Tym słowem w paüdzierniku
1989 roku redakcja Echa
Złotoryi powitała swoich
czytelnikŰw.
Pokolenie zrodzone w tym
czasie szykuje siÍ juř do
wkroczenie w dorosłe řycieÖ
Przez prawie pŰłtora roku
ukazało siÍ 11 numerŰw
miesiÍcznika, ktŰry informował, uczył i bawił.
Przeglądając dzisiaj archiwalne
egzemplarze, mořna sobie uúwiadomiĘ, jak
wiele siÍ zmieniło oraz jak niektŰre rzeczy są
niezmienne. Wielu ludzi, ktŰrzy goúcili na
stronicach Echa juř z nami nie ma, ale pamiÍĘ
o nich skrywają pořŰłkłe strony. Dlatego
chybaÖ, nie - z całą pewnoúcią warto
reaktywowaĘ to pismo.
Dzisiaj zaczynamy ponownie i
przekazujemy Wam - Drodzy Czytelnicy efekt
pracy grupy zapaleŇcŰw.
Nie zamierzamy konkurowaĘ na rynku
lokalnych mediŰw. Nie mamy zamiaru teř
nikogo agresywnie atakowaĘ, ani wykazywaĘ
wyřszoúci jednych úwiąt nad drugimi.
Chcemy odkrywaĘ przed Wami to, czego
nie widaĘ na pierwszy rzut oka, przedstawiaĘ
subiektywny punkt widzenia...
Pragniemy uchroniĘ od zapomnienia ludzi,
zdarzenia i miejsca.
Ale przede wszystkim bÍdziemy dąřyĘ do
skupienia wokŰł pisma ludzi , ktŰrzy kochają
ZiemiÍ Złotoryjską i chcą zgłÍbiaĘ jej
tajemnice, aby obok tych, ktŰrzy juř od dawna
zajmują siÍ sprawami naszego regionu,
pojawiło siÍ jak najwiÍcej nowych twarzy.
W koŇcu chcemy, aby nasze pismo stało siÍ
platformą, na ktŰrej swoją przygodÍ z
dziennikarstwem rozpocznie młodzieř.
Pierwszy po blisko szesnastoletniej
przerwie numer Echa ukazuje siÍ tuř przed
úwiÍtami, wiÍc i jego tematyka jest bardziej
refleksyjna, poúwiÍcona sprawom
niekoniecznie "gorącym".
BÍdziemy dąřyĘ do tego, aby kařde
wydanie zawierało temat przewodni, ktŰry
przeplataĘ siÍ bÍdzie ze stałymi działami.
SkupiaĘ bÍdziemy siÍ zaú wyłącznie na tym, co
związane jest z naszym regionem.
Zapał nie zawsze idzie ramiÍ w ramiÍ z
warsztatem dziennikarski, prosimy wiÍc o
wyrozumiałoúĘ - bÍdziemy jednak staraĘ siÍ z
miesiąca na miesiąc rozwijaĘ.
Nie bÍdÍ ukrywał, ře liczymy na Waszą
pomoc. Prosimy: podpowiadajcie nam: co siÍ
podoba, oraz co powinniúmy poprawiĘ.
Robert Pawłowski

Robert Pawłowski: Jak wygrywa siÍ wybory
na burmistrza w Wojcieszowie?

Jedyne co mogÍ obiecaĘ, to, ře przez cztery
lata bÍdÍ ciÍřko pracowaĘ i wykorzystam
kařdą okazjÍ, ktŰra siÍ nadarzy . Bo to nie
Sławomir Maciejczyk: W tak młodym jest w 100% pewne, jak unijne pieniądze
wieku? To wypłynÍło ze społeczeŇstwa. Na bÍdą wyglądały . Nie wiadomo, jakie
początku nie byłem tym zainteresowany, priorytety bÍdą w latach bieřących, jakie
miałem duřo własnych spraw: doktorat, projekty bÍdą preferowane. Programy nie są
jeszcze napisane, wiÍc obiecanie teraz, ře
własną firmÍ, ale coraz wiÍcej ludzi zaczÍło
przychodziĘ i namawiało mnie, řebym zrobimy to i tamto z pieniÍdzy unijnych, jest
wystartował. Kilku radnych, bÍdących w obiecywaniem trochÍ w ciemno.
opozycji do burmistrza, powiedziało mi OsiągniÍcie sukcesu jest mořliwe dziÍki
wrÍcz, ře nie bÍdą w ogŰle startowaĘ, bo ciÍřkiej pracy i wykorzystaniu kařdej
nawet jeřeli wejdą, to nie bÍdą mieli z kim mořliwoúci do złořenia wniosku w ten
wspŰłpracowaĘ. W ostatni dzieŇ zgłosiliúmy sposŰb, řeby nie odpadł z przyczyn
komitet wyborczy w Legnicy. Kandydata na merytorycznych.
burmistrza zgłaszało siÍ
pŰüniej, wiÍc
miałem trochÍ czasu, by zobaczyĘ, jacy RP: Czy nie bÍdzie konfliktu interesu
ludzie kandydują. Gdy zobaczyłem listÍ pomiÍdzy Pana firmą a piastowanym
kandydatŰw
na radnych,
ře są to urzÍdem?
kompetentne osoby, to postanowiłem wziąĘ
SM: W firmie byłem wiceprezesem i
udział w wyborach.
posiadałem udziały. Dzisiaj byliúmy u
RP: Podczas kampanii wyborczej, gdy notariusza - sprzedałem swoje udziały i
omawiano rŰřne kandydatury, do rad i na w y c o f u j Í s i Í c a ł k o w i c i e z t e g o
stanowiska prezydentŰw, burmistrzŰw czy przedsiÍwziÍcia.. Nie bÍdzie wiÍc řadnego
wŰjtŰw, czÍsto słyszałem, ten jest nawet konfliktu.
dobrym kandydatem, ale za młody i brak mu
doúwiadczenia...
SM: Teř były takie głosy w W ojcieszowie.
Mimo młodego wieku posiadam jednak juř
doúwiadczenie samorządowe. Moja firma
zajmuje siÍ wspŰłpracą z gminami i
powiatami na Dolnym ĺląsku, pisząc studia
wykonalnoúci, rŰřne opracowania do
wnioskŰw o dofinansowanie projektŰw do
Unii Europejskiej i takich opracowaŇ
napisaliúmy kilkadziesiąt. W wiÍkszoúci ze
skutkiem pozytywnym - pozyskanych 100
mln złotych o czymú úwiadczy. Pomagałem
rŰwnieř przedsiÍbiorcom w W ojcieszowie a
nawet w Złotoryi, wiÍc doúwiadczenie było,
moře nie bezpoúrednio w kierowaniu gminą,
ale bardzo precyzyjnie poznałem problemy
gmin,
nie tylko Wojcieszowa,
przede
wszystkim od strony finansŰw. Ponadto po
powrocie ze studiŰw zacząłem z powrotem
graĘ w piłkÍ w Orle WojcieszŰw, prowadziłem
tam całą dokumentacjÍ. Załatwiliúmy
pieniądze na kosiarkÍ, zmodernizowaliúmy
stadion i głŰwnie z tych úrodowisk wypłynął
pomysł mojego kandydowania. Jestem
rodowitym wojcieszowianinem, od początku
swojego řycia związanym z tym miastem,
nawet adresu zameldowania nie zmieniłem.
Oczywiúcie był okres studiŰw, gdy czÍúciej
przebywałem we Wrocławiu niř tutaj, ale
dłuřej niř kilka tygodni to chyba poza
Wojcieszowem nie przebywałem.

RP: Po pierwszej turze wyborŰw, z tego co mi
wiadomo, na urzÍdnikŰw w Wojcieszowie
padł blady strach. Czy obawy te są
uzasadnione?
SM: Raczej nie. WspŰłpracowałem juř i z
panią skarbnik KlawiŇską i z panem
Maúlanką od inwestycji oraz innymi - przy
okazji sporządzania rŰřnych dokumentŰw
dla urzÍdu i wspŰłpracÍ tÍ oceniam bardzo
dobrze. W mojej osobie nie naleřy upatrywaĘ
řadnego zagrořenia.
RP: WojcieszŰw zawsze bardziej ciąřył do
Jeleniej GŰry. Jak pan ocenia, miasto zyskało
czy straciło na przyporządkowaniu go do
powiatu złotoryjskiego?

SM: Zaraz po tym, jak była podjÍta decyzja o
włączeniu naszej gminy do powiatu
złotoryjskiego, przeprowadzono referendum,
czy chcemy byĘ w powiecie złotoryjskim czy
jeleniogŰrskim. Pomimo wysokiej frekwencji
i opowiedzenia siÍ mieszkaŇcŰw na rzecz
Jeleniej GŰry, niestety władze wojewŰdztwa
zadecydowały inaczej. Na początku
mieszkaŇcy krytykowali tÍ decyzjÍ, byli juř
przyzwyczajeni do Jeleniej GŰry, do urzÍdŰw
i urzÍdnikŰw, ale musze powiedzieĘ, ře teraz
patrząc z perspektywy czasu, Złotoryja nie
jest takim złym rozwiązaniem. Nie ma tak
duřej dysproporcji miÍdzy W ojcieszowem i
Złotoryją, jaka byłaby w przypadku Jeleniej
GŰry. W obecnym układzie WojcieszŰw
moře mieĘ znaczącą pozycje w powiecie. W
RP: Co takiego obiecał pan mieszkaŇcom?
powiecie jeleniogŰrskim zostalibyúmy
SM: Właúnie, ře nic. Ci ktŰrzy czytali mŰj zepchniÍci na zupełne peryferia.
program wyborczy mŰwili: program moře i
dobry, ale nic nie jest obiecane. No i właúnie RP: Jak pan widzi wspŰłpracÍ na linii
o to chodzi - z takim budřetem, jaki ma WojcieszŰw - Starostwo Powiatowe? Jakie
WojcieszŰw, nie mořna niczego obiecaĘ. są oczekiwania z pana strony?

Ma 28 lat. Jest řonaty. Niebawem broni pracÍ doktorską
na Politechnice Wrocławskiej jego promotorem jest
prof. Jan Waszkiewicz (pierwszy niezaleřny marszałek
wojewŰdztwa dolnoúląskiego).
Został jednym z najmłodszych burmistrzŰw w Polsce.
Całkiem prawdopodobne, ře bÍdzie jedynym czynnie
grającym w piłkÍ nořną włodarzem miasta.
Kim jest, skąd siÍ wziął człowiek, ktŰry chce wyprowadziĘ
WojcieszŰw z zaúcianka?
SM: Pan Starosta Raszkiewicz wyraził juř
chÍĘ spotkania w celu omŰwienia
najistotniejszych spraw. Po pierwsze
WojcieszŰw od starostwa przez ostatnie
osiem lat nie uzyskał za duřo jakiejkolwiek
pomocy w realizacji inwestycji. Wiem, ře w
innych gminach było inaczej. Chciałbym,
řeby WojcieszŰw był tak samo traktowany,
jak pozostałe gminy w powiecie.
RP: W czym upatruje pan szansÍ
Wojcieszowa?
SM: WojcieszŰw aspiruje do miana miasta
turystycznego. Jest wiele atrakcyjnych
miejsc w mieúcie i w okolicy, ale o tym wiedzą
tylko mieszkaŇcy i to jest problem. Powstały
szlaki rowerowe, prawie 40 km. Są teř szlaki
turystyczne, ale nie ma ich reklamy .
BÍdziemy teraz robiĘ projekt úcieřki
dydaktycznej
wokŰł gŰry Gruszki. Są
rŰwnieř zawody we wspinaczce jaskiniowej
organizowane przez stowarzyszenie
ŃBobryî. Jest ŃZerŰwkaî piÍkne jezioro,
ktŰrego właúcicielem jest Zakład
W a p i e n n i c z y, a l e j u ř w s t Í p n i e
rozmawialiúmy o udostÍpnienie tego akwenu
dla celŰw turystycznych. Są skałki, ktŰre
nadają siÍ do wspinaczki. Są teř ludzie,
ktŰrzy trudnią siÍ produkcją ozdŰb z
materiałŰw regionalnych: z drewna i
minerałŰw. Jest naturalny potencjał, ktŰry
trzeba odpowiednio wykorzystaĘ, a z tym do
tej pory nie było najlepiej. Dni Wojcieszowa
do tej pory były zaniedbane. Przez kilka lat
nie były w ogŰle organizowane, w ostatnich
trzech latach organizował je klub sportowy.
Jest stowarzyszenie, jest grupa osŰb, ktŰra
chce siÍ zaangařowaĘ w promocjÍ miasta,
ale do tej pory władze miejskie nie były tym
zainteresowane. Stowarzyszenie
organizowało np. takie imprezy jak
przemarsz korowodu przez WojcieszŰw
natomiast miasto było obok inicjatyw
społecznych.
Organizacja řycia społecznego,
kulturalnego, sportowego czy
gospodarczego nie moře odbywaĘ siÍ bez
udziału społeczeŇstwa. Przecieř nie
burmistrz bÍdzie budował hotele, uruchamiał
agroturystykÍ, przyjmował turystŰw, muszą
to robiĘ ludzie, ale tylko wtedy, gdy ktoú
bÍdzie miał do czego przyjechaĘ, coú
zobaczyĘ. Miasto powinno zająĘ siÍ
promocją i wspieraniem inicjatyw. Musi
istnieĘ to sprzÍřenie, bo inaczej do niczego
nie dojdziemy.
RP: Czyli przede wszystkim turystyka.
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SM: Tak. Kwestie wodociągŰw, drŰg,
kanalizacji toczą siÍ swoją drogą i to bÍdzie
zrobione. Nie mamy strefy ekonomicznej.

grudzieŇ 2006

Brak przede wszystkim miejsca
w Wojcieszowie na utworzenie
n o w y c h z a k ł a d Ű w
przemysłowych. Jest ŃStalmetî,
jest ŃWojcieszowiankaî, są
Zakłady Wapiennicze, wokŰł
nich powstają teř nowe miejsca
pracy.
Kiedyú problemem było duře
zapylenie w Wojcieszowie, ale
Zakłady poczyniły inwestycje w
tym zakresie i juř nie ma
zabielenia. Poza tym
wprowadzony został program
ŃNatura 2000î.
RP: Stale kładzie pan akcent na
aktywnoúĘ społeczną.
Wszystko ładnie, ale czy nie
pokłada pan zbyt duřej ufnoúci
w bezinteresowną aktywnoúĘ mieszkaŇcŰw
SM: Po pierwsze musimy zapewniĘ
Wojcieszowa?
podstawową infrastrukturÍ. Po drugie reklama i wspŰłpraca z Dolnoúląską
SM: Aktywni ludzie na szczÍúcie wystartowali
Organizacją Turystyczną, z
ktŰrą
w wyborach i czÍúĘ z nich znalazła siÍ w
Radzie. Przewodniczącym Rady Miasta nawiązałem juř pierwsze kontakty . MŰj
została załořycielka stowarzyszenia, ktŰre promotor prof. Jan Waszkiewicz wraz z
innymi ludümi z Wrocławia, zadeklarował, ře
organizuje pochody i inne imprezy w
pomoře w działaniach promocyjnych m.in. w
Wojcieszowie pani Helena Kurzaj. Bardzo
organizacji rŰřnych konferencji. Trzeba jak
blisko wspŰłpracujemy, spotykamy siÍ
czÍsto, omawiamy rŰřne projekty i bÍdziemy
najwiÍcej promowaĘ nasz region. Na pewno
wprowadzaĘ je w řycie.
bÍdzie to długotrwały proces, ale tak czy
inaczej musimy wreszcie zacząĘ.
RP: Okoliczne gminy i miasta jakoú nie garną
siÍ do szerszej wspŰłpracyÖ
RP: Jeřeli spotkamy siÍ za cztery lata, co pan
powie?
SM: Jest Stowarzyszenie Gmin
Kaczawskich. Nie wiem z jakich powodŰw SM: MyúlÍ, ře powiem, iř do Wojcieszowa co
WojcieszŰw nie znalazł siÍ w tym
miesiąc przyjeřdřa kilkudziesiÍciu turystŰw
stowarzyszeniu, a szkoda, bo
teraz nie wiem, czy przez rok tylu jest. W
Stowarzyszenie działa, składa wnioski o związku z tym, dochody miasta znacząco siÍ
dotacje. Trzeba pamiÍtaĘ, ře wnioski takich
zwiÍkszyły. Ře jest pomysł na halÍ sportową.
stowarzyszeŇ mają wiÍcej szans na
Bezrobocie jest znikomeÖ
akceptacjÍ niř pojedynczej gminy , wiÍc
jakaú wspŰłpraca istnieje. MuszÍ jak
RP: Jest pan raczej optymistycznie
najszybciej nawiązaĘ kontakt ze
nastawiony i nie boi stojącego przed panem
Stowarzyszeniem i dokładnie przyjrzeĘ siÍ,
siÍ wyzwania
co robi.
Pomysł turystyczny na miasto, to nie ma byĘ SM: Oczywiúcie. Jak do řycia - zawsze
pomysł tylko na sam WojcieszŰw. Sami nie jestem optymistycznie nastawiony. Gdybym
jesteúmy w stanie przyciągnąĘ wiÍkszej nie był, to nie startowałbym na ten urząd. Nie
liczby turystŰw. GŰry Kaczawskie jako takie - zakładam z gŰry, ře czegoú nie da siÍ zrobiĘ,
oczywiúcie tak. Musimy myúleĘ
albo ře coú siÍ nie uda. W pozytywnym
kompleksowo: łączyĘ szlaki, razem
nastawieniu do řycia pomaga mi sport.
promowaĘ siÍ.
Jestem czynnym zawodnikiem Orła
Połořenie Wojcieszowa nie jest złe, leřy tuř
WojcieszŰw i nie zamierzam z tego
obok głŰwnej trasy na Jelenią GŰrÍ i w
rezygnowaĘ. Jak biegam, to po prostu lepiej
Karkonosze, musimy tylko sprawiĘ, by czÍúĘ
z tych tysiÍcy turystŰw, ktŰrzy co weekend siÍ czujÍ.
udają siÍ na wypoczynek, zechciała skrÍciĘ
w prawo trzy kilometry.
RP: Ale jak to zrobiĘ?

Rozmawiał Robert Pawłowski
ZdjÍcie z archiwum pana Burmistrza
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Urodziła siÍ w 1934 roku w Hucie Nowej. Jej dzieciŇstwo było
bardzo ciÍřkie. W domu bieda, ojca zabrali na wojnÍ, została
z mamą, babcią i kilkumiesiÍcznym bratem. Do tego było jeszcze
gospodarstwo i zwierzÍta, ale jakoú dawali sobie radÍ. Inni mieli
gorzejÖ - tak w wielkim skrŰcie wyglądało dzieciŇstwo pani Emilii
w czasach II wojny úwiatowej.
Dziú jest szczÍúliwą mamą i babcią, lecz wspomnienia ciągle wracają
a historia kresowiakŰw staje siÍ coraz bardziej odległa...
Spotykam siÍ z panią Emilią w jej domu.
Teraz szczÍúliwa mama i babcia ma 71 lat i
czuje siÍ dobrze, jest pełna energii i zawsze
uúmiechniÍta. -DzieciŇstwo to dla mnie
zamkniÍta historia, lecz wspomnienia
powracają i cieszÍ siÍ, gdy z zaciekawieniem
bliscy słuchają tego, co przeszłam- mŰwi. To
zawsze podtrzymuje mnie na duchu.

Trzeba było ciÍřko pracowaĘ,
řeby zarobiĘ na chleb
Jej tato Michał był bardzo pracowitym
człowiekiem. Czasem potrafił z niczego
zrobiĘ coú wielkiego. Ona jako mała
dziewczynka chodziła z nim na pole, i
prŰbowała mu pomagaĘ. Bardzo boleúnie
przeřywała, kiedy zabierali go na wojnÍ.wspomina pani Emilia. Mama - Maria,
rŰwnieř była bardzo pracowita, z resztą jak
chyba wszyscy w tamtych czasach. Miała
dwŰch braci: jeden z nich řył tylko tydzieŇ. W
tamtych czasach dzieci czÍsto umierały, nie
było lekarzy ani lekarstw. Rok pŰüniej urodził
siÍ drugi- Była szczÍúliwa, ře bÍdzie miała
siÍ, z kim bawiĘ.
Huta Nowa naleřała do wojewŰdztwa
tarnopolskiego, Mieszkało tu ok. 120 rodzin.
Wieú dzieliła siÍ na cztery ulice, ktŰre
odchodziły na cztery rŰřne strony od
Koúcioła, ktŰry był w centrum. Leřała w
wąwozie i po obu stronach drogi rosły
dorodne czereúnie. W tamtych czasach
wszystkie drzewa i pola były bardzo
urodzajne. Z czereúni robiono kompoty lub
suszono je na zimÍ, dziÍki temu było co jeúĘ.

Na początku řycie było beztroskieÖ
Dom był usytuowany w centrum wsi trzeci budynek od koúcioła. ChatÍ
wybudował jej tato z pomocą sąsiadŰw. W
jednym pokoju mieszkała babcia, w drugim
spali oni: pani Emilia, Julek, jej mama i tato.
- W naszej izbie były trzy łŰřka, skrzynia
na ubrania oraz stŰł. Z sieni przechodziło siÍ
do kuchni. Było to najwiÍksze pomieszczenie
w domu. W rogu znajdował siÍ duřy piec, na
úrodku stŰł i krzesła. Piec był z gliny, słuřył do
gotowania i pieczenia. Podłogi w chacie nie
mieliúmy. Chodziliúmy po ubitej glinie, ktŰrą
od úwiÍta malowaliúmy na řŰłty, gliniany
kolor, a úciany wapnem na biało - mŰwi pani
Emilia.

zrobił mi buty! Buty, ktŰrych nikt nie miał tylko
ja. To było dla mnie naprawdÍ wařne! Przede
wszystkim nie było mi juř tak zimno.opowiada ze wzruszeniem.- Czasami bÍdąc
u wujka, zaglądałam, jak je siÍ robi. Wyrabiał
on je ze skŰry krŰw, ktŰre trzeba było
najpierw namoczyĘ na kilka dni, řeby łatwiej
zeszła sierúĘ, potem jako podeszwÍ przybił
korÍ z drewna, to wszystko zbijano takimi
cienkimi patyczkami. Jak dziú pamiÍtam, ře
to moim zadaniem była robota takich kijkŰw.
Wtedy siedziałam przez kilka godzin i
ciosałam małe patyczki w kształcie zapałek.
Potem mama kładła je na piec, řeby dobrze
wyschły.- pani Emilia głÍboko nabiera
oddechu i opowiada dalej.
-MŰj ojciec umiał takře robiĘ sanie.
Wieczorami przychodziło do nas do domu
duřo ludzi, sąsiadŰw, poniewař mieliúmy
lampÍ naftową. MÍřczyüni pomagali tacie w
wyrabianiu sani, a kobiety szyły spŰdnice,
bluzki, farbowały materiały w czarnym bzie.
Ja nigdy nie spałam. Zawsze siedziałam
razem z nimi. Kiedy juř brakowało nafty, tato
zrobił z drewna takie szczypce, zapalał je na
koŇcu, a ja musiałam je trzymaĘ i
przyúwiecaĘ im w pracy. Były one z mokrego
drzewa, dziÍki temu długo siÍ paliły.-dodaje.
Jesienią sprzedawali drzewo. Chodziła z
tatą do lasu i zbierali wiązanki drewna, ktŰre
nazywali Ńdekoî. Sprzedawali je potem
Řydom i zawsze mieli trochÍ pieniÍdzy .
Rodzice jej palili takře wapno na sprzedař.
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ŃPranikî był potrzebny
Co tydzieŇ odbywało siÍ wielkie pranie.
Wszyscy ludzie ze wsi zbierali siÍ nad
potokiem ze stertą brudnych rzeczy .
Zamaczali je w wodzie a nastÍpnie wyciągali
na kładkÍ i oklepywali materiał Ńpranikiemî
(deska, ktŰra słuřyła do prania). Jedni
pomagali drugim.- U nas były cztery kładki
(miejsca do pracy), wiÍc wszyscy
jednoczeúnie nie mogli praĘ. Musieli czekaĘ,
wiÍc nawzajem sobie pomagali. Z boku

Pranik

Ale nadeszły dniÖ

Szczotka do rozczesywania konopii

Obrazy przywiezione ze Wschodu. Modliliúmy siÍ do nich przed napadem UkraiŇcŰw

zjeúĘ. NaprawdÍ pomagało.
W czasie wojny mieszkaŇcy wioski
obawiali siÍ ŃBanderowcŰwî. Tato zrobił im z
patykŰw bunkier. W nocy spała tam z bratem,
a mama z tatą na zmianÍ czuwali, czy
czasami nie nadchodzą UkraiŇcy. Na
szczÍúcie Huta Nowa nie była tak bardzo
oblegana przez nich. Praktycznie řaden
mieszkaniec nie zginą z ich rÍki, poniewař u
nich ludzie nie plotkowali, zapytywani czy
widzieli UkraiŇcŰw zawsze mŰwili Ńnieî.

Nigdy nie zapomnÍ tamtych czasŰw,
ciÍřkiego dzieciŇstwa, wojny i tego, co
przeszłam. Wspomnienia z tamtych stron
zawsze bÍdą dla mnie niezapomniane i
wzruszająceÖ-koŇczy powoli ze
wzruszeniem swoją historiÍ pani Emilia.

Wyjazd w nieznane

leciała czysta woda ze studni, w ktŰrej
płukano ubrania. ŃDni praniaî były bardzo
wesołe.-z uúmiechem wspomina.
Mimo, ře pomagała rodzicom, chodziła
jeszcze do szkoły. SkoŇczyła dwie klasy i
Mieli gospodarstwo - piÍĘ morgŰw
zaczÍła trzecią. W czasie wojny zrobiono tam
Na jesieŇ siali hreczkÍ, proso, pszenicÍ, szpital i skoŇczono edukacjÍ dzieci.- Zanim
jeszcze chodziłam uczyli nas czytania,
sadzili buraki, kukurydzÍ i kapustÍ. Ziarna na
kaszÍ mielili tzw. Ńřarnemî. Było to takie małe r a c h u n k Ű w i h i s t o r i i . C o d z i e n n i e
urządzenie w kształcie beczki, do ktŰrego przebywałam tam dwie godziny, a potem
mieliúmy wolne. W lecie lekcje rozpoczynały
wsypywało siÍ plon i krÍciło siÍ mieląc kaszÍ.
Ta robota zawsze przypadała jej, wiÍc siÍ pŰüniej, przedtem trzeba było
musiała siedzieĘ i mieliĘ. Orali řelaznym wyprowadziĘ krowy na pastwisko, (tato
pługiem zaprzÍřonym do konia. Koło domu wypuszczał mi ze stajni konia i krowÍ, a ja
mieli jeszcze stajniÍ i stodołÍ takře z gliny . jechałam na koniu i za sznurek trzymałam
Kartofle kopali szpadlem, zbierali całymi krowÍ prowadząc je na pastwisko ok. 2 km.
Jak wracałam, dostawałam od tata kostkÍ
dniami. Sadzili teř konopie. Letnią porą
cukru), natomiast w zimie mieliúmy wczeúniej
przychodziĘ. Szkoła była mała. Zaledwie
dwie klasy po około 30 osŰb- młodsi i trochÍ
starsi.- mŰwi.

Miałam takie szczÍúcie
-MŰj tato umiał robiĘ buty. CzÍsto
wieczorami chodził do wujka, ktŰry robił buty i
sprzedawał Řydom. SpÍdzał tam całe noce, a
z odpadkŰw skŰr, ktŰre nazbierał u niego,

młŰcili je. NastÍpnie łodygi te zatapiali w
rowie. To miejsce gdzie leřały konopie
musiało byĘ oddzielone z obu stron tamą,
řeby poziom wody był wiÍkszy . To wszystko
moczyło siÍ przez trzy tygodnie. NastÍpnie
po wyciągniÍciu trzeba było rozczesaĘ łodygi
i dziÍki temu mieli włŰkna na materiał.

- Amunicja leřała wszÍdzie. Bawiliúmy
siÍ w piÍĘ osŰb na łące w wojnÍ. Rozpaliliúmy
ognisko i z daleka wrzucaliúmy te prochy do
ognia, a gdy one strzelały, my padaliúmy na
ziemiÍ. W koŇcu jeden granat długo nie
wystrzelał. Chłopak, ktŰry siÍ z nami bawił,

Tak mijał dzieŇ za dniem ař nadszedł
dzieŇ wysiedlenia. Musieli opuúciĘ cały swŰj
dobytek i wyjechaĘ w nieznane. Zapakowali,
co mogli: garnki, poúciel, jakieú niewielkie
Krzyřyk
meble i zwierzÍta. Zostawili swoją chatÍ, w
przywieziony
ktŰrej przeřywali chwile dobre i złe, zdawali
ze Wschodu
sobie sprawÍ, ře juř nigdy mogą nie ujrzeĘ
swojej piÍknej wsi.- Z řalem i rozdartym
Patrząc z perspektywy czasu, wiem, ře
sercem opuszczaliúmy rodzime tereny.jej řycie było bardzo trudne. Do tej pory
mŰwi.
przeszła bardzo wiele. Nie tak dawno
-Przyjechaliúmy do Dřuryna, skąd miał przeřyła wypadek samochodowy, úmierĘ
odjeřdřaĘ pociąg w nieznane. Był 20 m.in. rodzicŰw, mÍřa, syna, dwŰch tragicznie
paüdziernika. Czekaliúmy tam całą noc, ař zmarłych wnukŰw, a niespełna miesiąc temurano nadjechał transport kolejowy. Wagony ziÍcia-oraz wielu najbliřszych. Jednak
były bez dachu. Siedziało w nich po kilka trzyma siÍ na pełni sił, choĘ los jej nie
rodzin. NiektŰrzy jechali nawet w wagonach oszczÍdzał.
ze zwierzÍtami. PodrŰř trwała 7 tygodni w
W tym roku mija szeúĘdziesiąta
deszczu, w słoŇcu, nawet w burzy. Wszyscy
pierwsza rocznica przyjazdu kresowiakŰw
byli bardzo wykoŇczeni. Panowała ogromna
na te ziemie. Wielu z nich, niestety, nie
wszawica. Zatrzymywaliúmy siÍ, co jakiú
doczekało dnia dzisiejszego, a
czas, aby maszynista mŰgł dolaĘ paliwa.
Nowohutniacy trzymają siÍ cały czas razem.
Czasami nawet nie zdąřyliúmy zjeúĘ do
koŇca, a juř odjeřdřał. Czasami stał tak
Monika Kozubska
długo, ře trzeba było chodziĘ i prosiĘ řeby
mŰgł juř ruszyĘ. Na postojach rozpalaliúmy
ogieŇ i na blaszkach gotowaliúmy coú
ciepłego do zjedzenia. Po siedmiu
tygodniach dojechaliúmy do nowej ziemi,
nowego domu, ktŰrego nie znaliúmy. Do
Złotoryi przyjechaliúmy jako pierwszy
transport z kresŰw ok. 27 listopada.

Poszukujemy osoby, ktŰra jako pierwsza
przybyła na ZiemiÍ Złotoryjską.
Ocalmy wspomnienia od zapomnienia!!!
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najczÍúciej sprawiają satysfakcje i
przynoszą radoúĘ.
Jego hobby to filatelistyka; ma bogate
zbiory (umawiamy siÍ wiÍc wstÍpnie na
organizacje wystawy w Oúrodku TMZZ).
Odpoczywa raczej czynnie rower, narty. Z
uwagi na stanowisko muszÍ zapytaĘ, czy
jest ufny, czy tez ostrořny wobec ludzi i w
kontaktach z nimi. Nie bacząc na wybory w
roku 2010, oúwiadcza bez ogrŰdek:
ŃNaiwnie ufny, na czym juř siÍ parÍ razy
przejechałemî (choĘ wiemy juř, ře jeüdzi
na rowerze i nartach).
Nigdy nie zaprzyjaüniłby siÍ z
człowiekiem nieszczerym, dwulicowym i
niemającym własnego zdania. Nie
poskąpiłby za to swojej przyjaüni osobie
otwartej, bez podwŰjnej moralnoúci. W
řyciu (włącznie ze stanowiskiem
burmistrza) sporo udało mu siÍ osiągnąĘ,
lecz nie chciałby tego klasyfikowaĘ.
Natomiast za Ńosobistą porařkÍ uwařa
problem targowiska i ulicy Staromiejskiejî.
Jako Byk problemu jednak nie odpuúci.
Złotoryjanie teř w to wierzą; dali tego
dowŰd, udzielając ponad 53% poparcia.
Uwařa, ře druga kadencja bÍdzie dla
niego trudniejsza głŰwnie z dwŰch
powodŰw: po pierwsze
poprzeczka

oczekiwaŇ jest teraz zawieszona o wiele
wyřej; po drugie presja społeczna na
dalsze pozytywne zmiany bÍdzie w tej
kadencji jeszcze wiÍksza. Dochodzi
jeszcze trzeci element ubiegając siÍ o
wybŰr w roku 2002 znał zakres spraw i
problemŰw, ktŰrych załatwienie jest dla

Złotoryi wařne. Poprzednia kadencja
dodała do tego Ńgruntowną wiedzÍî o tym,
ile jest jeszcze do zrobienia. A wszystkie
problemy są pilne.
W úwiątecznym numerze nie moře
zabraknąĘ pytania o to: Ń Jak úwiÍtują
Řurawscy?î ŃRodzinnie. Po katolicku.
Typowa polska wigilia. W domu. Bez
manierycznych wyjazdŰw w gŰry lub
zagranicÍî.
Czym rŰřni siÍ wigilia Ńburmistrzowskaî od
poprzednich? Tylko jednym: Ń Przedtem
rodzina Řurawskich wychodziła na
pasterkÍ dopiero około 23.30, a teraz o juř
o 22.00, poniewař burmistrz Złotoryi musi
zdąřyĘ na WigiliÍ w Rynkuî. Tam, zgodnie
z piÍkna złotoryjska tradycją musi jako
Ńkonsul zaúpiewaĘ pierwszyî i rozpocząĘ
kolÍdowanie pod gwiazdami.
Ponad 400 letnia tradycja zobowiązuje.
Redakcja ŃEcha Złotoryiî řyczy panu
burmistrzowi Ireneuszowi Řurawskiemu
zdrowych, spokojnych i radosnych ĺwiąt
Bořego Narodzenia oraz udanego i
szczÍúliwego startu do Nowego Roku i
nowej kadencji.
Alfred Michler
PS:
Po zakoŇczeniu kadencji redakcja zapowiada
artykuł pod odwrotnym tytułem: Ń Ireneusz
Řurawski jako burmistrzî.
(ZdjÍcia: z albumu rodzinny)

O burmistrzu i jego popiersiu
W Złotoryi znajduje siÍ do tej pory
popiersie jednego tylko burmistrza. Stoi w
najbardziej godnym otoczeniu, czyli we
wnÍtrzu koúcioła Mariackiego. Chodzi
o
Christopha Steinberga, řyjącego w XVII
wieku.
Były to bardzo ciekawe a zarazem burzliwe
czasy. KarierÍ samorządową rozpoczął
Steinberg pod koniec wojny
trzydziestoletniej, zostawszy w 1646 r.
członkiem rady miejskiej. W latach 16501654, 1665-1681 sprawował urząd
burmistrza, pełniąc takře obowiązki
nadwornego sÍdziego. W mieúcie słyszalne
były jeszcze echa tragicznej wojny, ař do
połowy XVII wieku spłacano rŰřne związane
z nią koszty. Powoli podnosiła siÍ miejska
gospodarka, głŰwnie sukiennictwo i
browarnictwo. Podczas swoich rządŰw
przeřył burmistrz m.in. groüną powŰdü, ale
szczÍúliwie łagodniejszą niř w 1608 r .,
trzÍsienie ziemi w 1676 r., stracenie w 1678 r.
trzech złoczyŇcŰw, ktŰrzy okradli i
zbezczeúcili koúciŰł Mariacki a takře
utopienie siÍ jednej z dziewczynek w
młynŰwce. Uczestniczył w remontach
wspomnianego koúcioła, nad ktŰrym
patronat sprawowała rada miejska. Po
úmierci ostatniego Piasta, ksiÍcia Jerzego
Wilhelma, w 1675 r., cesarz Leopold
potwierdził wszystkie przywileje miasta, co
zostało řyczliwie przyjÍte przez jego władze.

grudzieŇ 2006

Nagrobek burmistrza Steinberga
zobaczyĘ mořemy w południowej nawie
bocznej koúcioła NNMP. Na najwyřszym
miejscu znajduje siÍ popiersie zmarłego,
odziane w czarną szatÍ i przepasane
pozłacaną wstÍgą. Poniřej, na wypukłej
ozdobnej tablicy, widzimy orła i piÍĘ gwiazd
oraz łaciŇską sentencjÍ Ad astra Super
aspera(Przez trudy do gwiazd). Inskrypcja w
centralnej czÍúci nagrobka informuje o řyciu i
zasługach burmistrza:
Tu złořył troski ratusza pan Christoph
Steinberg, biegły w prawie, najbardziej
zasłuřony burmistrz tego miasta, ostatni pod
piastowskimi rządami ksiąřÍcymi i pierwszy
pod krŰlewską władzą czeską. Jako małřonki
wybrał i miłował: AnnÍ Junge, AnnÍ MariÍ
Fabricius, MałgorzatÍ z.d. Sturm, AnnÍ
TeodorÍ Gasto. Ojciec trojga dzieci z
pierwszą, dwojga z drugą. Zmarł w roku
Chrystusowym 1682, 16 lutego, w wieku 73
lat. Niech spoczywa w pokoju i niech
zmartwychwstanie.
Obok napisu widnieje rÍka z kluczem,
symbolizująca Boga otwierającego bramy
KrŰlestwa Niebieskiego, oraz zapewne
symbol władzy urzÍdniczej.
Najniřsza tablica zawiera łaciŇski wiersz:
O nicoúci řycia! Rodzimy siÍ i umieramy .
ĺmierĘ czyni wszystkich rŰwnymi. RŰřnimy
siÍ cnotą, taką samą zmarli i řyjący . Sława
jest drugim řyciem řycia, úmiercią úmierci.

fot.: R.Pawłowski

Sąsiednie rogi obfitoúci zapowiadają
nagrodÍ po úmierci.
Nagrobek burmistrz Steinberga znajduje
siÍ w tym miejscu od 1917 r., wczeúniej jego
czÍúci spoczywały oddzielnie w rŰřnych
miejscach koúcioła.
Roman Gorzkowski
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Boře Narodzenie: rozmarzymy siÍ! Zapach
úwierku, para unosząca siÍ nad barszczem, kolÍdy
úpiewane w koúciele i rozpakowanie prezentŰw
. To
nasz cel, do ktŰrego nie dąřymy, ale biegniemy.
RozpÍdu nabieramy juř z początkiem listopada.
WystrŰj sklepŰw
, kolorowe witryny widziane w
drodze miedzy domem a pracą.
Kredyt, pořyczka, aby na wszystko starczyło.
Przygotowania: sprzątanie, kupowanie drogich
prezentŰw, gotowanie ulubionych potraw dzieci.
Znajoma sytuacja powtarzająca siÍ co roku z
zwiÍkszoną mocą. W pÍdzie i zamieszaniu, jakie
towarzyszą úwiÍtom, czÍsto zapominamy
o tradycji
i celu, ktŰry wiąře siÍ z tym wyjątkowym czasem.
Kiedy wreszcie zasiadamy do wigilijnego stołu, w
głowie gromadzą nam siÍ myúli czÍsto niezwiązane

z samymi úwiÍtami (Czy dzieci bÍdą zadowolone z
prezentŰw? Co szef powie na mŰj urlop úwiąteczny?).
Zajmując siÍ tak banalnymi aspektami, zapominamy o
wczeúniej wspomnianym celu, jakim jest rodzina, a
dokładnie właúciwe relacje rodzinne. W úwiątecznym
zamieszaniu nie potrafimy cieszyĘ siÍ z najwiÍkszego
prezentu, jaki otrzymaliúmy, lecz mořemy szybko
straciĘ, z bliskoúci osŰb, na ktŰrych naprawdÍ nam
zaleřy.
Z roku na rok cykl ten powtarza siÍ ze zdwojoną
siłą, co skutkuje rozluünieniem wiÍzi w rodzinie i
powolnym zanikaniem tradycji (w to miejsce wkrada
siÍ Ńnowa úwiecka tradycjaî oparta na komercji). Błąd
ten zrozumiemy dopiero wtedy, gdy bÍdzie juř za
pŰüno na konstruktywne zmiany w naszej
mentalnoúci.
Konrad Stach

Okres úwiąt bořonarodzeniowych zaczyna siÍ
właúciwie z początkiem grudnia. Juř wtedy sklepy
ozdabiane są dekoracjami úwiątecznymi. Przechodząc
obok trudno nam siÍ nie rzuciĘ w wir
przedúwiątecznych zakupŰw.
Ok.200zł.-tyle, po odliczeniu miesiÍcznych
wydatkŰw zostaje niejednej rodzinie w naszym kraju,
na zorganizowanie úwiąt. Mořna zrobiĘ zakupy
najpotrzebniejszych rzeczy, ale o ozdobach
choinkowych czy prezentach nie ma juř mowyÖ
Pani Barbara úwiÍta Bořego Narodzenia spÍdzi jak co roku - skromnie ale wesoło, w gronie
rodzinnym:
ŃMam czwŰrkÍ dzieci. Řeby kupiĘ im wszystko, o czym
naprawdÍ marzą, nie jestem w stanie, ale one wiedzą,
ře w naszej sytuacji wielkich rzeczy nie mogą
wymagaĘ. Aby godnie przeřyĘ úwiÍta oszczÍdzam kilka
tygodni-mŰwi mama Mateuszka, Marzeny, Kasi i
Sylwii.
Na wyprawienie wigilii wiÍkszą czeúĘ z tej kwoty
przeznaczana jest na produkty spořywcze. ŃNie
kupujemy wykwintnych rzeczy. W ten szczegŰlny
wieczŰr nie mamy dwunastu tradycyjnych daŇ. Dla
nas byłby to spory wydatek. Nasze potrawy to barszcz
z uszkami, kapusta, kutia, smařona rybaÖ i tak teř
bÍdzie tego roku. Jesteúmy zadowoleni z tego, co
mamy!î
Przy tak niskim budřecie nie ma mowy o nowych
ozdobach choinkowych czy wiÍkszych prezentach.
Czasem trzeba siÍ zapořyczyĘ u znajomych, aby
sprawiĘ radoúĘ bliskim. Dzieci czÍsto w takich
sytuacjach dostają małe upominki, ale z przedmiotŰw
praktycznych takich jak akcesoria do szkoły, moře coú
z rzeczy do ubrania-ale nic szczegŰlnego.
ŃĺwiÍta spÍdzamy w domu, sylwestra rŰwnieř.
Nie staĘ nas z mÍřem na jakiú wyjazd czy zabawÍ w
lokalu. Musimy przede wszystkim myúleĘ o dzieciach.
To one są dla nas najwařniejsze-mŰwi pani Barbara.
Inaczej úwiÍta spÍdzają paŇstwo R. Przy
wysokich zarobkach mogą sobie pozwoliĘ na wiele.
Ten niezwykły czas jest dla nich urlopem, na ktŰry
udają siÍ najczÍúciej za granicÍ kraju. ŃCzas
úwiąteczny spÍdzamy z řoną i dwŰjką dzieci w
szczegŰlnych miejscach. Wyjeřdřamy, gdyř to jedyna
okazja na wspŰlny pobyt w wolnym czasie z rodziną.
Mamy doúĘ codziennoúci, dlatego szukamy czegoú
nowego. Czas miÍdzy úwiÍtami a sylwestrem
poúwiÍcamy, co roku na jazdÍ na nartach. Realizują
siÍ wtedy nasze hobby . Od kiedy pamiÍtam WigiliÍ

zawsze spÍdzaliúmy w pokoju hotelowym. ChoĘ
miejsce moře nie jest zbyt odpowiednie, lecz my takře
przeřywamy ten rodzinny wieczŰr szczegŰlnie. Okres
úwiąteczny jest dla nas przede wszystkim czasem
przebytym z rodzinąî
Kařda rodzina przeřywa ten czas według swoich
mořliwoúci. Ale wszyscy w tych dniach czyją
wyjątkową, rodzinną atmosferÍ. I tak byĘ powinno. To
okres dla nas bardzo wyjątkowy, wiec naleřy cieszyĘ
siÍ z tego, co najcenniejsze.
Pani Maria N. co roku od początku grudnia do samych
úwiąt chomikuje zakupione ozdoby úwiąteczne. Jak
sama przyznaje, zdarza siÍ, ře jej dom w czasie úwiąt
jest jedna wielka choinką. Na same ozdoby i prezenty
Pani Maria wydaje około 500 zł. Uwařa, ře jest to
czas magiczny i chce, aby úwiÍta w jej domu było
widaĘ. Choinka w domu PaŇstwa N. ař siÍ ugina od
dekoracji. WigiliÍ spÍdza wraz z mÍřem, dwoma
synami, synowymi i trŰjką wnukŰw
. Na wigilijnym
stole jest 12 tradycyjnych potraw, a oprŰcz tego rŰřne
inne specjały. Po wigilii dzieci dostają zawsze
mnŰstwo słodyczy i prezentŰw
, a doroúli milo
spÍdzają czas przy suto zastawionym stole, úpiewając
kolÍdy. Na przygotowanie posiłkŰw i kupno řywnoúci
PaŇstwo N. wydają około 500 złotych
Ale co zrobiĘ, aby úwiÍta nie straciły na swym
magicznym uroku, gdy w kieszeni nie mamy duřo
pieniÍdzy do dyspozycji? O tym mořemy dowiedzieĘ
siÍ od PaŇstwa K. ĺwiÍta spÍdzają wraz z trŰjka
dzieci. Jak sami mŰwią ,,ĺwiÍta są skromne, lecz nie
uwařamy, ře gorszeî Na zakupy przedúwiąteczne nie
wydajemy duřo ,,staram siÍ wszystkie potrawy
przyrządzaĘ sama, wtedy wszystko wychodzi taniejî
Na produkty potrzebne do przygotowania potraw
PaŇstwo K. wydają około 150 złotych. ,,Mořna
zaoszczÍdziĘ na wielu rzeczach np. zamiast napojŰw
gazowanych, mamy własne naturalne soki z jabłek z
naszego sadu, ciasta rŰwnieř piekÍ samaî mŰwi Pani
Elřbieta. Oczywiúcie na ich stole pojawiają siÍ
wszystkie potrawy a pod choinka nie brakuje
prezentŰw dla dzieci. Nie kupujemy ozdŰb
úwiątecznych, gdyř wspŰlnie z dzieĘmi je robimy
tydzieŇ przed úwiÍtami. ,,OprŰcz potraw i prezentŰw
,
w naszym domu goúci miłoúĘ i ciepło domowego
ogniska- to nic nie kosztujeî řartobliwie koŇczy nasza
rozmowÍ pan Marcin.

ĺwiÍta nam spowszedniały. Rozmyły siÍ w szale
zakupŰw, gorączce wypiekŰw i ogŰlnym zamieszaniu
wokŰł dzioba i řołądka. Z łezką w oku wspominaĘ
wypada lata kryzysu i sklepowej bryndzy, kiedy
zapach cudem zdobytej kartkowej szynki tworzył
bajeczną atmosferÍ úwiąt. Miłosiernie rzucone do
sklepŰw pomaraŇcze były
, niczym pierwsza gwiazdka
w wigiliÍ, widomym znakiem Bořego Narodzenia. I
nawet nastroje mieliúmy inne. Ktoú sceptycznie doda:
byliúmy młodsi. I na pewno bÍdzie miał racjÍ. Ale
przecieř nie tylko o lata tu chodzi. Mnie niepokoi coú
innego nie umiemy úwiÍtowaĘ. Moře dlatego, ře
trudno wyciszyĘ rozdygotane nerwy po stresogennej
pracy, a moře nie potrafimy zwyczajnie, bez řadnego
przymusu czy interesu rozmawiaĘ z drugim
człowiekiem. ĺwiÍta to czas, kiedy przecieř nie
wypada byĘ samotnym. Trzeba usiąúĘ przy wspŰlnym
stole, znaleüĘ miłe słowo, by nadaĘ mu formÍ řyczeŇ,
uúciskaĘ babciÍ, ciociÍ i kuzyna i...zafałszowaĘ
pierwszą (tylko tÍ pamiÍtamy) zwrotkÍ popularnej
kolÍdy. Potem przerwaĘ niefortunną ciszÍ włączeniem

TV. Ten poczciwy element domowej scenografii
zawsze zapewni nam właúciwy kontakt ze úwiatem. I
nie wymaga od nas elokwencji, empatii Ńi w ogŰle
niczegoî. Mam wrařenie, ře przedúwiątecznie
studiowanie gazetowego wydania programu TV
powoli wypiera układanie wigilijnego jadłospisu.
Dwanaúcie potraw dla duszy znajdziemy bez trudu. To
nic, ře odgrzewane z poprzedniego roku lub sprzed lat
dwŰch. Przecieř to, co znane podoba, siÍ bardziej.
Mořna jeszcze wzbogaciĘ úwiąteczny repertuar
wizytą w koúciele. Po gromadnie nawiedzanych superi hipermarketach to kolejne miejsce, gdzie wypada w
tym czasie bywaĘ. Niestety, wiara teř nam siÍ
rozdrobniła. Została fasada, za ktŰrą kryją siÍ - w
najlepszym wypadku - tylko dobre chÍci. Niech nie
zwodzą nas pełne w tych dniach koúcioły. Za tydzieŇ
wszystko wrŰci do normy. Znowu odetchniemy z ulgą,
ře nastÍpne Boře Narodzenie dopiero za rok.
Řal mi tylko dzieci, ře kiedyú dorosną a wtedy
powiedzą: dawniej, to było lepiej.

Monika Kazubska i Ewa Derbisz

Prezenty, które ciesza bardziej lub mniej
Od niepamiÍtnych czasŰw prezenty są
nieodłącznym elementem podczas úwiąt. Nie tylko
małe dzieci, ale takře doroúli nie mogą siÍ doczekaĘ
upominkŰw, ktŰre znajdują siÍ pod choinką. Kařdy
pragnie dostaĘ coú wyjątkowego, niepowtarzalnego,
coú o czym od dawna marzy. Ale czy zawsze marzenia
siÍ spełniają? Zastanawiając siÍ nad tym problemem,
postanowiłyúmy przeprowadziĘ sondÍ. ZetknÍłyúmy
siÍ z ludümi w rŰřnym wieku, pełniącymi rŰřne role
społeczne. Zadając im pytania o ich wymarzone,
znienawidzone i coroczne prezenty, otrzymałyúmy
bardzo zrŰřnicowane odpowiedzi.
Najbardziej zwariowanym pomysłem okazał siÍ
skok na bungee, ktŰry wymarzyła sobie pewna
sklepowa. Ciekawą fantazją dziewczyny, ktŰra
przedstawiła siÍ jako Niusia, jest wyjazd do Barcelony
na mecz i zrobienie sobie zdjÍcia z piłkarzami.
Pragnieniem pewnego chłopca jest pies dalmatyŇczyk,
na ktŰrego niestety nie moře sobie pozwoliĘ, gdyř ma
zbyt małe mieszkanie. Dziewczyna z ostatniej klasy
technikum menadřerskiego marzy o koniu, a jej
koleřanka chciałaby po prostu dostaĘ siÍ na
upragniony kierunek studiŰw na dobrej uczelni. Marta
M. z pierwszej klasy Liceum OgŰlnokształcącego
chciałaby dostaĘ laptop, dobry sprzÍt audio

i samochŰd, podobnie jak Joanna C. z tej samej
szkoły, ktŰra marzy o samochodzie Audi TT i prawie
jazdy. Nauczycielka angielskiego w jednej ze szkŰł
jÍzykŰw obcych řyczyłaby sobie wycieczkÍ do
Portugalii, natomiast jej uczennica wakacje w ciepłych
krajach. Para dwudziestolatkŰw chciałaby siÍ pobraĘ,
lecz niestety ich rodziny są temu przeciwne.
Właúcicielce małego osiedlowego sklepu brakuje
pieniÍdzy na remont, co jest jej głŰwnym problemem.
Zdarzali siÍ ludzie, dla ktŰrych dobra materialne
nie mają wiÍkszego znaczenia. Jedyne czego pragną
jest zdrowie najbliřszych. Pewna kobieta w úrednim
wieku marzy, by jej mąř powrŰcił do pełni sił. Pani
profesor z LO pragnie, by jej synek wyzdrowiał.
MÍřczyzna pracujący na poczcie pragnie, by wszelkie
choroby trzymały siÍ z dala od jego rodziny.
NajczÍúciej otrzymywanym prezentem okazała siÍ
biřuteria, kosmetyki, słodycze, ubrania, ksiąřki i
pieniądze. Natomiast podarkiem, ktŰrego nie chcemy
dostaĘ są właúnie ubrania, poniewař kařdy lubi je
sobie sam dobieraĘ, według własnego gustu. Nie
lubimy niepotrzebnych rzeczy, złych wiadomoúci i
rŰzg. Zdarzali siÍ ludzie niewybredni, ktŰrzy uwařają,
ře kařdy prezent jest dobry, byleby był od serca.
Agata Arian, Aniela Pietruszczak
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W tle powiÍkszona, przedwojenna widokŰwka ze zbiorŰw pana Tadeusza Lubinieckiego

jednak w 1961 roku upadła, a
złotoryjski zakład rozwijał siÍ,
przejmując grupÍ pracownikŰw zza
miedzy, w tym i panią JŰzefÍ
brygadzistkÍ o duřym juř
doúwiadczeniu.
Robert Pawłowski: Skąd siÍ wziÍły
bombki w Złotoryi?

O Vitbisie mořna napisaĘ
artykuł cyfrologiczny i
odfajkowaĘ kolejny materiał na
temat najwiÍkszego w okolicy
pracodawcy. Chyba jednak sam pan
prezes Janusz Prus ma juř dosyĘ cyfr i
peanŰw na temat przedsiÍbiorstwa i
podczas wstÍpnej rozmowy naprowadza
mnie na właúciwe tory, wskazując na
panią JŰzefÍ Ejzler, ktŰra od 1961 roku
przykłada rÍki do złotoryjskich bombek.
Pani JŰzefa jest w ciągłym ruchu. Pracuje
wprawdzie tylko na czÍúĘ etatu trzy dni w
tygodniu, ale za to bardzo intensywnie.
Spotykamy siÍ w poniedziałkowy ranek, zanim
jeszcze zakład nawiedzą liczne wycieczki,
ktŰrych zdwojona liczbÍ zakład goúci codziennie
w okresie przedúwiątecznym.
Skąd w 1956 r. wziął siÍ pomysł na bombki?
Trudno po latach w sposŰb jednoznaczny
odpowiedzieĘ na to pytanie. Prawdopodobnie był
to splot okolicznoúci, na ktŰre składało siÍ
zapotrzebowanie na posiadanie towaru
eksportowego oraz inspiracja w postaci
spŰłdzielni ozdŰb choinkowych w Legnicy
, w
ktŰrej swoją karierÍ zawodową rozpoczÍła pani
Ejzler.
Przez pewien czas mieliúmy do czynienia z
lokalną konkurencją: legnicka spŰłdzielnia

"Grupa dmuchaczy, najstarsi pracownicy,
ktŰrzy tutaj pracowali, jak tylko zakład
powstał"
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JŰzefa Ejzler: ProdukcjÍ bombek
jeszcze przy ul. Sportowej (obecnie
znajduje siÍ tam przedsiÍbiorstwo
Regent) uruchomił w 1956 r. pan
Stanisław Tarkowski, Űwczesny
kierownik zakładu. Przed bombkami
robiono tutaj opakowania, wina,
wyroby krawieckie
i przy tej
właúnie produkcji uruchomiono
mały wydział ozdŰb choinkowych.
Na początku pracowało na wydziale
około 100 osŰb. Do 1972 r. cały
zakład funkcjonował w ramach
zjednoczenia, ktŰrego centrala
znajdowała siÍ w Jarkowicach.
Gdy przyszłam do zakładu, produkcja była juř
w toku. Zaczynał siÍ wyrŰb na eksport, przede
wszystkim do Anglii i do Ameryki. Wszystko
odbywało siÍ przez centralÍ Koopeximu w
Warszawie, ktŰra rozdzielała zamŰwienia po
zakładach w całej Polsce.

a musiała zrobiĘ wykopki. SkrzyknÍliúmy siÍ na
wydziale i w niedzielÍ pojechaliúmy do niej.
Zrobiliúmy wykopki. Ona była zadowolona, my
byliúmy zadowoleni, bo dla nas to była frajda.
RP: Skąd zakład brał i bierze pracownikŰw,
przecieř tu, na miejscu, co dziwne zresztą, nie
stawiano na edukacjÍ w tej dziedzinie?
JE: Wszystkich ludzi kształciliúmy i kształcimy
na stanowisku pracy. Ktoú jak ma zdolnoúci
manualne, to szybko siÍ uczy zawodu. Gdy ja siÍ
uczyłam zawodu wyjeřdřaliúmy na
kilkumiesiÍczny kurs do Krakowa lub Chorzowa i
tam zdobywaliúmy lub podnosiliúmy
kwalifikacje w specjalnym oúrodku. Obecnie juř
nie ma nic. Kiedyú było bardzo duřo zakładŰw w
Polsce, produkujących ozdoby choinkowe, chyba
nawet trzydzieúci piÍĘ zakładŰw.W tej chwili są,
ale juř tylko małe, chałupnicze.
RP: WiÍkszoúĘ zakładŰw o tym profilu upadło w
latach dziewiÍĘdziesiątych
JE: Nam siÍ udało. Chyba głŰwnie dziÍki
szefowi, ktŰry nawiązał bardzo duřo kontaktŰw
zagranicznych.

RP: W pani przypadku ozdoby choinkowe to
przypadek czy úwiadomy wybŰr?
JE: To był przypadek. Na samym początku
chciałam zostaĘ pielÍgniarką, ale poniewař
byłam za młoda, nie przyjÍto mnie do szkoły. W
związku z tym, ře miałam dosyĘ ciÍřkie warunki
w domu, poszłam do pracy i trafiłam do zakładu
produkującego ozdoby choinkowe. Spodobało mi
siÍ tam. Miałam bardzo dobrego szefa produkcji,
ktŰry postawił na mnie. Pojechałam na szkolenie
do Bytomia, tam zdobyłam uprawnienia szefa
produkcji ozdŰb choinkowych i, jak wrŰciłam do
Legnicy, zostałam brygadzistą. Gdy spŰłdzielnia
w Legnicy upadła, przyjÍto mnie do pracy w
Złotoryi.

ktŰrzy szybko po przeszkoleniu są w stanie
dekorowaĘ ozdoby. Zaczynają oczywiúcie od
prostych rzeczy, ale z czasem nabierają wprawy.
Są szkoły plastyczne i po takich szkołach teř
mamy pracownikŰw, ale przede wszystkim
przyuczamy tu w zakładzie.
RP: Intryguje mnie jak to jest, ře taka
skomplikowana bombka nie rŰřni siÍ jedna od
drugiej
JE: Nie ma řadnej matrycy, wszystko jest robione
rÍcznie, ale kařda bombka w serii musi byĘ taka
sam, inaczej kontrola jakoúci nie przepuúci szczegŰlnie na eksport, gdzie rynek jest bardzo
wymagający. Dlatego tutaj w naszym zakładzie
kařdy pracownik na swoim stanowisku jest
kontrolerem jakoúci. Posiada wzŰr do wykonania
i úciúle według tego wzoru musi wykonaĘ swoją
pracÍ, wie jeřeli zrobi coú üle, to bÍdzie musiał
poprawiaĘ.
RP: Zakład bardzo siÍ rozrŰsł...

Pokaz w Holandii na początku lat
dziewiÍĘdziesiątych

Gdy utworzyliúmy w 1991 r. spŰłkÍ pracowniczą,
zaczÍliúmy czÍúciej wyjeřdřaĘ za granicÍ ze
specjalnymi pokazami w centrach handlowych
oraz na targach przedúwiątecznych. Najpierw
była to Holandia w pierwszym wyjeüdzie wziÍło
RP: Przez wszystkie te lata dojeřdřała pani do udział około 40 par. Zostały rozwiezione do
wszystkich sklepŰw, do ktŰrych w tamtym czasie
pracy z Legnicy?.
dostarczaliúmy ozdoby. Cieszyło siÍ to bardzo
JE: Dawniej był to pociąg. NajciÍřej było w duřym zainteresowaniem. Ludzie przyglądali siÍ,
zimie. Jak przyszła zima,
zaspy, to albo jak robi siÍ ozdoby na zamŰwienie. Dla tych,
jeüdziliúmy przez ChojnŰw okrÍřną drogą, albo w ktŰrzy nie znali tajnikŰw produkcji bombek, było
ogŰle do pracy nie dojechaliúmy i w domu nie to coú niesamowitego. DziÍki temu zwiedziliúmy
byliúmy dwadzieúcia cztery godziny. Bo nie trochÍ úwiata: Szwecja, Niemcy, Holandia,
mořna było wrŰciĘÖ
DaniaÖ
Do tej pory do niektŰrych paŇstw jeřdřą nasi
RP: Jakie to były czasy?
pracownicy i pokazują, jak siÍ robi ozdoby.
JE: Trudne, ale zakład był jak jedna wielka DziÍki temu poszerzyły siÍ zamŰwienia,
rodzina. Pracowaliúmy czasami bardzo ciÍřko. otworzyły siÍ nowe rynki zbytu.
Czasami zostawaliúmy, aby zrealizowaĘ na czas
zamŰwienie Potrafiliúmy spaĘ w zakładzie, RP: Czy przez ten czas technologia bardzo siÍ
gotowaĘ, byle tylko zdąřyĘ na czas z zmieniła?
zamŰwieniem. Było bardzo duře zaangařowanie JE: Od początku prawie nic siÍ nie zmieniło, jeúli
pracownikŰw. Cały wydział, jeřeli trzeba było, to chodzi o sam sposŰb robienia bombek. Jest gaz,
zostawał po godzinach.
na ktŰrym trzeba zgrzaĘ szkło, było i nadal jest
dmuchanie ustne, chociař w tej chwili przechodzi
RP: Jaka była wtedy motywacja?
to juř takře na maszyny . Kiedyú długie rury
JE: Na pewno nie pieniądze. Ludzie wiedzieli, ře obrabiano całkowicie rÍcznie, wiązało siÍ to z
pracują, ale wiedzieli teř, ře pŰüniej bÍdzie jakaú duřym wysiłkiem, teraz maszyna tnie na mniejsze
impreza zakładowa, jakiú wyjazd, jakiú baran na kawałki i z takich kawałkŰw robi siÍ pojedyncze
Grodücu, moře wyjazd na grzyby. Teraz to řadna ozdoby. Jest na pewno lřej, duřo lřej.
atrakcja, ale wtedy, wszyscy siÍ dobrze bawiliúmy Zmienił siÍ za to bardzo asortyment. Kiedyú były
i niewiele nam było trzeba. PamiÍtam, jak jedna z tylko ozdoby okrągłe, owalne, najwiÍksze były o
koleřanek, ktŰra mieszkała na wiosce, była sama, úrednicy 8 cm, w tej chwili dochodzą do 20 cm.

JE: Tak, kiedyú pracowało przy produkcji ozdŰb
około 100 ludzi. Teraz jest to w sezonie ponad
600 osŰb. Przed laty robiliúmy około 30 tysiÍcy
bombek miesiÍcznie, teraz ponad 100 tysiÍcy
dziennie.
KoŇczymy, gdyř na panią JŰzefÍ czeka juř
wycieczka szkolna. Nie ostatnia tego dnia. Rytuał
zwiedzania zakładu powtarza siÍ niezmiennie w
sezonie jesienno - zimowym, kiedy wszyscy
przypominają sobie o ozdobach choinkowych.
Dla zwiedzających proces czarowania szkła to
egzotyka, dla pani JŰzefy codziennoúĘ.
Rozmawiał i fotografował Robert Pawłowski

Teren GŰr i PogŰrza Kaczawskiego
to jeden z niewielu obszarŰw w Polsce,
gdzie wielkie wartoúci przyrodnicze
wciąř jeszcze nie zostały do koŇca
odkryte. Tak siÍ złořyło, ře masowy ruch
turystyczny jeszcze tutaj nie dotarł.
Jednym z takich miejsc, ktŰre potrafi
oczarowaĘ, jest úrodkowy odcinek gŰrskiej
czÍúci Doliny Kaczawy . SzczegŰlnie
interesująca jest gŰra Wielisławka, połořona
na prawym brzegu Kaczawy, w granicach
miejscowoúci SÍdziszowa. Wielisławka
uznana została za symbol krajoznawczy tego
regionu. Jest to niewątpliwie unikatowy
obiekt Gminy ĺwierzawa.
WspŰłdziałanie pracownikŰw
Nadleúnictwa Złotoryja, UrzÍdu Miasta i
Gminy ĺwierzawa i lokalnych mieszkaŇcŰw
miłoúnikŰw regionu, doprowadziło do
powstania i realizacji przedsiÍwziÍcia o
nazwie ŃEdukacyjna úcieřka przyrodniczaî,
ktŰra została zlokalizowana w masywie
Wielisławki. Do realizacji projektu przyczynili
siÍ: Elřbieta Dudek (Nadleúnictwo Złotoryja),
Kazimiera Rusin, Krzysztof Jagiełło (Urząd
Miasta i Gminy ĺwierzawa), Bogusław Szyja
( mieszkaniec SÍdziszowej radny miasta i
gminy) i Piotr Norko (przewodnik sudecki,
działacz Ligi Ochrony Przyrody).
Projekt przygotowany przez Panią ElřbietÍ
Dudek uzyskał zapewnienie dofinansowania
przez WojewŰdzki Fundusz Ochrony
ĺrodowiska i Gospodarki W odnej we

Wrocławiu.
SzczegŰłowe treúci
tablic
przygotowywali
wspŰlnie Piotr
Norko i Elřbieta
Dudek. Piotrowi
Norko zlecono takře
opracowanie treúci
przewodnika po
úcieřce.
Edukacyjna
úcieřka
przyrodnicza
posiada 7
przystankŰw
poúwiÍconych
kolejno: drzewom,
roúlinom zielnym,
historii
zagospodarowania
szczytu,
ptasiemu zegarowi, tajemnicom wnÍtrza
Wielisławki i pomnikowi przyrody ŃWielkim
Organom Wielisławskimî. Przy kařdym
przystanku umieszczona jest tablica
dydaktyczna. Na tablicy pod ŃWielisławkąî
znajduje siÍ plan úcieřki wraz z informacjami
ogŰlnymi, natomiast na szczycie
zaprezentowana jest tablica z panoramą.
Kolorowe fotografie pozwalają na
rozpoznanie wystÍpujących tu rŰřnorodnych
gatunkŰw fauny i flory. Przy poszczegŰlnych
przystankach ustawiono ławeczki, na ktŰrych

mořna odpocząĘ przy pokonywaniu 3kilometrowej trasy.
Masyw Wielisławki kryje w sobie rŰřne
ciekawostki. NajwiÍcej tu atrakcji
przyrodniczych, ale zapewne znajdą tu coú
dla siebie rŰwnieř historycy, geologowie,
poszukiwacze skarbŰw i kamieni
szlachetnych.
Tablice juř stoją. Niebawem nastąpi
otwarcie úcieřki. Serdecznie zapraszamy.
Piotr Norko
ZdjÍcie: Piotr Norko

Technikum. PiÍkna to ceremonia wprowadzenia do zawodu.
W uroczystoúciach uczestniczyli gŰrnicy z kopalni soli potasowej z
Alzacji we Francji. To potomkowie gŰrnikŰw PolakŰw, ktŰrzy kiedyú
Tegoroczna BarbŰrka - tradycyjne gŰrnicze úwiÍto obchodzone wyjechali z Polski za chlebem. Inne mają zwyczaje gŰrnicze we Francji.
Przyjeřdřają do nas chÍtnie, úpiewają piosenki gŰrnicze i biesiadne z
było w całej Polsce skromniej niř zwykle - w cieniu tragedii w kopalni
opracowanego przez ZTTG úpiewnika, a wypity kufelek piwa i gorąca
wÍgla kamiennego Halemba.
Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji GŰrniczych takře zmieniło kiełbaska poprawia humor i samopoczucie.
Na koniec uroczystoúci wystąpił zespŰł Łau, Ocelot i zespŰł muzyczny
charakter organizowanego co roku spotkania z mieszkaŇcami miasta.
Nie odbył siÍ tradycyjny marsz gŰrnikŰw ulicami Złotoryi. Chociař, jak Pireus.
mŰwi Prezes ZTTG Andrzej Kowalski, wysłano 2000 zaproszeŇ NastÍpna BarbŰrka za rok! I znowu zaúpiewamy piÍkną gŰrniczą
rencistom i emerytom z byłych zakładŰw gŰrniczych Lena, Konrad i piosenkÍ:
Zieleni siÍ jodła
Nowy KoúciŰł. Zaproszono takře pracujących gŰrnikŰw kopalŇ
Pod jodłą skarb rud
odkrywkowych bazaltu i pracownikŰw z zakładŰw wspŰłpracujących z
Nas przyjaüŇ tu wiodła
gŰrnictwem, a takře przedstawicieli władz administracyjnych i
Niech úwiÍci siÍ cud...
samorządowych.
A moře jeszcze inną popularną na karczmach piwnych w PGP Bazalt:
Na tradycyjne uroczystoúci przybyło wielu mieszkaŇcŰw. Rej wodził
Radosny to dzieŇ, wspaniały to dzieŇ
Lis Major Bronisław Biernacki, uczestniczyła Starszyzna Gwarecka. W
GŰrnicze dziú úwiÍto ŃBarbŰrkaî
obyczaju pasowania na gwarka uczestniczyli uczniowie złotoryjskiego
Dotyczy to nas, dotyczy to was
Dotyczy to teř tych zza biurka
WiÍc na pełny gaz, niech kařdy tu wraz
Z uúmiechem na ustach zaúpiewa
I głos niech poleci daleko, niech wszyscy
Usłyszą, ře to:
Ref.: ŃBazaltî to najwiÍksza kopalnia,
Ona wyřywi, ona przytuli,
Ona ciÍ takře rozbawi.
ŃBazaltî to kopalnia najlepsza,
Przyjaciel wielu,
Dzisiaj przy chmielu
BÍdziemy zdrowie jej piĘ.
GŰrnik! Jakře to piÍkny zawŰd, z tradycjami z zasadami z
wypracowanymi przez lata zwyczajami.
Wszystkich gŰrnikŰw, rencistŰw i emerytŰw gŰrniczych, gŰrnicze
rodziny serdecznie pozdrawiamy, řyczymy duřo zdrowia i bezpiecznej
pracy.
(red)

fot.: JŰzef Banaszek
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pŰüniej).
Boře Narodzenie było dla nas dzieci
zawsze najpiÍkniejszym úwiÍtem w roku.
Właúciwie zaczynało siÍ juř w czwartą
niedzielÍ adwentu, poniewař zawsze wtedy
odwiedzaliúmy naszą babciÍ mieszkającą w
ĺwidnicy. Babcia miała dwanaúcioro dzieci,
trzydzieúcioro szeúcioro wnucząt i juř wtedy
sporo małych prawnucząt. Zjazd, ktŰry wtedy
siÍ u niej odbywał, był zawsze wielkim
úwiÍtem rodzinnym. Kařde dziecko
otrzymywało jakiú specjalny podarek.
SzczegŰlnie imponował mi zawsze Ńprezent
rodzinnyî czyli duřa skrzynia ze słodyczami,
poniewař moja babcia była szefową duřej
hurtowni, ktŰra zaopatrywała wiele sklepŰw
na Dolnym ĺląsku. Podczas tego rodzinnego
zjazdu úpiewało siÍ kolÍdy , a dzieci musiały
recytowaĘ wiersze, oczywiúcie zawsze
myląc siÍ ze zdenerwowania. Wieczorny
powrŰt samochodem do domu był dla mnie
zawsze początkiem úwiąt.
Kilka dni przed úwiÍtami moi bracia
razem z ojcem jechali do Muchowskiego
Lasu, řeby wspŰlnie z leúniczym wybraĘ i
úciąĘ choinkÍ. SiÍgała ona zawsze do sufitu
naszej jadalni i dlatego musiała byĘ
transportowana specjalnym wozem. RŰwnie
intrygujące było przygotowanie wigilijnych
potraw. Karp pochodził ze stawŰw rybnych w
Dobkowie. Przywořono go samochodem w
duřej wannie z wodą i przenoszono do
wanny w domu, gdzie pływał ař do Wigilii.
Dopiero wtedy był pozbawiany głowy przez
MinnÍ, od osiemnastu lat naszą kucharkÍ i
gosposiÍ. Moi bracia zawsze chcieli to
oglądaĘ, ja jednak nie.
Wieczorem w dniu poprzedzającym
WigiliÍ ubieraliúmy choinkÍ. Wieszaliúmy na
gałązkach małe aniołki z Rudaw i inne figurki
bořonarodzeniowe, ale takře słodycze. Nasz
ojciec, z nieskoŇczoną cierpliwoúcią,

rozwieszał rŰwnomiernie na drzewku
srebrną lametÍ. ĺpiewaliúmy przy tym kolÍdy
i zajadaliúmy siÍ piernikami i słodyczami.
Potem jadalnia była zamykana i stawała siÍ
Ńpokojem bořonarodzeniowymî.
Kiedy 24 grudnia około godziny 17
odzywały siÍ dzwony koúcioła przed naszym
domem, wiedzieliúmy, ře úwiÍta wreszcie
nadeszły. Wszyscy szliúmy do koúcioła,
dzieci wchodziły do gŰry na empory, w
úwierzawskim koúciele ewangelickim
rozbrzmiewała antyfona ŃKommt und lasst
uns Christum ehrenî ( pieúŇ úpiewana
zawsze na początku nieszporŰw
bořonarodzeniowych przypis tłumacza). Ze
úwiątecznego kazania naszego pastora nie
mogÍ sobie nic przypomnieĘ, jako dziecko
byłam zbyt podekscytowana, řeby uwařnie
słuchaĘ.
Po úwiątecznych nieszporach nasz ojciec
znikał w Ńpokoju bořonarodzeniowymî i
wkrŰtce pod drzwiami mořna było zauwařyĘ
blask úwiec. Mama, Klaus, Rudi, moja
siostrzyczka Ute, nasza Minna i ja
siedzieliúmy lub staliúmy w salonie i
úpiewaliúmy kolÍdy. Tato otwierał drzwi,
rozúwietlone płonącymi úwiecami drzewko
ukazywało siÍ w pełnej krasie, a my
mogliúmy podejúĘ do naszych stołŰw z
prezentami. Z kařdym kolejnym rokiem
trwania wojny prezentŰw było mniej, ale
byliúmy wdziÍczni, ře do 1943 roku ojciec i
obaj bracia mogli byĘ z nami. Kiedy potem
Minna szła do kuchni gotowaĘ karpia, moim
zadaniem było pŰjúĘ do naszej sąsiadki, pani
Radich. Robiła ona smakowity Ńpolski sosî z
piernika, ktŰrego my nie lubiliúmy, ale nasz
ojciec jadł bardzo chÍtnie. Dlatego mogłam
zawsze przynieúĘ dla niego od sąsiadki
garnuszek tego sosu. Oczywiúcie przy tej
okazji zawsze znalazł siÍ jakiú mały prezent

Warto przeczytaĘ
Z nowym przewodnikiem w nowy rok
Wszystkich zainteresowanych dniem
dzisiejszym i historią Ziemi Złotoryjskiej
ucieszyło drugie wydanie przewodnika Złotoryja
i okolice, autorstwa Romana Gorzkowskiego i
Krzysztofa Maciejaka. KsiąřeczkÍ opublikowało
TMZZ. W porŰwnaniu z I wydaniem(1992) tekst
został uzupełniony o LeszczynÍ, RzymŰwkÍ,
fragment Wilkowa oraz PrzedsiÍbiorstwo
GŰrniczo-Produkcyjne BAZALT, najwiÍkszy
kamieniołom bazaltu w Polsce. Autorzy nie tylko
proponują zwiedzanie złotoryjskiego Starego
Miasta najciekawszą trasą od Baszty Kowalskiej
do Kopalni Złota ŃAureliaî, ale takře
charakteryzują inne wařne obiekty poza
StarŰwką. Ponadto opisano Jerzmanice ZdrŰj,
Wilkołak, RokitnicÍ i jaskinie w dolinie Drąřnicy.
TreúĘ została uaktualniona i wzbogacona nowymi
ilustracjami. Są indeksy rzeczowe, topograficzne,
spis ulic miasta (takře z nazwami sprzed 1945 r.),
bibliografia i szczegŰłowe mapy. Opracowanie
mořna nabyĘ u wydawcy oraz w złotoryjskich
ksiÍgarniach w cenie ok. 15 zł. Polecamy nie tylko
jako prezent úwiąteczny i noworoczny!
(red)
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dla mnie.
Potem skoŇczyły siÍ spokojne úwiÍta. W
marcu 1944 roku w Rosji zginął mŰj brat Rudi
i w naszym domu zagoúciła řałoba. W Boře
Narodzenie 1944 roku co prawda byli w domu
ojciec i Klaus, ale ja musiałam odbyĘ swoją
obowiązkową słuřbÍ w Reichsarbeitsdienst
(Słuřba Pracy Rzeszy formacja pomocnicza
wojska w czasie II wojny úwiatowej - przypis
tłumacza), a potem w maju 1945 roku
skoŇczyła siÍ wojna. Matka razem z moją
siostrzyczką musiały uciekaĘ do Kraju
Sudeckiego (istniejąca w latach 1938-1945
jednostka administracyjna Trzeciej Rzeszy,
obejmująca pogranicze czesko-niemieckie w
Sudetach i Rudawach - przypis tłumacza),
mŰj ojciec był w niewoli angielskiej, brat w
amerykaŇskiej. Przez rok nie wiedzieliúmy o
sobie nic. Tylko mama, Ute, nasza wierna
Minna i ja wrŰciłyúmy do ĺwierzawy .
Miałyúmy niewiele do jedzenia, zamiast
choinki tylko kilka gałązek jodłowych, kilka
úwieczek i řadnych prezentŰw. Tylko dla
mojej siostrzyczki sama zrobiłam zabawkÍ.
Jako Niemki mogłyúmy na úwiÍta kupiĘ tylko
koŇskie miÍso, ziemniaki i kapustÍ. Było to
bardzo trudne, poniewař za naszą pracÍ u
polskich rodzin nie dostawałyúmy pieniÍdzy i
nie miałyúmy ani złotŰwki. Ale na
nabořeŇstwo mogłyúmy pŰjúĘ. Co prawda
nie było radosnych pieúni, ale za to w
skupieniu wysłuchałyúmy kazania.
Wyjątkowo řarliwie prosiłyúmy Boga, aby
okazało siÍ, ře nasz ojciec i brat řyją. To były
nasze ostatnie úwiÍta w ĺwierzawie, w lecie
1946 roku musiałyúmy opuúciĘ nasze
rodzinne strony na zawsze.
Jutta Gräve
(z niem. przetłumaczyła Anna Chrzanowska)

Z řycia TMZZ
11 listopada br. członkowie Koła
Kresowian, działającego przy Towrzystwie
MiłoúnikŰw Ziemi Złotoryjskiej byli
honorowymi goúĘmi burmistrza Ireneusza
Řyrawskiego na uroczystym spotkaniu z
okazji Dnia Niepodległoúci.
Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy
z podziÍkowaniem za pracÍ dla úrodowiska
lokalnego, szczegŰlnie za krzewienie ducha
patriotyzmu i honoru Polaka.
Po spotkaniu uczestnicy wysłuchali
mszy úwiÍtej celebrowanej w koúciele
NNMP.
Po mszy udano siÍ do Stanisławowa,
gdzie Jank Kusek ze swoją "druřyną"
przygotował wspaniałe spotkanie pokoleŇ
przy kominku.
ĺpiewom nie było koŇca, zwłaszcza, ře
akordeonista okazał siÍ prawdziwym
wodzirejem.
Danuta Sosa

Zamierzamy w czasopiúmie
przypominaĘ o pewnych wydarzeniach,
ktŰre miały miejsce w kolejnych
miesiącach. Zdajemy sobie sprawÍ, jak
dalece wykazy te bÍdą niekompletne.
Zapraszamy CzytelnikŰw do wspŰlnego
redagowania niniejszego cyklu.
P ro s i m y o n a d s y ł a n i e f a k t Ű w ,
dotyczących řycia miasta, organizacji
społecznych, losŰw jego obywateli itp.
wraz z datą miesiÍczną, najlepiej z
kilkutygodniowym wyprzedzeniem, a
takře uzupełnieŇ i korekt. Mamy
nadziejÍ, iř za rok bÍdziemy mogli
opublikowaĘ w osobnym tomie
stworzone w ten sposŰb kalendarium
złotoryjskie.
Złotoryjskie annały zanotowały
najrozmaitsze grudniowe wydarzenia.
1549 - trzech uczniŰw gimnazjum
uczestniczyło w krwawej bŰjce w jednej z
winiarni. Napastnik zmarł ugodzony nořem a
dwŰch uczniŰw skazano na karÍ úmierci, co
bardzo zmartwiło rektora V alentina
Trozendorfa.
1608 - w koúciele Mariackim zaczÍto zbieraĘ
datki podczas nabořeŇstw do woreczka,
przywiązanego do długiego kija, ktŰry
wyciągano w kierunku wiernych, siedzących
w ławkach. Dwa lata pŰüniej w jednej z
tutejszych studni utopił siÍ czeladnik z
warsztatu sukienniczego, a w 1695 r. w studni
koúcioła Mariackiego znalazła úmierĘ
cŰreczka miejscowego właúciciela warsztatu
tej samej profesji.
1612 było podobno tak ciepło, iř
członkowie Bractwa Strzeleckiego
zdecydowali o odstrzale ptakŰw, pomimoprzypuszczalnie - okresu ochronnego a w
1624 nawiedziły miasto niespotykane opady

úniegu, ktŰry stopniał dopiero po 6
tygodniach.
GrudzieŇ 1677 r. upłynął pod znakiem
naprawy organŰw w koúciele Mariackim oraz
montařu kotew, ktŰre okazały siÍ konieczne,
gdyř konstrukcjÍ koúcioła naruszyło
trzÍsienie ziemi w 1676 r.
1740 - do miasta weszli pierwsi řołnierze
pruscy i odtąd, wraz z całym ĺląskiem, stała
siÍ Złotoryja czÍúcią Prus.
1887 - zostało oddane do uřytku
wiÍzienie(przy ul. Staszica, tam gdzie dzisiaj
Oúrodek Szkolno-Wychowawczy),
uruchomion rŰwnieř rzeüniÍ przy ul.
Legnickiej,
1902 - uruchomiono gazowniÍ i nowe
wodociągi.
1945
- JŰzef Stryszowski uruchomił
pierwszy w powojennej Złotoryi zakład
fotograficzny, w tym samym czasie zakoŇczył
swe urzÍdowanie pierwszy powojenny
Starosta Antoni Skowron.
Od grudnia 1947 r.(do połowy roku
nastÍpnego) w niedziele i úwiÍta odbywały
siÍ msze katolickie w koúciele Mariackim,
uřytkowanym jeszcze przez ewangelikŰw.
1949 - uruchomiono miejską łaüniÍ (w
budynku Szkoły Podstawowej nr 1) oraz miał
miejsce pořar dachu koúcioła úw .
Jadwigi(ogieŇ najpierw wybuchł w
mieszkaniu organisty).
1951 - uroczyúcie ogłoszono zakoŇczenie
akcji likwidowania analfabetyzmu w mieúcie,
1966 - delegacja Szkoły Podstawowej nr 1
wizytowała statek M/S ŃKonopnickaî.
1967 - odsłoniÍty został pomnik Władysława
Reymonta,
1970 - Miejska Rada Narodowa podjÍła
decyzjÍ o przedterminowej likwidacji
cmentarza řydowskiego(wykonaną trzy lata

1973 - zakoŇczono eksploatacjÍ rudy miedzi
w kopalni ŃLenaî w Wilkowie, rok pŰüniej
miała tutaj miejsce ostatnia BarbŰrka.
1974 - sekcja krŰtkofalarska ZHP otrzymała
basztÍ w murach obronnych koło USC.
1977 - powstała Szkoła Sportowa na bazie
LO i SP 2.
1978 - złotoryjska czwŰrka
akrobatŰw(Leszek Antonowicz, Wojciech
ĺwiecik, Bogdan Zając i Sławomir Hałada)
zdobyła mistrzostwo Polski.
1981 - doszło do prŰby strajku w Zakładach
GŰrniczych ŃLenaî na wieúĘ o wprowadzeniu
stanu wojennego.
1988 - zakoŇczono elektryfikacjÍ linii
kolejowej Legnica - Złotoryja - KrzeniŰw.
1989 - Towarzystwo MiłoúnikŰw Ziemi
Złotoryjskiej zorganizowało w koúciele
Mariackim wystawÍ poúwiÍconą jego historii,
zaczął siÍ ukazywaĘ ŃZłotokosî, wydawany
przez NSZZ ŃSolidarnoúĘî a w 1990 r.
ŃGazeta Złotoryjskaî.
1991 - pojawiła siÍ nazwa PrzedsiÍbiorstwo
Produkcyjno-Handlowe ŃVitbisî.
Do grudnia 1991 r. funkcjonowała wspŰlna
Rada Miasta i Gminy Złotoryja, po czym
nastąpiło trwałe rozłączenie tych dwŰch
samorządŰw.
1993 - Rada Miejska wybrała pierwszego
Złotoryjanina Roku, ktŰrym został JŰzef
Zatwardnicki.
2000 - zabłysły úwiatła na skrzyřowaniu ul.
Sienkiewicza, Staszica, Konopnickiej i
Krzywoustego.
2005 - Liceum OgŰlnokształcące otrzymało
imiÍ Jana Pawła II.
(gar)

ZdjÍcie przedstawia wycieczkÍ
pracownikŰw kopalni "Lena" do
Wrocławia w maju 1954 r.
Dla jednego ze złotoryjan ma ono
wartoúĘ szczegŰlną. Są na nim jego
rodzice spodziewający siÍ akurat
potomka, czyli właúciciela fotografii
Opowiedz nam historiÍ Twojej
fotografii.
Na pewno w PaŇstwa zbiorach jest
niejedna ciekawa fotografia, związana,
z jakimú szczegŰlnym wydarzeniem.
Podzielcie siÍ tym z nami!
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Piszesz?
Fotografujesz?
Rysujesz?
Tworzysz grafikÍ komputerową?
Masz coú do powiedzenia innym?
Redaguj z nami Echo Złotoryi!
Zapraszamy do wspŰłpracy.
Spotkania redakcji: w kařdy
poniedziałek o 18.00 w siedzibie TMZZ,
ul. Szkolna 1 ("Bacalarus" - poddasze)

Juř od przyszłego numeru, ktŰry ukaře siÍ 22 stycznia
oddajemy tÍ stronÍ reklamodawcom. Strona podzielona
jest na szeúĘ rŰwnych modułŰw o wymiarach 10*10 cm.
Mogą rŰwnieř skorzystaĘ PaŇstwo ze znakomitego
noúnika rekalmy jakim jest artykuł sponsorowany.
Wcelu omŰwienia szczegŰłow prosimy o kontakt:
telefoniczny: 076 8788137 lub za poúrednictwem poczty
elektronicznej: echo@tmzz.pl

W drugiej połowie roku 2006 dokoŇczono remont dachu nad obiektami
klasztornymi, ktŰre dzisiaj pełnią funkcjÍ plebani pa rafii úw. Jadwigi.
Wszystkie prace remontowe dachu wykonywała firma Henryka Palucha.
W latach 2004 i 2005, wykonano remont i prace konserwatorskie głŰwnego
ołtarza, przywrŰcono dawną kolorystykÍ poszczegŰlnych detali. Dokonano
złoceŇ złotem płatkowym (folia z 24 karatowego złota). Zastosowano złoto
gładkie polerowane, lúniące, oraz złoto matowe dla stworzenia okreúlonych
efektŰw wizualnych oraz podkreúlenia walorŰw artystycznych tego zabytku.
Remont ołtarza wykonywany był po zdemontowaniu wszystkich mořliwych
elementŰw. Prace konserwatorskie i renowacyjne na tych elementach były
wykonywane w pracowni konserwatorskiej w Krakowie. Przed kilku laty
W poprzednim roku wykonano remont dachu i wieřyczki
wykonano prace konserwatorskie obrazu patronki koúcioła w ołtarzu
z dzwonnicą. Wymieniono uszkodzone elementy konstrukcyjne
głŰwnym, dlatego tym razem ograniczono siÍ tylko do oczyszczenia
zabytku.
takie jak: belki, krokwie oraz łaty wspierające dachŰwki.
Dach pokryto całkiem nową dachŰwką. Prace te wykonano na całej W roku 2006 wykonano remont i konserwacje zabytkowej ambony oraz
ołtarzy bocznych. Podobnie jak przy konserwacji ołtarza głŰwnego
powierzchni koúcioła oraz nad obiektami klasztornymi.
zdemontowano wszystkie elementy wystroju. W ramach prac
konserwatorskich na ambonie dorobiono kilka chmurek, gdyř po
zdemontowaniu stwierdzono, iř niektŰre były z papieru i gipsu.
Najprawdopodobniej poprzednio uległy zniszczeniu i zastąpiono je
substytutami. Po zdjÍciu farby na baldachimie odtworzono i przywrŰcono
dawną kolorystykÍ, w ktŰrej dominował błÍkit. Przedstawionym na
płaskorzeübach ewangelistom przywrŰcono ich atrybuty (np. piŰro).
Archaniołowi w ołtarzu bocznym przywrŰcono miecz ognisty i wagÍ ktŰre są
symbolami oceny i miary wartoúci na sądzie ostatecznym.
NiektŰre obłoki nad baldachimem ambony, dla nadania głÍbi i perspektywy,
pokryto matowym srebrem.
Wykonano teř konserwacjÍ obrazŰw w ołtarzach bocznych. DziÍki temu
stały siÍ one jaúniejsze i bardzo wyraüne. Po zdemontowaniu w ołtarzu
bocznym obrazu Matki Boskiej odkryto deski z wyciÍciem, ktŰre słuřyły
niegdyú za konstrukcje wsporczą obrazu úw. Jadwigi, dzisiaj
przechowywanego w zakrystii. To pozwoliło dojúĘ do wniosku iř pierwotnie
obraz úw. Jadwigi był w tym ołtarzu wyeksponowany. Odkryte deski noszą
úlady dawnych freskŰw, wiÍc mogą pochodziĘ z jakichú elementŰw
wystroju koúcioła lub klasztoru. Na freskach tych rozrŰřniĘ mořna
fragmenty zabudowaŇ oraz zwierzÍta gospodarskie (owce). Kamienna
mensa ołtarzowa z zagłÍbieniem prostokątnym słuřącym do umieszczenia
tam relikwii, obudowana została drewnem tak, iř na zewnątrz nie widaĘ
wcale tej kamiennej konstrukcji (w przeszłoúci czÍúĘ tej kamiennej
konstrukcji została otynkowana).
Prace konserwatorskie wszystkich
ołtarzy i ambony wykonane były przez firmÍ pani Anny StruřyŇskiej z
Krakowa. Pani StruřyŇska wykonała teř wszystkie złocenia. Ponadto
prace konserwatorskie i renowacyjne wykonała Janina WojtuniakStruřyŇska i Zbigniew Skupio. Prace montařowe na miejscu w Złotoryi
wykonali; Tadeusz Bulek, Jacek Szczepanik i Jan Augustynek. Wszystkie
prace konserwatorskie wykonywane były pod kierunkiem i z udziałem pani
Anny Hermanowicz.
Decyzją ksiÍdza dziekana Mariana Sobczyka prace renowacyjne w
koúciele úw. Jadwigi są kontynuowane. Teraz przewieziono do pracowni
konserwatorskiej obrazy dotychczas umieszczone w prezbiterium. Po
konserwacji wrŰcą one na swoje miejsce, ale bÍdzie to juř w przyszłym, w
2007 roku. Znając ksiÍdza prałata Mariana Sobczyka, nie bÍdzie to koniec
prac, zapewne stawia on juř przed sobą i parafią nastÍpne trudne
wyzwania.
fot.: J. Banaszek
JŰzef Banaszek

