętnych strojach ze sztandarami i mu-
zyką. Odprawiono mszę świętą pod prze-
wodn ic twem ka rdyna ła  kanon ika 
Neukircha i proboszcza Sobótki, księdza
Graupa. Na pamiątkę tej uroczystości od-
bywały się corocznie z licznym udziałem
wiernych pamiątkowe msze.

    Odbudowa kościoła przyczyniła się zapew-
wne do wzrostu liczny osób odwiedzają-
cych szczyt Ślęży. Już w 1837 roku jeden
z oberżystów wystawił na szczycie Ślęży
letnią kawiarenkę i pierwsze schronisko
obsługi ciągle wzrastającego ruchu tury-
stycznego. Budowa nowego, większego
i całorocznego schroniska rozpoczęła się
w 1852 roku. Był to budynek piętrowy
z podcieniami i piętrem stylizowanym 
w stylu szwajcarskim. W 1908 roku obok
starego schroniska wybudowano nowe 
z kamiennym parterem. W okresie mię-
dzywojennym zostało ono przebudowane.
Przed I wojną światową na szczycie Ślęży
uruchomiono jeszcze obserwatorium astro-
nomiczne.

    Druga połowa XIX wieku notowała wzra-
stający napływ wycieczek studenckich,
gimnazjalnych i miłośników przyrody.
W 1894 roku wybitny lekarz i działacz
sportowy Józef Partsch przyprowadził 
na szczyt Ślęży uczestników odbywają-
cego się we Wrocławiu święta gimnasty-
cznego. Na początku 1909 roku w górnym
schronisku szczytowym nocowało 291
osób. W ciągu dwóch dni Zielonych 
Świąt w tym samym roku kolej przewio-
zła z Wrocławia do Sobótki i z powrotem
blisko 30 tysięcy turystów. Taki rozwój
ruchu turystycznego stwarzał przed już
istniejącą infrastrukturą hotelowo-gastro-
nomiczną Sobótki i całej okolicy poważ-
ne zadania. Rozwinęła się wówczas ba-
za letniskowa i do całorocznego wynaj-
mu prywatnych kwater.
    Do najważniejszych i licznych gości od-
wiedzających Sobótkę i szczyt Ślęży na-
leżeli studenci. Ich tradycją były tzw. 
„Zobtenkommers”, interpretowana jako
wspólna wycieczka większej części stu-
dentów, szczególnie należących do związ-
ków studenckich, do miasta Sobótki i 
na górę Ślężę, odbywana w czerwcu lub
lipcu każdego roku. Geneza tego po-
wszechnego święta studentów wrocław-
skich wiązała się z tradycją pruskiej 
wojny wyzwoleńczej przeciwko okupa-
cji napoleońskiej w Niemczech, a szcze-
gólnie jej ostatnia fazą w roku 1813. Roz-
budzone w tym czasie uczucia patrioty-
zmu pruskiego szczególnie widoczne 
były u młodzieży akademickiej, która 
zgłaszała się do walczących po stronie 
koalicji antynapoleońskiej oddziałów 
ochotniczych. Dotyczyło to również stu-
dentów powstałego wówczas Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, którzy zgłaszali się
masowo, przy poparciu ówczesnego re-
ktora, do formujących się w Sobótce i 
pobliskim Rogowie Freikorpsu Lützowa
wiosną 1813 roku. Oddziały te wyruszy-
ły w pole w marcu tegoż roku. Tradycja

i pamięć tych wydarzeń okazały się nad-
zwyczaj trwałe i wyrażały się w opowie-
ściach, corocznych wyjazdach do Sobót-
ki. Ponad stuletnia tradycja świętowa-
nia przechodziła różne koleje losu zwią-
zane z dziejami Niemiec i Europy. 
„Zobtenkommers” nabrały charakteru 
protestu wrocławskiej młodzieży akade-
mickiej przeciwko zamachowi na jej 
wolności, były traktowane jako ostatni
filar niezależności w czasach, gdy za 
przynależność do zakazanych związków 
studenckich można było trafić do więzie-
nia. Władze uniwersyteckie i policyjne 
tolerowały powszechny udział studen-
tów w „Zobtenkommers”, na czas jego 
trwania zawieszano zajęcia, za zgodą 
kuratorów uniwersyteckich. Święto za-
czynało się zbiórką w okolicy Uniwersy-
tetu i uroczystym wyjazdem głównymi
ulicami Wrocławia. Przodem jechało 
konno prezydium kommersu i chorążo-
wie z chorągwiami wszystkich korpora-
cji. Dalej ciągnęli korporanci w strojach 
galowych, a jeszcze dalej na drabinia-
stych wozach pozostali studenci. W ko-
lumnie znajdowały się również postacie
dziwacznie poprzebierane w stylu karna-
wałowym.
    Pochód zataczał koło wokół Rynku i fon-
tanny Neptuna na Nowym Targu we Wro-
cławiu. Za Bramą Świdnicką, gdzie wów-
czas rozciągały się jeszcze ogrody i łąki,
odkładano na bok stroje i ruszano wozami
w stronę Sobótki. W połowie drogi noco-
wano w Mirosławicach w wynajętych 
kwaterach i stodołach. Nie było mowy 
o braku miejsc noclegowych, gdyż i tak
większa część studentów spędzała je na
powietrzu, grając w kości, śpiewając 
ulubione pieśni, popijając wino węgier-
skie. Przed samą Sobótką następowało 
uroczyste powitanie studentów przez wła-
dze miejscowe, które przekazywały klucze

gała ludność z całej okolicy. Świętowa-
nie trwało do późnej nocy, a przy usta-
wionych na Rynku miasteczka długich 
stołach i ławach wraz z gromadą studenc-
ką siedzieli ojcowie miasta jako honoro-
wi goście. Wypijano trunki w takiej ilo-
ści, że „trzeźwi należeli do rzadkości”. 
Do szczególnie ulubionych przez studen-
tów sobótczan należał gospodarz gościń-
ca „Pod białym krzyżem” Huebner. Ten
gościnny, mówiący śląskim dialektem
Ślązak, gościł studentów do syta jedze-
niem i napitkiem na własny koszt, waru-
nek: ze szczególnym podziękowaniem 
jego żonie za obsługę. Jeszcze przy bla-
sku pochodni lub o świcie ruszano pie-
szo na szczyt Ślęży. Na górze od począ-
tku rozwijało się wesołe, studenckie ży-
cie, ze złocistym napojem w roli głów-
nej. Gdy obejrzano „wschód słońca”, 
wypito już wszystko i ostatnie pieniądze
były wydane, „Zobtenkommers” koń-
czył się ogólnym „kacem”.

   
już jeżdżono koleją żelazną z Wrocła-
wia do Mietkowa, a z Mietkowa, jak 
dawniej, wozami drabiniastymi, dorożka-
mi lub pieszo do Sobótki. Przybywają-
cych studentów witała między innymi or-
kiestra, burmistrz Sobótki z przemówie-
niem o tradycji łączącej jego miasto i stu-
dentów wrocławskich, ognie bengalskie.
Później goście – studenci w liczbie około
300 osób i gospodarze wypili 15 beczek
piwa. 
    Po 1848 roku organizowanie „Zobtenkom-
mersu” przestało być problemem, a spoty-
kało się z poparciem władz. Przemówienia
burmistrzów Sobótki nosiły bardziej ofi-
cjalny i urzędowo-patriotyczny charakter.

Halina Śledzik-Kamińska
Archeolog w Muzeum Ślężańskim

    Ostatni raz studenci wrocławscy przy-
byli świętować do Sobótki w 1914 roku,
tuż przed wybuchem I wojny światowej.
W okresie międzywojennym przeszło
stuletni tradycja „Zobtenkommersów”
została zarzucona. 

do miasta na trzy dni. Na uroczystość
powitania na Rynek miasteczka ścią-

 „Zobtenkommers” na szczycie Ślęży, 1826 rok (Archiwum Muzeum Ślężańskiego)

   Do szczególnych zaliczono „Zobtenkom-
mers” z 1861 roku, wówczas Uniwersytet 
Wrocławski obchodził święto 50-lecia. Wtedy 
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DNI ŚLĘŻY 
Pod szyldem ustanowionych jeszcze w latach 60. XX w. Dni Ślęży Ślężański Ośrodek Kultury i Muzeum Ślężańskie kontynuują od trzech lat tę
tradycję i w okresie letnim zapraszają na różne wydarzenia kulturalne i historyczne, m.in. takie, które nawiązują do tradycji naszej miejscowo-
ści. Tego lata, mimo pogodowych skrajności odbyły się czytania i spotkania edukacyjne na Skwerze Dunajewskiego, odbywały się regularne se-
anse dedykowane seniorom i dzieciom, które zgromadziły kilkusetosobową publiczność oraz stałe zajęcia edukacyjno-rozrywkowe dla młodych.
Te stałe formy przeplotły wydarzenia skierowane zarówno dla mieszkańców jak i turystów.

Kinowo dla każdego

    Kino plenerowe przyciągnęło sporą liczbę entuzjastów projekcji pod chmurką, a obec-
ność foodtrucków wzmagała apetyt na prezentowane dobre filmy w lipcu i sierpniu.

Folkowo – etniczne brzmienia 

    Dla fanów ciekawych brzmień ŚOK przygotował koncert Berkanan. Odbiorcami
widowiska stali się słuchacze od najmłodszych po seniorów. Świdniccy artyści – 
Dariusz Mizidar Miziarski i Witek Kowaliszyn przygotowali – w promującym au-
torską płytę Kokopelli koncercie – muzyczną podróż po różnych miejscach świata.
Koncert Berkanan to ponad godzina muzyki z hipnotycznymi wizualizacjami w 
tle z bogactwem instrumentarium, brzmień, wokaliz, pięknym połączeniem elektro-
niki z dźwiękami ręcznie wykonanych instrumentów. Do tego zwięzłe, piękne tek-
sty, nawiązania do wątków kulturowych, historii, opowieści. Nie zabrakło nawet 
motywów z Konopnickiej w roku obchodów jej postaci. Kompleksowy koncert, 
idealny na odpoczynek, który stał się udziałem sobóckiej publiczności.

Prestiżowy festiwal muzyczny pod Ślężą

    W 2022 roku Sobótka po raz trzeci stała się współorganizatorem kolejnej 
edycji znanego w Polsce świdnickiego Festiwalu Bachowskiego. Dzięki te-
mu słuchacze pod Ślężą mogli przebyć wspaniałą polifoniczną podróż mu-
zyczną przez bachowski barok. Gość wieczoru, Aleksander Mocek, muzyk
o europejskiej renomie, występujący również zespołowo m.in. z  Capellą
Cracoviensis, Capellą Regia Polona przy Polskiej Operze Królewskiej, 
Gradus ad Parnassum czy Orkiestrą Historyczną zaprezentował w Sobótce
wspaniałe możliwości klawesynu, którego strunowy dźwięk rozchodził się
w przestrzeni kościoła św. Anny. Jednocześnie tym koncertem instrumenta-
lista zrealizował kolejny etap w swoim planie zagrania wszystkich dzieł kla-
wesynowych wybitnego J.S. Bacha. Kompozycje wybrzmiały na pięknej ko-
pii XVIII-wiecznego instrumentu sprowadzonego z Krakowa.

#AkcjeNaWakacje”2022 za nami!

    Tegoroczną wakacyjną propozycję ŚOK i 
Biblioteki ujęto w hasło „Pasjonaci dzieciom”.
Cykl realizowali wyjątkowi dorośli, którzy
swymi zdolnościami, hobby, wiedzą, umie-
jętnościami wspaniale dzielili się z młody-
mi, oby przyszłymi adeptami poznanych 
podczas zajęć dziedzin. 
    Wiodącą formą były kreatywne cyber LEGO-
BOTY prowadzone przez Wojciecha Bachiń-
skiego, pasjonata programowania i nowych
technologii. Uczestnicy składali swoje roboty
od podstaw z klocków i z powodzeniem uru-
chamiali je, co stanowiło zarówno zabawę, jak
i świetną edukację.
    Ponadto, swój warsztat zaprezentowali i różno-
rodne warsztaty poprowadzili:

- Strażacy z OSP w Sobótce Zachodniej - dzie-
ci nauczyły się nie tylko jak zadbać o własne 
bezpieczeństwo, ale również jak skutecznie 
wezwać oraz udzielić pierwszej pomocy oso-
bie w stanie zagrożenia życia. Miały okazję 
zobaczyć strój strażaka gotowego do akcji, 
poznać sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz 
usiąść za sterami wozu strażackiego;

- Sylwester Kowalczyk, sensei i trener So-
bóckiego Klubu Karate Kyokushin, posia-
dacz czarnego pasa;
- Bożena Olichwer-Ostrowska, pedagog 
o szerokich zainteresowaniach i uprawnie-
niach, prowadząca „Figle z teatrem i mu-
zyką”;
- Arkadiusz Gaczewski, artysta-kowal
hobbystyczny, którego prace zdobią na-
szą przestrzeń miejską – śladami znane-
go artysty, Jarosława Vonki;
- Tomasz Nycz, główny specjalista ds. 
działalności instruktorskiej i artystycznej 
ŚOK, z którym dzieci zaznajomiły się, 
mogły doświadczyć i wykonać: artysty-
czną wariację znanej gry „Tetris”, skan-
dynawskie latarenki, mydlany happe-
ning „PowerBańki”, sztuczki żonglera, 
druk 3D, fotografię produktową oraz 
ceramiczną misiową mozaikę.

Wszystkim naszym gościom oraz mło-
dym uczestnikom serdecznie dziękuje-
my za udany i pełen rozmaitych aktyw-
ności sezon! 
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Koncert organowy na dzień patrona
    Podtrzymując zapoczątkowane w 2021 roku działania promocji lokalnych tradycji
i zabytków ŚOK i Muzeum zaprosili mieszkańców i turystów na obchody dnia pa-
trona miasta. Dzięki współpracy z Parafią św. Jakuba Apostoła, symfonikami NFM
i przedstawicielem Metropolitalnego Studium Organistowskiego we Wrocławiu 
udało się zorganizować pierwszy taki po kilkunastu latach koncert muzyki organo-
wej pn. Odcienie baroku. Wykonawcy: Ireneusz Kuś – organy, Dariusz Dęga – skrzyp-
ce, Bożena Nawojska – altówka, Ewa Dymek Kuś – wiolonczela zachwycili pu-
bliczność połączeniem doniosłości organów wspartych triem smyczkowym, dzięki
czemu główna świątynia miasta znowu rozbrzmiała pełną paletą dźwięków. Orga-
nizację wydarzenia wsparli: ks. proboszcz Edward Jurek, pp. Justyn Kwaśniewski,
Piotr Markulak.

Odkrywanie historii w terenie
    Wakacyjne weekendy wypełniły wycieczki miejskie z przewodnikiem sudeckim,
finansowane przez UMiG Sobótka, a wspomagane organizacyjnie przez Sklep „Ślę-
żański” i ŚOK. Kolejne nowe grupy turystów, ale i mieszkańców poznawały zaka-
marki naszego miasta, wędrując między głównymi zabytkami i wprowadzanymi
w przestrzeń atrakcjami oraz punktami miejskiej pamięci. W czasie wakacji ŚOK
poprowadził także terenową wycieczkę dla wrocławskiej młodzieży i dzieci.

Artyści na ulicach Sobótki

Teledysk Zespołu A Capriccio

    Warsztat i plener urban sketchingowy. Ta zyskująca popularność na całym świecie
forma ekspresji graficzno-malarskiej oparta w dużej mierze na akwarelach zawitała
z inicjatywy ŚOK do Sobótki już drugi raz, a w tym roku niedługo po pierwszym
w Polsce międzynarodowym świdnickim festiwalu poświęconym tej właśnie tema-
tyce. Sobótkę malowali młodzi i starsi. Ponad 20 fanów miejskiego rysowania za-
witało do nas z Wrocławia, Opola, Świdnicy, Sobótki i okolic. Spotkanie oparte o 
progi Muzeum Ślężańskiego i Herbaciarni Ziołowej wypełniły ćwiczenia, wymiana
informacji o założeniach ruchu artystycznego, przyborach, technikach, inspiracje,
miejskie rysowanie. Uczestnicy malujący okolicę otrzymali minipakiety przyborów
graficznych, a dodatkowo odbyło się losowanie nagród ufundowanych przez 
ŚOK i SklepPlastyczny.pl 

    Zespół wokalny A Capriccio pod batutą Wojciecha Magnuckiego działa bardzo 
aktywnie pod Ślężą i uświetnia lokalne i ponadlokalne wydarzenia. Muzycy, przy
wsparciu Ślężańskiego Ośrodka Kultury, wydali kolejny teledysk promujący je-
den z wykonywanych utworów. Polecamy uwadze wszystkie występy tej muzycz-
nej formacji.

    Obecnego lata, trzecia już edycja Plenerowego czytania, zawędrowała na Skwer 
Stanisława Dunajewskiego, tuż przy placu zabaw dla dzieci. Słoneczne lato sprzy-
jało radosnym spotkaniom „Mądrusiów na wakacjach”, którzy jako najmłodsi czy-
telnicy słuchali i bawili się na przemian. Liczne rymowanki i wiersze znanych po-
etów polskich okazały się bardzo pouczające, gdyż dzieci poznały wartość niesie-
nia pomocy innym i współpracy, korzyści z czytania książek, wesołe przygody bo-
haterów niosących dobry przykład. Każde czytanie było inne i wyzwalało u dzieci
rozmaite emocje, a najważniejsze, że utrwalało kontakt z piękną książką, będącą
doskonałym sposobem na spędzanie czasu wolnego, edukacji i rozrywki. Dzię-
kujemy za wspólny ciekawy czas milusińskim uczestnikom i wszystkim opieku-
nom, bez których mali zainteresowani nie dotarliby do nas.

Plenerowe 
czytania

 dla 
młodych

Pracownie twórcze ŚOK/RCKS 
- rozwijaj się kulturalnie -

Ślężański Ośrodek Kultury zaprasza do zapisów i udziału w zajęciach: rzeźby,
szachów, teatralnych, wokalnych oraz projektach kulturalnych:

- Pracowni Tkactwa Artystycznego - SOBUTKANA; "Siłowni umysłu" - zajęć 
dla seniorów;

- zajęć z ceramiki i tworzenia muralu "Sztuka w przestrzeni miasta – historia, 
estetyka, design"

Informacje i zapisy:  |  tel.: 71 715 16 25 (pon-pt),www.rcks.pl sekretariat@rcks.pl
ul. F.Chopina 25, Sobótka

http://www.rcks.pl
mailto:sekretariat@rcks.pl


Redaktor naczelny: Joanna Berezecka - Zywer 
Redakcja: redaguje kolegium gminne

Opracowanie: Referat Oświaty i Promocji UMiG Sobótka, tel. 71 335 12 51, e-mail: promocja@sobotka.pl 
urzad@sobotka.pl, www.sobotka.plWydawca: Urząd Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka, tel. 71 335 12 51, e-mail: 

www.antex.plDruk: Agencja Wydawniczo-Reklamowa ANTEX – Antoni Stankiewicz, ul. Mickiewicza 53, 55-050 Sobótka,  

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian, skracania, redagowania lub odrzucenia nadesłanych do publikacji materiałów tekstowych i fotograficznych. 
Materiały przesłane do redakcji nie będą zwracane.

SPORTOWA SOBÓTKA16

Nakład: 2000 egzemplarzy

KURIER SOBÓCKI
Wrzesień 2022

mailto:promocja@sobotka.pl
mailto:promocja@sobotka.pl
mailto:urzad@sobotka.pl
mailto:urzad@sobotka.pl
http://www.antex.pl
http://www.antex.pl
http://www.antex.pl

	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16

