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Przegl¹daj¹c dzisiaj archiwalne 
egzemplarze, mo¿na sobie uœwiadomiæ, jak 
wiele siê zmieni³o oraz jak niektóre rzeczy s¹ 
niezmienne. Wielu ludzi, którzy goœcili na 
stronicach Echa ju¿ z nami nie ma, ale pamiêæ 
o nich skrywaj¹ po¿ó³k³e strony. Dlatego 
chyba…, nie -  z ca³¹ pewnoœci¹  warto 
reaktywowaæ to pismo.

Dzisiaj zaczynamy ponownie i 
przekazujemy Wam - Drodzy Czytelnicy efekt 
pracy grupy zapaleñców. 

Nie zamierzamy konkurowaæ na rynku 
lokalnych mediów. Nie mamy zamiaru te¿ 
nikogo agresywnie atakowaæ, ani wykazywaæ 
wy¿szoœci jednych œwi¹t nad drugimi. 

Chcemy odkrywaæ przed Wami to, czego 
nie widaæ na pierwszy rzut oka, przedstawiaæ 
subiektywny punkt widzenia...
Pragniemy  uchroniæ od zapomnienia ludzi, 
zdarzenia i miejsca. 
Ale przede wszystkim bêdziemy d¹¿yæ do 
skupienia wokó³ pisma ludzi , którzy kochaj¹ 
Ziemiê Z³otoryjsk¹ i chc¹ zg³êbiaæ jej 
tajemnice, aby obok tych, którzy ju¿ od dawna 
zajmuj¹ siê sprawami naszego regionu, 
pojawi³o siê jak najwiêcej nowych twarzy. 

W koñcu chcemy, aby nasze pismo sta³o siê 
platform¹, na której swoj¹ przygodê z 
dziennikarstwem rozpocznie m³odzie¿.

Pierwszy po blisko szesnastoletniej 
przerwie numer Echa ukazuje siê tu¿ przed 
œwiêtami, wiêc i jego tematyka jest bardziej 
refleksyjna, poœwiêcona sprawom 
niekoniecznie "gor¹cym".

Bêdziemy d¹¿yæ do tego, aby ka¿de 
wydanie zawiera³o temat przewodni, który 
przeplataæ siê bêdzie ze sta³ymi dzia³ami. 
Skupiaæ bêdziemy siê zaœ wy³¹cznie na tym, co 
zwi¹zane jest z naszym regionem.

Zapa³ nie zawsze idzie ramiê w ramiê z 
warsztatem dziennikarski, prosimy wiêc o 
wyrozumia³oœæ - bêdziemy jednak  staraæ siê z 
miesi¹ca na miesi¹c rozwijaæ.

Nie bêdê ukrywa³, ¿e liczymy na Wasz¹  
pomoc. Prosimy: podpowiadajcie nam: co siê 
podoba, oraz co powinniœmy poprawiæ.

Robert Paw³owski
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Robert Paw³owski: Jak wygrywa siê 
wybory na burmistrza w Wojcieszowie?

S³awomir Maciejczyk: W tak m³odym 
wieku? To wyp³ynê³o  ze spo³eczeñstwa. Na 
pocz¹tku nie by³em tym zainteresowany,  
mia³em du¿o w³asnych spraw: doktorat, 
w³asn¹ firmê, ale coraz wiêcej ludzi zaczê³o 
przychodziæ i namawia³o mnie, ¿ebym 
wystartowa³. Kilku radnych, bêd¹cych w 
opozycji do burmistrza, powiedzia³o mi 
wrêcz, ¿e nie bêd¹ w ogóle startowaæ, bo 
nawet je¿eli wejd¹, to nie bêd¹ mieli z kim 
wspó³pracowaæ. W ostatni dzieñ zg³osiliœmy 
komitet wyborczy w Legnicy. Kandydata na 
burmistrza zg³asza³o siê  póŸniej, wiêc 
mia³em trochê czasu, by zobaczyæ, jacy 
ludzie kandyduj¹. Gdy zobaczy³em listê 
kandydatów  na radnych,  ¿e s¹ to 
kompetentne osoby, to postanowi³em wzi¹æ 
udzia³ w wyborach.

RP: Podczas kampanii wyborczej, gdy 
omawiano ró¿ne kandydatury, do rad i na 
stanowiska prezydentów, burmistrzów 
czy wójtów, czêsto s³ysza³em, ten jest 
nawet dobrym kandydatem, ale za m³ody i 
brak mu doœwiadczenia...

SM: Te¿ by³y takie g³osy w Wojcieszowie. 
Mimo m³odego wieku posiadam jednak ju¿ 
doœwiadczenie samorz¹dowe. Moja firma 
zajmuje siê wspó³prac¹ z gminami i 
powiatami na Dolnym Œl¹sku, pisz¹c studia 
wykonalnoœci, ró¿ne opracowania do 
wniosków o dofinansowanie projektów do 
Unii Europejskiej i takich opracowañ 
napisaliœmy kilkadziesi¹t. W wiêkszoœci ze 
skutkiem pozytywnym - pozyskanych 100 
mln z³otych o czymœ œwiadczy. Pomaga³em 
równie¿ przedsiêbiorcom w Wojcieszowie a 
nawet w Z³otoryi, wiêc doœwiadczenie by³o, 
mo¿e nie bezpoœrednio w kierowaniu gmin¹, 
ale bardzo precyzyjnie pozna³em problemy 
gmin,  nie tylko Wojcieszowa,  przede 
wszystkim od strony finansów. Ponadto po 
powrocie ze studiów zacz¹³em z powrotem 
graæ w pi³kê w Orle Wojcieszów, prowadzi³em 
tam ca³¹ dokumentacjê. Za³atwiliœmy 
pieni¹dze na kosiarkê, zmodernizowaliœmy 
stadion i g³ównie z tych œrodowisk wyp³yn¹³ 
pomys³ mojego kandydowania. Jestem 
rodowitym wojcieszowianinem, od pocz¹tku 
swojego ¿ycia zwi¹zanym z tym miastem, 
nawet adresu zameldowania nie zmieni³em. 
Oczywiœcie by³ okres studiów, gdy czêœciej 
przebywa³em we Wroc³awiu ni¿ tutaj, ale 
d³u¿ej ni¿ kilka tygodni to chyba poza 
Wojcieszowem nie przebywa³em. 

R P :  C o  t a k i e g o  o b i e c a ³  p a n  
mieszkañcom?

SM: W³aœnie, ¿e nic. Ci którzy czytali mój 
program wyborczy mówili: program mo¿e i 
dobry, ale nic nie  jest obiecane. No i w³aœnie 
o to chodzi - z takim bud¿etem, jaki ma 

Jedyne co mogê obiecaæ, to, ¿e przez cztery 
lata bêdê ciê¿ko pracowaæ i wykorzystam 
ka¿d¹ okazjê, która siê nadarzy. Bo to nie  
jest w 100% pewne, jak unijne pieni¹dze 
bêd¹ wygl¹da³y. Nie wiadomo, jakie 
priorytety bêd¹ w latach bie¿¹cych, jakie 
projekty bêd¹ preferowane. Programy nie s¹ 
jeszcze napisane, wiêc obiecanie teraz, ¿e 
zrobimy to i tamto z pieniêdzy unijnych, jest 
obiecywaniem trochê w ciemno. 
Osi¹gniêcie sukcesu jest mo¿liwe dziêki 
ciê¿kiej pracy i wykorzystaniu ka¿dej 
mo¿liwoœci do z³o¿enia wniosku w ten 
sposób, ¿eby nie odpad³ z przyczyn 
merytorycznych.

RP: Czy nie bêdzie konfliktu interesu 
pomiêdzy Pana firm¹ a piastowanym 
urzêdem?

SM: W firmie by³em wiceprezesem i 
posiada³em udzia³y. Dzisiaj byliœmy u 
notariusza - sprzeda³em swoje udzia³y i 
w y c o f u j ê  s i ê  c a ³ k o w i c i e  z  t e g o  
przedsiêwziêcia.. Nie bêdzie wiêc ¿adnego 
konfliktu.

RP: Po pierwszej turze wyborów, z tego co 
mi  w iadomo,  na  u rzêdn ików w 
Wojcieszowie pad³ blady strach. Czy 
obawy te s¹ uzasadnione?

SM: Raczej nie. Wspó³pracowa³em ju¿ i z 
pani¹ skarbnik Klawiñsk¹ i z panem 
Maœlank¹ od inwestycji  oraz innymi - przy 
okazji sporz¹dzania ró¿nych dokumentów 
dla urzêdu i wspó³pracê tê oceniam bardzo 
dobrze. W mojej osobie nie nale¿y upatrywaæ 
¿adnego zagro¿enia. 

RP: Wojcieszów zawsze bardziej ci¹¿y³ do 
Jeleniej Góry. Jak pan ocenia, miasto 
z y s k a ³ o  c z y  s t r a c i ³ o  n a  
przyporz¹dkowaniu go do powiatu 
z³otoryjskiego? 

SM: Zaraz po tym, jak by³a podjêta decyzja o 
w³¹czeniu naszej gminy do powiatu 
z³otoryjskiego, przeprowadzono referendum, 
czy chcemy byæ w powiecie z³otoryjskim czy 
jeleniogórskim. Pomimo wysokiej frekwencji  
i opowiedzenia siê mieszkañców na rzecz 
Jeleniej Góry, niestety w³adze województwa 
zadecydowa³y inaczej. Na pocz¹tku 
mieszkañcy krytykowali tê decyzjê, byli ju¿ 
przyzwyczajeni do Jeleniej Góry, do urzêdów 
i urzêdników, ale musze powiedzieæ, ¿e teraz 
patrz¹c z perspektywy czasu, Z³otoryja nie 
jest takim z³ym rozwi¹zaniem. Nie ma tak 
du¿ej dysproporcji miêdzy Wojcieszowem i 
Z³otoryj¹, jaka by³aby w przypadku Jeleniej 
Góry. W obecnym uk³adzie Wojcieszów 
mo¿e mieæ znacz¹c¹ pozycje w powiecie. W 
powiecie jeleniogórskim zostalibyœmy 
zepchniêci na zupe³ne peryferia.  

RP: Jak pan widzi wspó³pracê na linii 
Wojcieszów  - Starostwo Powiatowe? 

Tym s³owem w paŸdzierniku 
1989 roku redakcja Echa 
Z³otoryi powita³a swoich 
czytelników. 
Pokolenie zrodzone w tym 
czasie szykuje siê ju¿ do 
wkroczenie w doros³e ¿ycie…
Przez prawie pó³tora roku 
ukaza³o siê 11 numerów 
miesiêcznika,  który informo-
wa³, uczy³ i bawi³. 

Siedemnaœcie mgnieñ wiosny Orze³ z Wojcieszowa
„Zaczynamy
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SM: Pan Starosta Raszkiewicz wyrazi³ ju¿ 
chêæ spotkania w celu omówienia 
najistotniejszych spraw. Po pierwsze 
Wojcieszów od starostwa przez ostatnie 
osiem lat nie uzyska³ za du¿o jakiejkolwiek 
pomocy w realizacji inwestycji. Wiem, ¿e w 
innych gminach by³o inaczej. Chcia³bym, 
¿eby Wojcieszów by³ tak samo traktowany, 
jak pozosta³e gminy w powiecie.

RP: W czym upatruje pan szansê 
Wojcieszowa?

SM: Wojcieszów aspiruje do miana miasta 
turystycznego. Jest wiele atrakcyjnych 
miejsc w mieœcie i w okolicy, ale o tym wiedz¹ 
tylko  mieszkañcy i to jest problem. Powsta³y  
szlaki rowerowe, prawie 40 km. S¹ te¿ szlaki 
turystyczne, ale nie ma ich reklamy. 
Bêdziemy teraz robiæ projekt œcie¿ki 
dydaktycznej  wokó³ góry Gruszki. S¹ 
równie¿ zawody we wspinaczce jaskiniowej 
organizowane przez stowarzyszenie 
„Bobry”. Jest „Zerówka”  piêkne jezioro, 
k tó rego  w ³aœc ic ie lem jes t  Zak ³ad  
W a p i e n n i c z y,  a l e  j u ¿  w s t ê p n i e  
rozmawialiœmy o udostêpnienie tego akwenu 
dla celów turystycznych. S¹ ska³ki, które 
nadaj¹ siê do wspinaczki. S¹ te¿ ludzie, 
którzy trudni¹ siê produkcj¹ ozdób z 
materia³ów regionalnych: z drewna i 
minera³ów. Jest naturalny potencja³, który 
trzeba odpowiednio wykorzystaæ, a z tym do 
tej pory nie by³o najlepiej. Dni Wojcieszowa 
do tej pory by³y zaniedbane. Przez kilka lat 
nie by³y w ogóle organizowane, w ostatnich 
trzech latach organizowa³ je klub sportowy. 
Jest stowarzyszenie, jest grupa osób, która 
chce siê zaanga¿owaæ w promocjê miasta, 
ale do tej pory w³adze miejskie nie by³y tym 
z a i n t e r e s o w a n e .  S t o w a r z y s z e n i e  
organizowa³o np. takie imprezy jak 
przemarsz korowodu przez Wojcieszów 
natomiast miasto by³o obok inicjatyw 
spo³ecznych.
O r g a n i z a c j a  ¿ y c i a  s p o ³ e c z n e g o ,  
k u l t u r a l n e g o ,  s p o r t o w e g o  c z y  
gospodarczego nie mo¿e odbywaæ siê bez 
udzia³u spo³eczeñstwa. Przecie¿ nie 
burmistrz bêdzie budowa³ hotele, uruchamia³ 
agroturystykê, przyjmowa³ turystów,  musz¹ 
to robiæ ludzie, ale tylko wtedy, gdy ktoœ 
bêdzie mia³ do czego przyjechaæ, coœ 
zobaczyæ. Miasto powinno zaj¹æ siê 
promocj¹ i wspieraniem inicjatyw. Musi 
istnieæ to sprzê¿enie, bo inaczej do niczego 
nie dojdziemy.

RP: Czyli przede wszystkim turystyka.

SM: Tak. Kwestie wodoci¹gów, dróg, 
kanalizacji tocz¹ siê swoj¹ drog¹ i to bêdzie 
zrobione. Nie mamy strefy ekonomicznej. 

w   b e z i n t e r e s o w n ¹  a k t y w n o œ æ  
mieszkañców Wojcieszowa?

SM: Aktywni ludzie na szczêœcie wystartowali 
w wyborach i czêœæ z nich znalaz³a siê w 
Radzie. Przewodnicz¹cym Rady Miasta 
zosta³a za³o¿ycielka stowarzyszenia, które 
organizuje pochody i inne imprezy w 
Wojcieszowie  pani Helena Kurzaj. Bardzo 
blisko wspó³pracujemy, spotykamy siê 
czêsto, omawiamy ró¿ne projekty i bêdziemy 
wprowadzaæ je w ¿ycie.

RP: Okoliczne gminy i miasta jakoœ nie 
garn¹ siê do szerszej wspó³pracy…

S M :  J e s t  S t o w a r z y s z e n i e  G m i n  
Kaczawskich.  Nie wiem z jakich powodów 
Wojcieszów nie znalaz³ siê w tym 
s t o w a r z y s z e n i u ,  a  s z k o d a ,  b o  
Stowarzyszenie dzia³a, sk³ada wnioski o 
dotacje. Trzeba pamiêtaæ, ¿e wnioski takich 
stowarzyszeñ maj¹ wiêcej szans na 
akceptacjê ni¿ pojedynczej gminy,  wiêc 
jakaœ wspó³praca istnieje. Muszê jak 
na j szybc ie j  naw i¹zaæ  kon tak t  ze  
Stowarzyszeniem i dok³adnie przyjrzeæ siê, 
co robi.
Pomys³ turystyczny na miasto, to nie ma byæ 
pomys³ tylko na sam Wojcieszów. Sami nie 
jesteœmy w stanie przyci¹gn¹æ wiêkszej 
liczby turystów. Góry Kaczawskie jako takie  - 
o c z y w i œ c i e  t a k .  M u s i m y  m y œ l e æ  
kompleksowo: ³¹czyæ szlaki, razem 
promowaæ siê. 
Po³o¿enie Wojcieszowa nie jest z³e, le¿y tu¿ 
obok g³ównej trasy na Jeleni¹ Górê i w 
Karkonosze, musimy tylko sprawiæ, by czêœæ 
z tych tysiêcy turystów, którzy co weekend 
udaj¹ siê na wypoczynek, zechcia³a skrêciæ 
w prawo trzy kilometry.

RP: Ale jak to zrobiæ?

SM: Po pierwsze musimy zapewniæ 
podstawow¹ infrastrukturê. Po drugie -
reklama i wspó³praca z Dolnoœl¹sk¹ 
Organizacj¹ Turystyczn¹, z  któr¹ 
nawi¹za³em ju¿ pierwsze kontakty. Mój 
promotor  prof. Jan Waszkiewicz wraz z 
innymi ludŸmi z Wroc³awia, zadeklarowa³, ¿e 
pomo¿e w dzia³aniach promocyjnych m.in. w 
organizacji ró¿nych konferencji. Trzeba jak 
najwiêcej promowaæ nasz region. Na pewno 
bêdzie to d³ugotrwa³y proces, ale tak czy 
inaczej musimy wreszcie zacz¹æ.

RP: Je¿eli spotkamy siê za cztery lata, co 
pan powie?

SM: Myœlê, ¿e powiem, i¿ do Wojcieszowa co 
miesi¹c przyje¿d¿a kilkudziesiêciu turystów  
teraz nie wiem, czy przez rok tylu jest. W 
zwi¹zku z tym, dochody miasta znacz¹co siê 
zwiêkszy³y. ̄ e jest pomys³ na halê sportow¹. 
Bezrobocie jest znikome…

RP: Jest pan raczej optymistycznie 
nastawiony i nie boi stoj¹cego przed 
panem siê wyzwania

SM: Oczywiœcie. Jak do ¿ycia - zawsze 
jestem optymistycznie nastawiony. Gdybym 
nie by³, to nie startowa³bym na ten urz¹d.  Nie 
zak³adam z góry, ¿e czegoœ nie da siê zrobiæ, 
albo ¿e coœ siê nie uda. W pozytywnym 
nastawieniu do ¿ycia pomaga mi sport. 
Jestem czynnym zawodnikiem Or³a 
Wojcieszów i nie zamierzam z tego 
rezygnowaæ. Jak biegam, to po prostu lepiej 
siê czujê.

   Rozmawia³ Robert Paw³owski
   Zdjêcie z archiwum pana Burmistrza

Ma 28 lat. Jest ¿onaty.  Niebawem broni pracê doktorsk¹ 
na Politechnice Wroc³awskiej  jego promotorem jest  
prof. Jan Waszkiewicz  (pierwszy  niezale¿ny marsza³ek 
województwa dolnoœl¹skiego). 
Zosta³ jednym z najm³odszych burmistrzów w Polsce. 
Ca³kiem prawdopodobne, ¿e bêdzie jedynym czynnie 
graj¹cym w pi³kê no¿n¹ w³odarzem miasta. 
Kim jest, sk¹d siê wzi¹³ cz³owiek, który chce wyprowadziæ 
Wojcieszów z zaœcianka?

Brak przede wszystkim miejsca 
w Wojcieszowie na utworzenie 
n o w y c h  z a k ³ a d ó w  
przemys³owych. Jest „Stalmet”, 
jest „Wojcieszowianka”, s¹ 
Zak³ady Wapiennicze, wokó³ 
nich powstaj¹ te¿ nowe miejsca 
pracy. 
Kiedyœ problemem by³o du¿e 
zapylenie w Wojcieszowie, ale 
Zak³ady poczyni³y inwestycje w 
tym zakresie i ju¿ nie ma 
z a b i e l e n i a .  P o z a  t y m  
wprowadzony zosta³ program 
„Natura 2000”.

RP: Stale k³adzie pan akcent 
na aktywnoœæ spo³eczn¹. 
Wszystko ³adnie, ale czy nie 
pok³ada pan zbyt du¿ej 
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Dzieciñstwo moje...
- innych straszny sen

Urodzi³a siê w 1934 roku w Hucie Nowej. Jej dzieciñstwo by³o 
bardzo ciê¿kie. W domu bieda, ojca zabrali na wojnê, zosta³a 
z mam¹, babci¹ i kilkumiesiêcznym bratem. Do tego by³o jeszcze 
gospodarstwo i zwierzêta, ale jakoœ dawali sobie radê. Inni mieli 
gorzej… - tak w wielkim skrócie wygl¹da³o dzieciñstwo pani Emilii 
w czasach II wojny œwiatowej. 
Dziœ jest szczêœliw¹ mam¹ i babci¹, lecz wspomnienia ci¹gle wracaj¹ 
a historia kresowiaków staje siê coraz bardziej odleg³a... 

 zrobi³ mi buty! Buty, których nikt nie mia³ tylko 
ja. To by³o dla mnie naprawdê wa¿ne! Przede 
wszystkim nie by³o mi ju¿ tak zimno.-
opowiada ze wzruszeniem.- Czasami bêd¹c 
u wujka, zagl¹da³am, jak je siê robi. Wyrabia³ 
on je ze skóry krów, które trzeba by³o 
najpierw namoczyæ na kilka dni, ¿eby ³atwiej 
zesz³a sierœæ, potem jako podeszwê przybi³ 
korê z drewna, to wszystko zbijano takimi 
cienkimi patyczkami. Jak dziœ pamiêtam, ¿e 
to moim zadaniem by³a robota takich kijków. 
Wtedy siedzia³am przez kilka godzin i 
ciosa³am ma³e patyczki w kszta³cie zapa³ek. 
Potem mama k³ad³a je na piec, ¿eby dobrze 
wysch³y.- pani Emilia g³êboko nabiera 
oddechu i opowiada dalej.

-Mój ojciec umia³ tak¿e robiæ sanie. 
Wieczorami przychodzi³o do nas do domu 
du¿o ludzi, s¹siadów, poniewa¿ mieliœmy 
lampê naftow¹. Mê¿czyŸni pomagali tacie w 
wyrabianiu sani, a kobiety szy³y spódnice, 
bluzki, farbowa³y materia³y w czarnym bzie. 
Ja nigdy nie spa³am. Zawsze siedzia³am 
razem z nimi. Kiedy ju¿ brakowa³o nafty, tato 
zrobi³ z drewna takie szczypce, zapala³ je na 
koñcu, a ja musia³am je trzymaæ i 
przyœwiecaæ im w pracy. By³y one z mokrego 
drzewa, dziêki temu d³ugo siê pali³y.-dodaje. 

Jesieni¹ sprzedawali drzewo. Chodzi³a z 
tat¹ do lasu i zbierali wi¹zanki drewna, które 
nazywali „deko”. Sprzedawali je potem 
¯ydom i zawsze mieli trochê pieniêdzy. 
Rodzice jej palili tak¿e wapno na sprzeda¿.

 

Na jesieñ siali hreczkê, proso, pszenicê, 
sadzili buraki, kukurydzê i kapustê. Ziarna na 
kaszê mielili tzw. „¿arnem”. By³o to takie ma³e 
urz¹dzenie w kszta³cie beczki, do którego 
wsypywa³o siê plon i krêci³o siê miel¹c kaszê. 
Ta robota zawsze przypada³a jej, wiêc 
musia³a siedzieæ i mieliæ. Orali ¿elaznym 
p³ugiem zaprzê¿onym do konia. Ko³o domu 
mieli jeszcze stajniê i stodo³ê tak¿e z gliny. 
Kartofle kopali szpadlem, zbierali ca³ymi 
dniami. Sadzili te¿ konopie. Letni¹ por¹ 

Mieli gospodarstwo - piêæ morgów

Spotykam siê z pani¹ Emili¹ w jej domu. 
Teraz szczêœliwa mama i babcia ma 71 lat i 
czuje siê dobrze, jest pe³na energii i zawsze 
uœmiechniêta. -Dzieciñstwo to dla mnie 
zamkniêta historia, lecz wspomnienia 
powracaj¹ i cieszê siê, gdy z zaciekawieniem 
bliscy s³uchaj¹ tego, co przesz³am- mówi.  To 
zawsze podtrzymuje mnie na duchu.

Jej tato Micha³ by³ bardzo pracowitym 
cz³owiekiem. Czasem potrafi³ z niczego 
zrobiæ coœ wielkiego. Ona jako ma³a 
dziewczynka chodzi³a z nim na pole, i 
próbowa³a mu pomagaæ. Bardzo boleœnie 
prze¿ywa³a, kiedy zabierali go na wojnê.-
wspomina pani Emilia. Mama - Maria, 
równie¿ by³a bardzo pracowita, z reszt¹ jak 
chyba wszyscy w tamtych czasach. Mia³a 
dwóch braci: jeden z nich ¿y³ tylko tydzieñ. W 
tamtych czasach dzieci czêsto umiera³y, nie 
by³o lekarzy ani lekarstw. Rok póŸniej urodzi³ 
siê drugi- By³a szczêœliwa, ¿e bêdzie mia³a 
siê, z kim bawiæ.

Huta Nowa nale¿a³a do województwa 
tarnopolskiego, Mieszka³o tu ok. 120 rodzin. 
Wieœ dzieli³a siê na cztery ulice, które 
odchodzi³y na cztery ró¿ne strony od 
Koœcio³a, który by³ w centrum. Le¿a³a w 
w¹wozie i po obu stronach drogi ros³y 
dorodne czereœnie. W tamtych czasach 
wszystkie drzewa i pola by³y bardzo 
urodzajne. Z czereœni robiono kompoty lub 
suszono je na zimê, dziêki temu by³o co jeœæ. 

Dom by³ usytuowany w centrum wsi -
trzeci budynek od koœcio³a. Chatê 
wybudowa³ jej tato z pomoc¹ s¹siadów. W 
jednym pokoju mieszka³a babcia, w drugim 
spali oni: pani Emilia, Julek, jej mama i tato.

- W naszej izbie by³y trzy ³ó¿ka, skrzynia 
na ubrania oraz stó³. Z sieni przechodzi³o siê 
do kuchni. By³o to najwiêksze pomieszczenie 
w domu. W rogu znajdowa³ siê du¿y piec, na 
œrodku stó³ i krzes³a. Piec by³ z gliny, s³u¿y³ do 
gotowania i pieczenia. Pod³ogi w chacie nie 
mieliœmy. Chodziliœmy po ubitej glinie, któr¹ 
od œwiêta malowaliœmy na ¿ó³ty, gliniany 
kolor, a œciany wapnem na bia³o - mówi pani 
Emilia. 

-Mój tato umia³ robiæ buty. Czêsto 
wieczorami chodzi³ do wujka, który robi³ buty i 
sprzedawa³ ̄ ydom. Spêdza³ tam ca³e noce, a 
z odpadków skór, które nazbiera³ u niego,

Trzeba by³o ciê¿ko pracowaæ, 
¿eby zarobiæ na chleb

Na pocz¹tku ¿ycie by³o beztroskie…

Mia³am takie szczêœcie

m³ócili je. Nastêpnie ³odygi te zatapiali w 
rowie. To miejsce gdzie le¿a³y konopie 
musia³o byæ oddzielone z obu stron tam¹, 
¿eby poziom wody by³ wiêkszy. To wszystko 
moczy³o siê przez trzy tygodnie. Nastêpnie 
po wyci¹gniêciu trzeba by³o rozczesaæ ³odygi 
i dziêki temu mieli w³ókna na materia³.

Co tydzieñ odbywa³o siê wielkie pranie. 
Wszyscy ludzie ze wsi zbierali siê nad 
potokiem ze stert¹ brudnych rzeczy. 
Zamaczali je w wodzie a nastêpnie wyci¹gali 
na k³adkê i oklepywali materia³ „pranikiem” 
(deska, która s³u¿y³a do prania). Jedni 
pomagali drugim.- U nas by³y cztery k³adki 
(miejsca do pracy),  wiêc wszyscy 
jednoczeœnie nie mogli praæ. Musieli czekaæ, 
wiêc nawzajem sobie pomagali. Z boku 

lecia³a czysta woda ze studni, w której 
p³ukano ubrania. „Dni prania” by³y bardzo 
weso³e.-z uœmiechem wspomina.

Mimo, ¿e pomaga³a rodzicom, chodzi³a 
jeszcze do szko³y. Skoñczy³a dwie klasy i 
zaczê³a trzeci¹. W czasie wojny zrobiono tam 
szpital i skoñczono edukacjê dzieci.- Zanim 
jeszcze chodzi³am uczyli nas czytania, 
r achunków i  h i s t o r i i .  Codz ienn ie  
przebywa³am tam dwie godziny, a potem 
mieliœmy wolne. W lecie lekcje rozpoczyna³y 
siê póŸniej ,  przedtem trzeba by³o 
wyprowadziæ krowy na pastwisko, (tato 
wypuszcza³ mi ze stajni konia i krowê, a ja 
jecha³am na koniu i za sznurek trzyma³am 
krowê prowadz¹c je na pastwisko ok. 2 km. 
Jak wraca³am, dostawa³am od tata kostkê 
cukru), natomiast w zimie mieliœmy wczeœniej 
przychodziæ. Szko³a by³a ma³a. Zaledwie 
dwie klasy po oko³o 30 osób- m³odsi i trochê 
starsi.- mówi. 

- Amunicja le¿a³a wszêdzie. Bawiliœmy 
siê w piêæ osób na ³¹ce w wojnê. Rozpaliliœmy 
ognisko i z daleka wrzucaliœmy te prochy do 
ognia, a gdy one strzela³y, my padaliœmy na 
ziemiê. W koñcu jeden granat d³ugo nie 
wystrzela³. Ch³opak, który siê z nami bawi³, 

„Pranik” by³ potrzebny

Ale nadesz³y dni…
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zjeúÊ. NaprawdÍ pomaga³o.

W czasie wojny mieszkaÒcy wioski 
obawiali siÍ ÑBanderowcÛwî. Tato zrobi³ im z 
patykÛw bunkier. W nocy spa³a tam z bratem, 
a mama z tat¹ na zmianÍ czuwali, czy 
czasami nie nadchodz¹ UkraiÒcy. Na 
szczÍúcie Huta Nowa nie by³a tak bardzo 
oblegana przez nich. Praktycznie øaden 
mieszkaniec nie zgin¹ z ich rÍki, poniewaø u 
nich ludzie nie plotkowali, zapytywani czy 
widzieli UkraiÒcÛw zawsze mÛwili Ñnieî.

Tak mija³ dzieÒ za dniem aø nadszed³ 
dzieÒ wysiedlenia. Musieli opuúciÊ ca³y swÛj 
dobytek i wyjechaÊ w nieznane. Zapakowali, 
co mogli: garnki, poúciel, jakieú niewielkie 
meble i zwierzÍta. Zostawili swoj¹ chatÍ, w 
ktÛrej przeøywali chwile dobre i z³e, zdawali 
sobie sprawÍ, øe juø nigdy mog¹ nie ujrzeÊ 
swojej piÍknej wsi.- Z øalem i rozdartym 
sercem opuszczaliúmy rodzime tereny.- 
mÛwi. 

-Przyjechaliúmy do Døuryna, sk¹d mia³ 
odjeødøaÊ poci¹g w nieznane. By³ 20 
paüdziernika. Czekaliúmy tam ca³¹ noc, aø 
rano nadjecha³ transport kolejowy. Wagony 
by³y bez dachu. Siedzia³o w nich po kilka 
rodzin. NiektÛrzy jechali nawet w wagonach 
ze zwierzÍtami. PodrÛø trwa³a 7 tygodni w 
deszczu, w s³oÒcu, nawet w burzy. Wszyscy 
byli bardzo wykoÒczeni. Panowa³a ogromna 
wszawica. Zatrzymywaliúmy siÍ, co jakiú 
czas, aby maszynista mÛg³ dolaÊ paliwa. 
Czasami nawet nie zd¹øyliúmy zjeúÊ do 
koÒca, a juø odjeødøa³. Czasami sta³ tak 
d³ugo, øe trzeba by³o chodziÊ i prosiÊ øeby 
mÛg³ juø ruszyÊ. Na postojach rozpalaliúmy 
ogieÒ i na blaszkach gotowaliúmy coú 
ciep³ego do zjedzenia. Po siedmiu 
tygodniach dojechaliúmy do nowej ziemi, 
nowego domu, ktÛrego nie znaliúmy. Do 
Z³otoryi przyjechaliúmy jako pierwszy 
transport z kresÛw ok. 27 listopada.

Wyjazd w nieznane

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

Nigdy nie zapomnÍ tamtych czasÛw, 
ciÍøkiego dzieciÒstwa, wojny i tego, co 
przesz³am. Wspomnienia z tamtych stron 
zawsze bÍd¹ dla mnie niezapomniane i 
w z r u s z a j ¹ c e Ö - k o Ò c z y p o w o l i z e 
wzruszeniem swoj¹ historiÍ pani Emilia.

Patrz¹c z perspektywy czasu, wiem, øe 
jej øycie by³o bardzo trudne. Do tej pory 
przesz³a bardzo wiele. Nie tak dawno 
przeøy³a wypadek samochodowy, úmierÊ 
m.in. rodzicÛw, mÍøa, syna, dwÛch tragicznie 
zmar³ych wnukÛw, a niespe³na miesi¹c temu- 
ziÍcia-oraz wielu najbliøszych. Jednak 
trzyma siÍ na pe³ni si³, choÊ los jej nie 
oszczÍdza³.

W tym roku mija szeúÊdziesi¹ta 
pierwsza  rocznica przyjazdu kresowiakÛw 
na te ziemie. Wielu z nich, niestety, nie 
d o c z e k a ³ o d n i a d z i s i e j s z e g o , a 
Nowohutniacy trzymaj¹ siÍ ca³y czas razem. 

Monika Kozubska

Krzyøyk 
przywieziony 
ze Wschodu

Poszukujemy osoby, ktÛra jako pierwsza 

przyby³a na ZiemiÍ Z³otoryjsk¹.

Ocalmy wspomnienia od zapomnienia!!!
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najczÍúciej sprawiaj¹ satysfakcje i 
przynosz¹ radoúÊ. 

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 zapytaÊ, czy 
jest ufny, czy tez ostroøny wobec ludzi i w 
kontaktach z nimi. Nie bacz¹c na wybory w 
roku 2010, oúwiadcza bez ogrÛdek: 
ÑNaiwnie ufny, na czym juø siÍ parÍ razy 
przejecha³emî (choÊ wiemy juø, øe jeüdzi 
na rowerze i nartach). 

Nigdy nie zaprzyjaüni³by siÍ z 
cz³owiekiem nieszczerym, dwulicowym i 
niemaj¹cym w³asnego zdania. Nie 
posk¹pi³by za to swojej przyjaüni osobie 
otwartej, bez podwÛjnej moralnoúci. W 
øyciu (w³¹cznie ze stanowiskiem 
burmistrza) sporo uda³o mu siÍ osi¹gn¹Ê, 
lecz nie chcia³by tego klasyfikowaÊ. 
Natomiast za Ñosobist¹ poraøkÍ uwaøa 
problem targowiska i ulicy Staromiejskiejî. 
Jako Byk problemu jednak nie odpuúci. 
Z³otoryjanie teø w to wierz¹; dali tego 
dowÛd, udzielaj¹c ponad 53% poparcia. 
Uwaøa, øe druga kadencja bÍdzie dla 
niego trudniejsza g³Ûwnie z dwÛch 
powodÛw: po pierwsze  poprzeczka 

W Z³otoryi znajduje siÍ do tej pory 
popiersie jednego tylko burmistrza. Stoi w 
najbardziej godnym otoczeniu, czyli we 
wnÍtrzu koúcio³a Mariackiego. Chodzi  o 
Christopha Steinberga, øyj¹cego w XVII 
wieku.
    By³y to bardzo ciekawe a zarazem burzliwe 
czasy. KarierÍ samorz¹dow¹ rozpocz¹³ 
S t e i n b e r g p o d k o n i e c w o j n y 
trzydziestoletniej, zostawszy w 1646 r. 
cz³onkiem rady miejskiej. W latach 1650-
1654, 1665-1681 sprawowa³ urz¹d 
burmistrza, pe³ni¹c takøe obowi¹zki 
nadwornego sÍdziego. W mieúcie s³yszalne 
by³y jeszcze echa tragicznej wojny, aø do 
po³owy XVII wieku sp³acano rÛøne zwi¹zane 
z ni¹ koszty. Powoli podnosi³a siÍ miejska 
gospodarka, g³Ûwnie sukiennictwo i 
browarnictwo. Podczas swoich rz¹dÛw 
przeøy³ burmistrz m.in. groün¹ powÛdü, ale 
szczÍúliwie ³agodniejsz¹ niø w 1608 r ., 
trzÍsienie ziemi w 1676 r., stracenie w 1678 r. 
trzech z³oczyÒcÛw, ktÛrzy okradli i 
zbezczeúcili koúciÛ³ Mariacki a takøe 
utopienie siÍ jednej z dziewczynek w 
m³ynÛwce. Uczestniczy³ w remontach 
wspomnianego koúcio³a, nad ktÛrym 
patronat sprawowa³a rada miejska. Po 
úmierci ostatniego Piasta, ksiÍcia Jerzego 
Wilhelma, w 1675 r., cesarz Leopold 
potwierdzi³ wszystkie przywileje miasta, co 
zosta³o øyczliwie przyjÍte przez jego w³adze.

Z³otoryi waøne. Poprzednia kadencja 
doda³a do tego Ñgruntown¹ wiedzÍî o tym, 
ile jest jeszcze do zrobienia. A wszystkie 
problemy s¹ pilne. 

W úwi¹tecznym numerze nie moøe 
zabrakn¹Ê pytania o to: Ñ Jak úwiÍtuj¹ 
Øurawscy?î  ÑRodzinnie. Po katolicku. 
Typowa polska wigilia. W domu. Bez 
manierycznych wyjazdÛw w gÛry lub 
zagranicÍî. 
Czym rÛøni siÍ wigilia Ñburmistrzowskaî od 
poprzednich? Tylko jednym: Ñ Przedtem 
rodzina Øurawskich wychodzi³a na 
pasterkÍ dopiero oko³o 23.30, a teraz o juø 
o 22.00, poniewaø burmistrz Z³otoryi musi 
zd¹øyÊ na WigiliÍ w Rynkuî. Tam, zgodnie 
z piÍkna z³otoryjska tradycj¹ musi jako 
Ñkonsul zaúpiewaÊ pierwszyî i rozpocz¹Ê 
kolÍdowanie pod gwiazdami. 
Ponad 400  letnia tradycja zobowi¹zuje.

Redakcja ÑEcha Z³otoryiî øyczy panu 
burmistrzowi Ireneuszowi Øurawskiemu 
zdrowych, spokojnych i radosnych åwi¹t 
Boøego Narodzenia oraz udanego i 
szczÍúliwego startu do Nowego Roku i 
nowej kadencji. 

PS:
Po zakoÒczeniu kadencji redakcja zapowiada 
artyku³ pod odwrotnym tytu³em: Ñ Ireneusz 
Øurawski jako burmistrzî. 

Alfred Michler

(ZdjÍcia:  z albumu rodzinny)

oczekiwaÒ jest teraz zawieszona o wiele 
wyøej; po drugie  presja spo³eczna na 
dalsze pozytywne zmiany bÍdzie w tej 
kadencji jeszcze wiÍksza. Dochodzi 
jeszcze trzeci element  ubiegaj¹c siÍ o 
wybÛr w roku 2002 zna³ zakres spraw i 
problemÛw, ktÛrych za³atwienie jest dla 

O burmistrzu i jego popiersiu
Nagrobek burmistrza Steinberga 

zobaczyÊ moøemy w po³udniowej nawie 
bocznej koúcio³a NNMP. Na najwyøszym 
miejscu znajduje siÍ popiersie zmar³ego, 
odziane w czarn¹ szatÍ i przepasane 
poz³acan¹ wstÍg¹. Poniøej, na wypuk³ej 
ozdobnej tablicy, widzimy or³a i piÍÊ gwiazd 
oraz ³aciÒsk¹ sentencjÍ Ad astra Super 
aspera(Przez trudy do gwiazd). Inskrypcja w 
centralnej czÍúci nagrobka informuje o øyciu i 
zas³ugach burmistrza:
   Tu z³oøy³ troski ratusza pan Christoph 
Steinberg, bieg³y w prawie, najbardziej 
zas³uøony burmistrz tego miasta, ostatni pod 
piastowskimi rz¹dami ksi¹øÍcymi i pierwszy 
pod krÛlewsk¹ w³adz¹ czesk¹. Jako ma³øonki 
wybra³ i mi³owa³: AnnÍ Junge, AnnÍ MariÍ 
Fabricius, Ma³gorzatÍ z.d. Sturm, AnnÍ 
TeodorÍ Gasto. Ojciec trojga dzieci z 
pierwsz¹, dwojga z drug¹. Zmar³ w roku 
Chrystusowym 1682, 16 lutego, w wieku 73 
lat. Niech spoczywa w pokoju i niech 
zmartwychwstanie.

Obok napisu widnieje rÍka z kluczem, 
symbolizuj¹ca Boga otwieraj¹cego bramy 
KrÛlestwa Niebieskiego, oraz zapewne 
symbol w³adzy urzÍdniczej. 
     Najniøsza tablica zawiera ³aciÒski wiersz: 
O nicoúci øycia! Rodzimy siÍ i umieramy. 
åmierÊ czyni wszystkich rÛwnymi. RÛønimy 
siÍ cnot¹, tak¹ sam¹ zmarli i øyj¹cy. S³awa 
jest drugim øyciem øycia, úmierci¹ úmierci.  

S¹siednie rogi obfitoúci zapowiadaj¹ 
nagrodÍ po úmierci.
     Nagrobek burmistrz Steinberga znajduje 
siÍ w tym miejscu od 1917 r., wczeúniej jego 
czÍúci spoczywa³y oddzielnie w rÛønych 
miejscach koúcio³a.

 Roman Gorzkowski

fot.: R.Paw³owski

Burmistrz jako 
Ireneusz Zurawski
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Prezenty, które ciesza bardziej lub mniej

Z³otoryja jest starym i zabytkowym miastem. 
Przeøy³a wiele wydarzeÒ historycznych, ktÛre moøna by 
opisaÊ w kilku tomach. Przez ca³y czas jej istnienia 
w³adze stara³y siÍ iúÊ z duchem czasu, by zapobiec opinii 
zacofania. Zawsze mile widziane by³y propozycje ze 
strony mieszkaÒcÛw. A jak wygl¹daj¹ ich marzenia na 
temat Z³otoryi dzisiaj? Postanowi³yúmy zapytaÊ o to 
przypadkowych przechodniÛw.

Pierwsz¹ osob¹, ktÛr¹ spotka³yúmy by³a mieszkanka 
ulicy Grunwaldzkiej. By³a bezrobotna i dlatego maj¹c na 
wzglÍdzie nie tylko swoje dobro, ale takøe przysz³ych 
pokoleÒ, chcia³aby, øeby w mieúcie powsta³ duøy zak³ad 
pracy, nie mniejszy od by³ego Zak³adu Obuwia. 
Mieszkaniec ulicy Pi³sudskiego, kierowca, narzeka na 
dyskomfort jazdy, ktÛry jest spowodowany dziurami w 
nawierzchni. Chcia³by, by wreszcie ktoú siÍ zaj¹³ ich 
za³ataniem. Pewne ma³øeÒstwo zamieszkuj¹ce ulicÍ 
Cmentarn¹ mile wspomina dzieÒ, w ktÛrym odby³y siÍ w 
Z³otoryi mistrzostwa úwiata w p³ukaniu z³ota i ich 
pragnieniem jest doczekaÊ nastÍpnych. M³odzi ludzie z 
ulicy Nad zalewem i Kaczawskiej marz¹ o krytym 
basenie, by nie musieli wyjeødøaÊ do Jawora; inni,z

 ulicy Kolejowej, chcieliby by w Z³otoryi powsta³a 
galeria, taka, jak w Legnicy. Starsze ma³øeÒstwo z ulicy 
S³onecznej pragnie odnowienia mostku otaczaj¹cego 
zalew, tak, by mogli spacerowaÊ po nim bez obawy, øe 
wpadn¹ do wody. MieszkaÒcy ulicy Garbarskiej marz¹ o 
tamie na rzece, ktÛra ustrzeg³aby ich od powodzi. 
MÍøczyzna z ulicy GwarkÛw chcia³by, by Z³otoryjan 
sta³a siÍ miastem otwartym na turystÛw. Starsza kobieta 
mieszkaj¹ca na ulicy Mickiewicza, chcia³aby, by w³adze 
miasta zajÍ³y siÍ odnow¹ budynkÛw mieszkalnych najej 
ulicy nie tylko na zewn¹trz, ale i wewn¹trz, gdyø s¹ w 
op³akanym stanie. Wielu m³odych ludzi pragnie, by do 
Z³otoryi przyjecha³a naprawdÍ wielka gwiazda rocka i 
zagra³a specjalnie dla nich. Ludzie w starsi chcieliby, by 
policja patrolowa³a miasto tam, gdzie naprawdÍ coú siÍ 
dzieje i przybywa³a natychmiast na kaøde wezwanie. 
Chcieliby po prostu czuÊ siÍ tutaj bezpiecznie. Natomiast 
ludzie w úrednim wieku chc¹ jedynie, by w³adze miasta 
wreszcie spe³ni³y swoje obietnice przedwyborcze, maj¹c 
na uwadze dobro Z³otoryjan.

Marzenia zlotoryjan åwiÍta nam spowszednia³y. Rozmy³y siÍ w szale 
zakupÛw, gor¹czce wypiekÛw i ogÛlnym zamieszaniu 
wokÛ³ dzioba i øo³¹dka. Z ³ezk¹ w oku wspominaÊ 
wypada lata kryzysu i sklepowej bryndzy, kiedy 
zapach cudem zdobytej kartkowej szynki tworzy³ 
bajeczn¹ atmosferÍ úwi¹t. Mi³osiernie rzucone do 
sklepÛw pomaraÒcze by³y, niczym pierwsza gwiazdka 
w wigiliÍ, widomym znakiem Boøego Narodzenia. I 
nawet nastroje mieliúmy inne. Ktoú sceptycznie doda: 
byliúmy m³odsi. I na pewno bÍdzie mia³ racjÍ. Ale 
przecieø nie tylko o lata tu chodzi. Mnie niepokoi coú 
innego  nie umiemy úwiÍtowaÊ. Moøe dlatego, øe 
trudno wyciszyÊ rozdygotane nerwy po stresogennej 
pracy, a moøe nie potrafimy zwyczajnie, bez øadnego 
przymusu czy interesu rozmawiaÊ z drugim 
cz³owiekiem. åwiÍta to czas, kiedy przecieø nie 
wypada byÊ samotnym. Trzeba usi¹úÊ przy wspÛlnym 
stole, znaleüÊ mi³e s³owo, by nadaÊ mu formÍ øyczeÒ, 
uúciskaÊ babciÍ, ciociÍ i kuzyna i...zafa³szowaÊ 
pierwsz¹ (tylko tÍ pamiÍtamy) zwrotkÍ popularnej 
kolÍdy. Potem przerwaÊ niefortunn¹ ciszÍ w³¹czeniem

 TV.  Ten poczciwy element domowej scenografii 
zawsze zapewni nam w³aúciwy kontakt ze úwiatem. I 
nie wymaga od nas elokwencji, empatii Ñi w ogÛle 
niczegoî. Mam wraøenie, øe przedúwi¹tecznie 
studiowanie gazetowego wydania programu TV 
powoli wypiera uk³adanie wigilijnego jad³ospisu. 
Dwanaúcie potraw dla duszy znajdziemy bez trudu. To 
nic, øe odgrzewane z poprzedniego roku lub sprzed lat 
dwÛch. Przecieø to, co znane podoba, siÍ bardziej. 

Moøna jeszcze wzbogaciÊ úwi¹teczny repertuar 
wizyt¹ w koúciele. Po gromadnie nawiedzanych super- 
i hipermarketach to kolejne miejsce, gdzie wypada w 
tym czasie bywaÊ. Niestety, wiara teø nam siÍ 
rozdrobni³a. Zosta³a  fasada, za ktÛr¹ kryj¹ siÍ - w 
najlepszym wypadku - tylko dobre chÍci. Niech nie 
zwodz¹ nas pe³ne w tych dniach koúcio³y. Za tydzieÒ 
wszystko wrÛci do normy. Znowu odetchniemy z ulg¹, 
øe nastÍpne Boøe Narodzenie dopiero za rok.
Øal mi tylko dzieci, øe kiedyú dorosn¹ a wtedy 
powiedz¹: dawniej, to by³o lepiej.

IP

Boøe Narodzenie:  rozmarzymy siÍ! Zapach 
úwierku, para unosz¹ca siÍ nad barszczem, kolÍdy 
úpiewane w koúciele i rozpakowanie prezentÛw. To 
nasz cel, do ktÛrego nie d¹øymy, ale biegniemy. 
RozpÍdu nabieramy juø z pocz¹tkiem listopada. 
WystrÛj sklepÛw, kolorowe witryny widziane w 
drodze miedzy domem a prac¹.

Kredyt, poøyczka, aby na wszystko starczy³o. 
Przygotowania: sprz¹tanie, kupowanie drogich 
prezentÛw, gotowanie ulubionych potraw dzieci. 
Znajoma sytuacja powtarzaj¹ca siÍ co roku z 
zwiÍkszon¹ moc¹.     W pÍdzie i zamieszaniu, jakie 
towarzysz¹ úwiÍtom, czÍsto zapominamy      o tradycji 
i celu, ktÛry wi¹øe siÍ z tym wyj¹tkowym czasem.

  Kiedy wreszcie zasiadamy do wigilijnego sto³u, w 
g³owie gromadz¹ nam siÍ myúli czÍsto niezwi¹zane 

Od niepamiÍtnych czasÛw prezenty s¹ 
nieod³¹cznym elementem podczas úwi¹t. Nie tylko 
ma³e dzieci, ale takøe doroúli nie mog¹ siÍ doczekaÊ 
upominkÛw, ktÛre znajduj¹ siÍ pod choink¹. Kaødy 
pragnie dostaÊ coú wyj¹tkowego, niepowtarzalnego, 
coú o czym od dawna marzy. Ale czy zawsze marzenia 
siÍ spe³niaj¹? Zastanawiaj¹c siÍ nad tym problemem, 
postanowi³yúmy przeprowadziÊ sondÍ. ZetknÍ³yúmy 
siÍ z ludümi w rÛønym wieku, pe³ni¹cymi rÛøne role 
spo³eczne. Zadaj¹c im pytania o ich wymarzone, 
znienawidzone i coroczne prezenty, otrzyma³yúmy 
bardzo zrÛønicowane odpowiedzi. 

Najbardziej zwariowanym pomys³em okaza³ siÍ 
skok na bungee, ktÛry wymarzy³a sobie pewna 
sklepowa. Ciekaw¹ fantazj¹ dziewczyny, ktÛra 
przedstawi³a siÍ jako Niusia, jest wyjazd do Barcelony 
na mecz i zrobienie sobie zdjÍcia z pi³karzami. 
Pragnieniem pewnego ch³opca jest pies dalmatyÒczyk, 
na ktÛrego niestety nie moøe sobie pozwoliÊ, gdyø ma 
zbyt ma³e mieszkanie. Dziewczyna z ostatniej klasy 
technikum menadøerskiego marzy o koniu, a jej 
koleøanka chcia³aby po prostu dostaÊ siÍ na 
upragniony kierunek studiÛw na dobrej uczelni. Marta 
M. z pierwszej klasy Liceum OgÛlnokszta³c¹cego 
chcia³aby dostaÊ laptop, dobry sprzÍt audio 

Okres úwi¹t boøonarodzeniowych zaczyna siÍ 
w³aúciwie z pocz¹tkiem grudnia. Juø wtedy sklepy 
ozdabiane s¹ dekoracjami úwi¹tecznymi. Przechodz¹c 
obok trudno nam siÍ nie rzuciÊ w wir 
przedúwi¹tecznych zakupÛw.

Ok.200z³.-tyle, po odliczeniu miesiÍcznych 
wydatkÛw zostaje niejednej rodzinie w naszym kraju, 
na zorganizowanie úwi¹t. Moøna zrobiÊ zakupy 
najpotrzebniejszych rzeczy, ale o ozdobach 
choinkowych czy prezentach nie ma juø mowyÖ

Pani Barbara úwiÍta Boøego Narodzenia spÍdzi - 
jak co roku - skromnie ale weso³o, w gronie 
rodzinnym: 
ÑMam czwÛrkÍ dzieci. Øeby kupiÊ im wszystko, o czym 
naprawdÍ marz¹, nie jestem w stanie, ale one wiedz¹, 
øe w naszej sytuacji wielkich rzeczy nie mog¹ 
wymagaÊ. Aby godnie przeøyÊ úwiÍta oszczÍdzam kilka 
tygodni-mÛwi mama Mateuszka, Marzeny, Kasi i 
Sylwii.

Na wyprawienie wigilii wiÍksz¹ czeúÊ z tej kwoty 
przeznaczana jest na produkty spoøywcze. ÑNie 
kupujemy wykwintnych rzeczy. W ten szczegÛlny 
wieczÛr nie mamy dwunastu tradycyjnych daÒ. Dla 
nas by³by to spory wydatek. Nasze potrawy to barszcz 
z uszkami, kapusta, kutia, smaøona rybaÖ i tak teø 
bÍdzie tego roku. Jesteúmy zadowoleni z tego, co 
mamy!î

Przy tak niskim budøecie nie ma mowy o nowych 
ozdobach choinkowych czy wiÍkszych prezentach. 
Czasem trzeba siÍ zapoøyczyÊ u znajomych, aby 
sprawiÊ radoúÊ bliskim. Dzieci czÍsto w takich 
sytuacjach dostaj¹ ma³e upominki, ale z przedmiotÛw 
praktycznych takich jak akcesoria do szko³y, moøe coú 
z rzeczy do ubrania-ale nic szczegÛlnego.

ÑåwiÍta spÍdzamy w domu, sylwestra rÛwnieø. 
Nie staÊ nas z mÍøem na jakiú wyjazd czy zabawÍ w 
lokalu. Musimy przede wszystkim myúleÊ o dzieciach. 
To one s¹ dla nas najwaøniejsze-mÛwi pani Barbara.

Inaczej úwiÍta spÍdzaj¹ paÒstwo R. Przy 
wysokich zarobkach mog¹ sobie pozwoliÊ na wiele. 
Ten niezwyk³y czas jest dla nich urlopem, na ktÛry 
udaj¹ siÍ najczÍúciej za granicÍ kraju. ÑCzas 
úwi¹teczny spÍdzamy z øon¹ i dwÛjk¹ dzieci w 
szczegÛlnych miejscach. Wyjeødøamy, gdyø to jedyna 
okazja na wspÛlny pobyt w wolnym czasie z rodzin¹. 
Mamy doúÊ codziennoúci, dlatego szukamy czegoú 
nowego. Czas miÍdzy úwiÍtami a sylwestrem 
poúwiÍcamy, co roku na jazdÍ na nartach. Realizuj¹  
siÍ wtedy nasze hobby . Od kiedy pamiÍtam WigiliÍ

i  samochÛd, podobnie jak Joanna C. z tej samej 
szko³y, ktÛra marzy o samochodzie Audi TT i prawie 
jazdy. Nauczycielka angielskiego w jednej ze szkÛ³ 
jÍzykÛw obcych  øyczy³aby sobie wycieczkÍ do 
Portugalii, natomiast jej uczennica wakacje w ciep³ych 
krajach. Para dwudziestolatkÛw  chcia³aby siÍ pobraÊ, 
lecz niestety ich rodziny s¹ temu przeciwne. 
W³aúcicielce  ma³ego osiedlowego sklepu brakuje 
pieniÍdzy na remont, co jest jej g³Ûwnym problemem. 

Zdarzali siÍ ludzie, dla ktÛrych dobra materialne 
nie maj¹ wiÍkszego znaczenia. Jedyne czego pragn¹ 
jest zdrowie najbliøszych.  Pewna kobieta w úrednim 
wieku marzy, by jej m¹ø powrÛci³ do pe³ni si³. Pani 
profesor z LO pragnie, by jej synek wyzdrowia³. 
MÍøczyzna pracuj¹cy na poczcie pragnie, by wszelkie 
choroby trzyma³y siÍ z dala od jego rodziny. 
NajczÍúciej otrzymywanym prezentem okaza³a siÍ 
biøuteria, kosmetyki, s³odycze, ubrania, ksi¹øki i 
pieni¹dze. Natomiast podarkiem, ktÛrego nie chcemy 
dostaÊ s¹ w³aúnie ubrania, poniewaø kaødy lubi je 
sobie sam dobieraÊ, wed³ug w³asnego gustu. Nie 
lubimy niepotrzebnych rzeczy, z³ych wiadomoúci i 
rÛzg. Zdarzali siÍ ludzie niewybredni, ktÛrzy uwaøaj¹, 
øe kaødy prezent jest dobry, byleby by³ od serca.

Agata Arian, Aniela Pietruszczak 

zawsze spÍdzaliúmy  w pokoju hotelowym. ChoÊ 
miejsce moøe nie jest zbyt odpowiednie, lecz my takøe 
przeøywamy ten rodzinny wieczÛr szczegÛlnie. Okres 
úwi¹teczny jest dla nas przede wszystkim czasem 
przebytym z rodzin¹î 

Kaøda rodzina przeøywa ten czas wed³ug swoich 
moøliwoúci. Ale wszyscy w tych dniach czyj¹ 
wyj¹tkow¹, rodzinn¹ atmosferÍ. I tak byÊ powinno. To 
okres dla nas bardzo wyj¹tkowy, wiec naleøy cieszyÊ 
siÍ z tego, co najcenniejsze.
Pani Maria N. co roku od pocz¹tku grudnia do samych 
úwi¹t chomikuje zakupione ozdoby úwi¹teczne. Jak 
sama przyznaje, zdarza siÍ, øe jej dom w czasie úwi¹t 
jest jedna wielka choink¹. Na same ozdoby i prezenty 
Pani Maria wydaje oko³o 500 z³. Uwaøa, øe jest to 
czas magiczny i chce, aby úwiÍta w jej domu by³o 
widaÊ. Choinka w domu PaÒstwa N. aø siÍ ugina od 
dekoracji. WigiliÍ spÍdza wraz z mÍøem, dwoma 
synami, synowymi i trÛjk¹ wnukÛw. Na wigilijnym 
stole jest 12 tradycyjnych potraw, a oprÛcz tego rÛøne 
inne specja³y. Po wigilii dzieci dostaj¹ zawsze 
mnÛstwo s³odyczy i prezentÛw, a doroúli milo 
spÍdzaj¹ czas przy suto zastawionym stole, úpiewaj¹c 
kolÍdy. Na przygotowanie posi³kÛw i kupno øywnoúci 
PaÒstwo N. wydaj¹ oko³o 500 z³otych

Ale co zrobiÊ, aby úwiÍta nie straci³y na swym 
magicznym uroku, gdy w kieszeni nie mamy duøo 
pieniÍdzy do dyspozycji? O tym moøemy dowiedzieÊ 
siÍ od PaÒstwa K. åwiÍta spÍdzaj¹ wraz z trÛjka 
dzieci. Jak sami mÛwi¹ ,,åwiÍta s¹ skromne, lecz nie 
uwaøamy, øe gorszeî Na zakupy przedúwi¹teczne nie 
wydajemy duøo ,,staram siÍ wszystkie potrawy 
przyrz¹dzaÊ sama, wtedy wszystko wychodzi taniejî 
Na produkty potrzebne do przygotowania potraw 
PaÒstwo K. wydaj¹ oko³o 150 z³otych. ,,Moøna 
zaoszczÍdziÊ na wielu rzeczach np. zamiast napojÛw 
gazowanych, mamy w³asne naturalne soki z jab³ek z 
naszego sadu, ciasta rÛwnieø piekÍ samaî mÛwi Pani 
Eløbieta. Oczywiúcie na ich stole pojawiaj¹ siÍ 
wszystkie potrawy a pod choinka nie brakuje 
prezentÛw dla dzieci. Nie kupujemy ozdÛb 
úwi¹tecznych, gdyø wspÛlnie z dzieÊmi je robimy 
tydzieÒ przed úwiÍtami. ,,OprÛcz potraw i prezentÛw, 
w naszym domu goúci mi³oúÊ i ciep³o domowego 
ogniska- to nic nie kosztujeî øartobliwie koÒczy nasza 
rozmowÍ pan Marcin.

Monika Kazubska i Ewa Derbisz

z samymi úwiÍtami (Czy dzieci bÍd¹ zadowolone z 
prezentÛw? Co szef powie na mÛj urlop úwi¹teczny?). 
Zajmuj¹c siÍ tak banalnymi aspektami, zapominamy o 
wczeúniej wspomnianym celu, jakim jest rodzina, a 
dok³adnie w³aúciwe relacje rodzinne. W úwi¹tecznym 
zamieszaniu nie potrafimy cieszyÊ siÍ z najwiÍkszego 
prezentu, jaki otrzymaliúmy, lecz moøemy szybko 
straciÊ, z  bliskoúci osÛb, na ktÛrych naprawdÍ nam 
zaleøy. 

Z roku na rok cykl ten powtarza siÍ ze zdwojon¹ 
si³¹, co skutkuje rozluünieniem wiÍzi w rodzinie i 
powolnym zanikaniem tradycji (w to miejsce wkrada 
siÍ Ñnowa úwiecka tradycjaî oparta na komercji). B³¹d 
ten zrozumiemy dopiero wtedy, gdy bÍdzie juø za 
pÛüno na konstruktywne zmiany w naszej 
mentalnoúci. Konrad Stach 

Z³otoryja jest starym i zabytkowym miastem. 
Przeøy³a wiele wydarzeÒ historycznych, ktÛre moøna by 
opisaÊ w kilku tomach. Przez ca³y czas jej istnienia 
w³adze stara³y siÍ iúÊ z duchem czasu, by zapobiec opinii 
zacofania. Zawsze mile widziane by³y propozycje ze 
strony mieszkaÒcÛw. A jak wygl¹daj¹ ich marzenia na 
temat Z³otoryi dzisiaj? Postanowi³yúmy zapytaÊ o to 
przypadkowych przechodniÛw.

Pierwsz¹ osob¹, ktÛr¹ spotka³yúmy by³a mieszkanka 
ulicy Grunwaldzkiej. By³a bezrobotna i dlatego, maj¹c 
na wzglÍdzie nie tylko swoje dobro, ale takøe przysz³ych 
pokoleÒ, chcia³aby, øeby w mieúcie powsta³ duøy zak³ad 
pracy, nie mniejszy od by³ego Zak³adu Obuwia. 
Mieszkaniec ulicy Pi³sudskiego, kierowca, narzeka na 
dyskomfort jazdy, ktÛry jest spowodowany dziurami w 
nawierzchni. Chcia³by, aby wreszcie ktoú siÍ zaj¹³ ich 
za³ataniem. Pewne ma³øeÒstwo zamieszkuj¹ce ulicÍ 
Cmentarn¹ mile wspomina dzieÒ, w ktÛrym odby³y siÍ w 
Z³otoryi mistrzostwa úwiata w p³ukaniu z³ota i ich 
pragnieniem jest doczekaÊ nastÍpnych. M³odzi ludzie z 
ulicy Nad Zalewem i Kaczawskiej marz¹ o krytym 
basenie, by nie musieli wyjeødøaÊ do Jawora; inni,z

 ulicy Kolejowej, chcieliby  w Z³otoryi  galerii, takiej, 
jak w Legnicy. Starsze ma³øeÒstwo z ulicy S³onecznej 
pragnie odnowienia mostku otaczaj¹cego zalew, tak, by 
mogli spacerowaÊ po nim bez obawy, øe wpadn¹ do 
wody. MieszkaÒcy ulicy Garbarskiej marz¹ o tamie na 
rzece, ktÛra ustrzeg³aby ich od powodzi. MÍøczyzna z 
ulicy GwarkÛw chcia³by Z³otoryi otwartej na turystÛw. 
Starsza kobieta mieszkaj¹ca na ulicy Mickiewicza, 
pragnie, by w³adze miasta zajÍ³y siÍ odnow¹ budynkÛw 
mieszkalnych na jej ulicy nie tylko na zewn¹trz, ale i 
wewn¹trz, gdyø s¹ w op³akanym stanie. Wielu m³odych 
ludzi pragnie, by do Z³otoryi przyjecha³a naprawdÍ 
wielka gwiazda rocka i zagra³a specjalnie dla nich. 
Ludzie  starsi marz¹, by policja patrolowa³a miasto tam, 
gdzie naprawdÍ coú siÍ dzieje i przybywa³a natychmiast 
na kaøde wezwanie. Chcieliby po prostu czuÊ siÍ tutaj 
bezpiecznie. Natomiast ludzie w úrednim wieku chc¹ 
jedynie, by w³adze miasta wreszcie spe³ni³y swoje 
obietnice przedwyborcze, maj¹c na uwadze dobro 
z³otoryjan.

Agata Arian, Aniela Pietruszczak
W tle powiÍkszona, przedwojenna widokÛwka ze zbiorÛw pana  Tadeusza Lubinieckiego



ktÛrzy szybko po przeszkoleniu s¹ w stanie 
dekorowaÊ ozdoby. Zaczynaj¹ oczywiúcie od 
prostych rzeczy, ale z czasem nabieraj¹ wprawy. 
S¹ szko³y plastyczne i po takich szko³ach teø 
mamy pracownikÛw, ale przede wszystkim 
przyuczamy tu w zak³adzie.

RP: Intryguje mnie jak to jest, øe taka 
skomplikowana bombka nie rÛøni siÍ jedna od 
drugiej

JE: Nie ma øadnej matrycy, wszystko jest robione 
rÍcznie, ale kaøda bombka w serii musi byÊ taka 
sam, inaczej kontrola jakoúci nie przepuúci - 
szczegÛlnie na eksport, gdzie rynek jest bardzo 
wymagaj¹cy. Dlatego tutaj w naszym zak³adzie 
kaødy pracownik na swoim stanowisku jest 
kontrolerem jakoúci. Posiada wzÛr do wykonania 
i úciúle wed³ug tego wzoru musi wykonaÊ swoj¹ 
pracÍ, wie jeøeli zrobi coú üle, to bÍdzie musia³ 
poprawiaÊ.

RP: Zak³ad  bardzo siÍ  rozrÛs³...

JE: Tak, kiedyú pracowa³o przy produkcji ozdÛb 
oko³o 100 ludzi. Teraz  jest to w sezonie ponad 
600 osÛb. Przed laty robiliúmy oko³o 30 tysiÍcy 
bombek miesiÍcznie, teraz ponad 100 tysiÍcy 
dziennie.

KoÒczymy, gdyø na pani¹ JÛzefÍ czeka juø 
wycieczka szkolna. Nie ostatnia tego dnia. Rytua³ 
zwiedzania zak³adu powtarza siÍ niezmiennie w 
sezonie jesienno - zimowym, kiedy wszyscy 
przypominaj¹ sobie o ozdobach choinkowych. 
Dla zwiedzaj¹cych proces czarowania szk³a to 
egzotyka, dla pani JÛzefy  codziennoúÊ.

Rozmawia³ i fotografowa³ Robert Paw³owski

a musia³a zrobiÊ wykopki. SkrzyknÍliúmy siÍ na 
wydziale i w niedzielÍ pojechaliúmy do niej. 
Zrobiliúmy wykopki. Ona by³a zadowolona, my 
byliúmy zadowoleni, bo dla  nas to by³a frajda.

RP: Sk¹d zak³ad bra³ i bierze pracownikÛw, 
przecieø tu, na miejscu, co dziwne zreszt¹, nie  
stawiano na edukacjÍ w tej dziedzinie?

JE: Wszystkich ludzi kszta³ciliúmy i kszta³cimy 
na stanowisku pracy. Ktoú jak ma zdolnoúci 
manualne, to szybko siÍ uczy zawodu. Gdy ja siÍ 
u c z y ³ a m z a w o d u w y j e ø d ø a l i ú m y n a 
kilkumiesiÍczny kurs do Krakowa lub Chorzowa i 
t am zdobywal iúmy lub podnos i l iúmy 
kwalifikacje w specjalnym oúrodku. Obecnie juø 
nie ma nic. Kiedyú by³o bardzo duøo zak³adÛw w 
Polsce, produkuj¹cych ozdoby choinkowe, chyba 
nawet trzydzieúci piÍÊ zak³adÛw. W tej chwili s¹, 
ale juø tylko ma³e, cha³upnicze.

RP: WiÍkszoúÊ zak³adÛw o tym profilu upad³o w 
latach dziewiÍÊdziesi¹tych 

JE: Nam siÍ uda³o. Chyba g³Ûwnie dziÍki 
szefowi, ktÛry nawi¹za³ bardzo duøo kontaktÛw 
zagranicznych.

Gdy utworzyliúmy w 1991 r. spÛ³kÍ pracownicz¹, 
zaczÍliúmy czÍúciej wyjeødøaÊ za granicÍ ze 
specjalnymi pokazami w centrach handlowych 
oraz na targach przedúwi¹tecznych. Najpierw 
by³a to Holandia w pierwszym wyjeüdzie wziÍ³o 
udzia³ oko³o 40 par. Zosta³y rozwiezione do 
wszystkich sklepÛw, do ktÛrych w tamtym czasie 
dostarczaliúmy ozdoby. Cieszy³o siÍ to bardzo 
duøym zainteresowaniem. Ludzie przygl¹dali siÍ, 
jak robi siÍ ozdoby na zamÛwienie. Dla tych, 
ktÛrzy nie znali tajnikÛw produkcji bombek, by³o 
to coú niesamowitego. DziÍki temu zwiedziliúmy 
trochÍ úwiata: Szwecja, Niemcy, Holandia, 
DaniaÖ
Do tej pory do niektÛrych paÒstw jeødø¹ nasi 
pracownicy i pokazuj¹, jak siÍ robi ozdoby. 
DziÍki temu poszerzy³y siÍ zamÛwienia, 
otworzy³y siÍ nowe rynki zbytu.

RP: Czy przez ten czas technologia bardzo siÍ 
zmieni³a?

JE: Od pocz¹tku prawie nic siÍ nie zmieni³o, jeúli 
chodzi o sam sposÛb robienia bombek. Jest gaz, 
na ktÛrym trzeba zgrzaÊ szk³o, by³o i nadal jest 
dmuchanie ustne, chociaø w tej chwili przechodzi 
to juø takøe na maszyny . Kiedyú d³ugie rury 
obrabiano ca³kowicie rÍcznie, wi¹za³o siÍ to z 
duøym wysi³kiem, teraz maszyna tnie na mniejsze 
kawa³ki i z takich kawa³kÛw robi siÍ pojedyncze 
ozdoby. Jest na pewno løej, duøo løej.
Zmieni³ siÍ za to bardzo asortyment. Kiedyú by³y 
tylko ozdoby okr¹g³e, owalne, najwiÍksze by³y o 
úrednicy 8 cm, w tej chwili dochodz¹ do 20 cm. 
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"Grupa dmuchaczy, najstarsi  pracownicy,
 ktÛrzy tutaj pracowali, jak tylko zak³ad 
powsta³"

Pok  Holandii na pocz¹tku lat 
dziewiÍÊdziesi¹tych

az w

jednak w 1961 roku upad³a, a 
z³otoryjski zak³ad rozwija³ siÍ, 
przejmuj¹c grupÍ pracownikÛw zza 
miedzy, w tym i pani¹ JÛzefÍ  
b r y g a d z i s t k Í o d u ø y m j u ø 
doúwiadczeniu. 

Robert Paw³owski: Sk¹d siÍ wziÍ³y 
bombki w Z³otoryi? 

JÛzefa Ejzler: ProdukcjÍ bombek 
jeszcze  przy ul. Sportowej (obecnie 
znajduje siÍ tam przedsiÍbiorstwo 
Regent) uruchomi³ w 1956 r. pan 
Stanis³aw Tarkowski, Ûwczesny 
kierownik zak³adu. Przed bombkami 
robiono tutaj opakowania, wina, 
wyroby krawieckie  i przy tej 
w³aúnie produkcji uruchomiono 
ma³y wydzia³ ozdÛb choinkowych. 
Na pocz¹tku pracowa³o na wydziale 
oko³o 100 osÛb. Do 1972 r. ca³y 

z a k ³ a d f u n k c j o n o w a ³ w r a m a c h 
z j e d n o c z e n i a , k t Û r e g o c e n t r a l a 
znajdowa³a siÍ w Jarkowicach.
Gdy przysz³am  do  zak³adu, produkcja by³a juø 
w toku. Zaczyna³ siÍ wyrÛb na eksport, przede 
wszystkim do Anglii i do Ameryki. Wszystko 
odbywa³o siÍ przez centralÍ Koopeximu w 
Warszawie, ktÛra rozdziela³a zamÛwienia po 
zak³adach w ca³ej Polsce.

RP: W pani przypadku ozdoby choinkowe to 
przypadek czy úwiadomy wybÛr?

JE: To by³ przypadek. Na samym pocz¹tku 
chcia³am zostaÊ pielÍgniark¹, ale poniewaø 
by³am za m³oda, nie przyjÍto mnie do szko³y. W 
zwi¹zku z tym, øe mia³am dosyÊ ciÍøkie warunki 
w domu, posz³am do pracy i trafi³am do zak³adu 
produkuj¹cego ozdoby choinkowe. Spodoba³o mi 
siÍ tam. Mia³am bardzo dobrego szefa produkcji, 
ktÛry postawi³ na mnie. Pojecha³am na szkolenie 
do Bytomia, tam zdoby³am uprawnienia szefa 
produkcji ozdÛb choinkowych i, jak wrÛci³am do 
Legnicy, zosta³am brygadzist¹. Gdy spÛ³dzielnia 
w Legnicy upad³a, przyjÍto mnie do pracy w 
Z³otoryi.

RP: Przez wszystkie te lata dojeødøa³a pani do 
pracy z Legnicy?. 

JE: Dawniej by³ to poci¹g. NajciÍøej by³o w 
zimie. Jak przysz³a zima,  zaspy, to albo 
jeüdziliúmy przez ChojnÛw okrÍøn¹ drog¹, albo w 
ogÛle do pracy nie dojechaliúmy i w domu nie 
byliúmy dwadzieúcia cztery godziny. Bo nie 
moøna by³o wrÛciÊÖ

RP:  Jakie to by³y czasy?

JE: Trudne, ale zak³ad by³ jak jedna wielka 
rodzina. Pracowaliúmy czasami bardzo ciÍøko. 
Czasami zostawaliúmy, aby zrealizowaÊ na czas 
zamÛwienie Potrafiliúmy spaÊ w zak³adzie, 
gotowaÊ, byle tylko zd¹øyÊ na czas z 
zamÛwieniem. By³o bardzo duøe zaangaøowanie 
pracownikÛw. Ca³y wydzia³, jeøeli trzeba by³o, to 
zostawa³ po godzinach. 

RP:  Jaka by³a wtedy motywacja?

JE: Na pewno nie pieni¹dze. Ludzie wiedzieli, øe 
pracuj¹, ale wiedzieli teø, øe pÛüniej bÍdzie jakaú 
impreza zak³adowa, jakiú wyjazd, jakiú baran na 
Grodücu, moøe wyjazd na grzyby. Teraz to øadna 
atrakcja, ale wtedy, wszyscy siÍ dobrze bawiliúmy 
i niewiele nam by³o trzeba. PamiÍtam, jak jedna z 
koleøanek, ktÛra mieszka³a na wiosce, by³a sama, 

O Vitbisie moøna napisaÊ       
       artyku³  cyfrologiczny i 
odfajkowaÊ kolejny materia³ na 

temat najwiÍkszego w okolicy 
pracodawcy. Chyba jednak sam pan 
prezes Janusz Prus ma juø dosyÊ cyfr i 
peanÛw na temat przedsiÍbiorstwa i 
podczas wstÍpnej rozmowy naprowadza 
mnie na w³aúciwe tory, wskazuj¹c na 
pani¹ JÛzefÍ Ejzler, ktÛra od 1961 roku 
przyk³ada rÍki do z³otoryjskich bombek.

Pani JÛzefa jest w ci¹g³ym ruchu. Pracuje 
wprawdzie tylko na czÍúÊ etatu  trzy dni w 
tygodniu, ale za to bardzo intensywnie. 
Spotykamy siÍ w poniedzia³kowy ranek, zanim 
jeszcze zak³ad nawiedz¹ liczne wycieczki, 
ktÛrych zdwojona liczbÍ zak³ad goúci codziennie 
w okresie przedúwi¹tecznym.
Sk¹d w 1956 r. wzi¹³ siÍ pomys³ na bombki? 

Trudno po latach w sposÛb jednoznaczny 
odpowiedzieÊ na to pytanie. Prawdopodobnie by³ 
to splot okolicznoúci, na ktÛre sk³ada³o siÍ 
zapotrzebowanie na posiadanie towaru 
eksportowego oraz inspiracja w postaci 
spÛ³dzielni ozdÛb choinkowych w Legnicy, w 
ktÛrej swoj¹ karierÍ zawodow¹ rozpoczÍ³a pani 
Ejzler. 

Przez pewien czas mieliúmy do czynienia z 
lokaln¹ konkurencj¹: legnicka spÛ³dzielnia 



Technikum. Piêkna to ceremonia wprowadzenia do zawodu. 
W uroczystoœciach uczestniczyli górnicy z kopalni soli potasowej z 

Alzacji we Francji. To potomkowie górników Polaków, którzy kiedyœ 
wyjechali z Polski za chlebem. Inne maj¹ zwyczaje  górnicze we Francji. 
Przyje¿d¿aj¹ do nas chêtnie, œpiewaj¹ piosenki górnicze i biesiadne z 
opracowanego przez ZTTG œpiewnika, a wypity kufelek piwa i gor¹ca 
kie³baska poprawia humor i samopoczucie.

Na koniec uroczystoœci wyst¹pi³ zespó³ £au, Ocelot i zespó³ muzyczny 
Pireus.
Nastêpna Barbórka za rok! I znowu zaœpiewamy piêkn¹ górnicz¹ 
piosenkê:

Zieleni siê jod³a
Pod jod³¹ skarb rud
Nas przyjaŸñ tu wiod³a
Niech œwiêci siê cud...

A mo¿e jeszcze inn¹ popularn¹ na karczmach piwnych w PGP Bazalt:
Radosny to dzieñ, wspania³y to dzieñ
Górnicze dziœ œwiêto „Barbórka”
Dotyczy to nas, dotyczy to was
Dotyczy to te¿ tych zza biurka
Wiêc na pe³ny gaz, niech ka¿dy tu wraz
Z uœmiechem na ustach zaœpiewa
I g³os niech poleci daleko, niech wszyscy 
Us³ysz¹, ¿e to:
Ref.: „Bazalt” to najwiêksza kopalnia,
Ona wy¿ywi, ona przytuli, 
Ona ciê tak¿e rozbawi.
„Bazalt” to kopalnia  najlepsza,
Przyjaciel wielu, 
Dzisiaj przy chmielu
Bêdziemy zdrowie jej piæ.

Górnik! Jak¿e to piêkny zawód, z tradycjami z zasadami z 
wypracowanymi przez lata zwyczajami.

Wszystkich górników, rencistów i emerytów górniczych, górnicze 
rodziny serdecznie pozdrawiamy, ¿yczymy du¿o zdrowia i bezpiecznej 
pracy.

(red)

Wokó³ Wielis³awki
Teren Gór i Pogórza Kaczawskiego 

to jeden z niewielu obszarów w Polsce, 
gdzie wielkie wartoœci przyrodnicze 
wci¹¿ jeszcze nie zosta³y do koñca 
odkryte. Tak siê z³o¿y³o, ¿e masowy ruch 
turystyczny jeszcze tutaj nie dotar³. 

Jednym z takich miejsc, które potrafi 
oczarowaæ, jest œrodkowy odcinek górskiej 
czêœci Doliny Kaczawy. Szczególnie 
interesuj¹ca jest góra Wielis³awka, po³o¿ona 
na prawym brzegu Kaczawy, w granicach 
miejscowoœci Sêdziszowa. Wielis³awka 
uznana zosta³a za symbol krajoznawczy tego 
regionu. Jest to niew¹tpliwie unikatowy 
o b i e k t  G m i n y  Œ w i e r z a w a .  

W s p ó ³ d z i a ³ a n i e  p r a c o w n i k ó w  
Nadleœnictwa Z³otoryja, Urzêdu Miasta i 
Gminy Œwierzawa i lokalnych mieszkañców  
mi³oœników regionu, doprowadzi³o do 
powstania i realizacji przedsiêwziêcia o 
nazwie „Edukacyjna œcie¿ka przyrodnicza”, 
która zosta³a zlokalizowana w masywie 
Wielis³awki. Do realizacji projektu przyczynili 
siê: El¿bieta Dudek (Nadleœnictwo Z³otoryja), 
Kazimiera Rusin, Krzysztof Jagie³³o (Urz¹d 
Miasta i Gminy Œwierzawa), Bogus³aw Szyja 
( mieszkaniec Sêdziszowej  radny miasta i 
gminy) i Piotr Norko (przewodnik sudecki, 
dzia³acz Ligi Ochrony Przyrody). 
Projekt przygotowany przez Pani¹ El¿bietê 
Dudek uzyska³ zapewnienie dofinansowania 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we 

mo¿na odpocz¹æ przy pokonywaniu 3-
kilometrowej trasy. 

Masyw Wielis³awki kryje w sobie ró¿ne 
c iekawostk i .  Najwiêce j  tu  a t rakc j i  
przyrodniczych, ale zapewne znajd¹ tu coœ 
dla siebie równie¿ historycy, geologowie, 
poszuk iwacze  ska rbów i  kamien i  
szlachetnych.

Tablice ju¿ stoj¹. Niebawem nast¹pi 
otwarcie œcie¿ki. Serdecznie zapraszamy.

        Piotr Norko
        Zdjêcie: Piotr Norko

ptasiemu zegarowi, tajemnicom wnêtrza 
Wielis³awki i pomnikowi przyrody „Wielkim 
Organom Wielis³awskim”. Przy ka¿dym 
przystanku umieszczona jest tablica 
dydaktyczna. Na tablicy pod „Wielis³awk¹” 
znajduje siê plan œcie¿ki wraz z informacjami 
ogó lnymi ,  na tomias t  na  szczyc ie  
zaprezentowana jest tablica z panoram¹. 
Kolorowe fo tograf ie  pozwala j¹  na 
rozpoznanie wystêpuj¹cych tu ró¿norodnych 
gatunków fauny i flory. Przy poszczególnych 
przystankach ustawiono ³aweczki, na których 

Wroc³awiu. 
Szczegó³owe treœci 
tablic 
przygotowywali 
wspólnie Piotr 
Norko i El¿bieta 
Dudek. Piotrowi 
Norko zlecono tak¿e 
opracowanie treœci 
przewodnika po 
œcie¿ce.

Edukacyjna 
œcie¿ka 
przyrodnicza 
posiada 7 
przystanków 
poœwiêconych 
kolejno: drzewom, 
roœlinom zielnym, 
historii 
zagospodarowania 
szczytu, 

Z³otoryjska Barbórka
Tegoroczna Barbórka  - tradycyjne górnicze œwiêto  obchodzone 

by³o w ca³ej Polsce  skromniej ni¿ zwykle - w cieniu tragedii w kopalni 
wêgla kamiennego Halemba.

Z³otoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych tak¿e zmieni³o 
charakter organizowanego co roku spotkania z mieszkañcami miasta. 
Nie odby³ siê tradycyjny marsz górników ulicami Z³otoryi. Chocia¿,  jak 
mówi Prezes ZTTG Andrzej Kowalski,  wys³ano 2000 zaproszeñ 
rencistom i emerytom z by³ych zak³adów górniczych Lena, Konrad i 
Nowy Koœció³. Zaproszono tak¿e pracuj¹cych górników kopalñ 
odkrywkowych bazaltu i pracowników z zak³adów wspó³pracuj¹cych z 
górnictwem, a tak¿e przedstawicieli w³adz administracyjnych i 
samorz¹dowych.

Na tradycyjne uroczystoœci przyby³o wielu mieszkañców. Rej wodzi³ 
Lis Major Bronis³aw Biernacki, uczestniczy³a Starszyzna Gwarecka. W 
obyczaju pasowania na gwarka uczestniczyli uczniowie z³otoryjskiego 

fot.: Józef Banaszek
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Bo¿e Narodzenie by³o dla nas dzieci 
zawsze najpiêkniejszym œwiêtem w roku. 
W³aœciwie zaczyna³o siê ju¿ w czwart¹ 
niedzielê adwentu, poniewa¿ zawsze wtedy 
odwiedzaliœmy nasz¹ babciê mieszkaj¹c¹ w 
Œwidnicy. Babcia mia³a dwanaœcioro dzieci, 
trzydzieœcioro szeœcioro wnucz¹t i ju¿ wtedy 
sporo ma³ych prawnucz¹t. Zjazd, który wtedy 
siê u niej odbywa³, by³ zawsze wielkim 
œwiêtem rodzinnym. Ka¿de dziecko 
otrzymywa³o jakiœ specjalny podarek. 
Szczególnie imponowa³ mi zawsze „prezent 
rodzinny” czyli du¿a skrzynia ze s³odyczami, 
poniewa¿ moja babcia by³a szefow¹ du¿ej 
hurtowni, która zaopatrywa³a wiele sklepów 
na Dolnym Œl¹sku. Podczas tego rodzinnego 
zjazdu œpiewa³o siê kolêdy, a dzieci musia³y 
recytowaæ wiersze, oczywiœcie zawsze 
myl¹c siê ze zdenerwowania. Wieczorny 
powrót samochodem do domu by³ dla mnie 
zawsze pocz¹tkiem œwi¹t.

Kilka dni przed œwiêtami moi bracia 
razem z ojcem jechali do Muchowskiego 
Lasu, ¿eby wspólnie z leœniczym wybraæ i 
œci¹æ choinkê. Siêga³a ona zawsze do sufitu 
naszej jadalni i dlatego musia³a byæ 
transportowana specjalnym wozem. Równie 
intryguj¹ce by³o przygotowanie wigilijnych 
potraw. Karp pochodzi³ ze stawów rybnych w 
Dobkowie. Przywo¿ono go samochodem w 
du¿ej wannie z wod¹ i przenoszono do 
wanny w domu, gdzie p³ywa³ a¿ do Wigilii. 
Dopiero wtedy by³ pozbawiany g³owy przez 
Minnê, od osiemnastu lat nasz¹ kucharkê i 
gosposiê. Moi bracia zawsze chcieli to 
ogl¹daæ, ja jednak nie.

Wieczorem w dniu poprzedzaj¹cym 
Wigiliê ubieraliœmy choinkê. Wieszaliœmy na 
ga³¹zkach ma³e anio³ki z Rudaw i inne figurki 
bo¿onarodzeniowe, ale tak¿e s³odycze. Nasz 
ojciec, z nieskoñczon¹ cierpliwoœci¹, 

rozwiesza³ równomiernie na drzewku 
srebrn¹ lametê. Œpiewaliœmy przy tym kolêdy 
i zajadaliœmy siê piernikami i s³odyczami. 
Potem jadalnia by³a zamykana i stawa³a siê 
„pokojem bo¿onarodzeniowym”. 

Kiedy 24 grudnia oko³o godziny 17 
odzywa³y siê dzwony koœcio³a przed naszym 
domem, wiedzieliœmy, ¿e œwiêta wreszcie 
nadesz³y. Wszyscy szliœmy do koœcio³a, 
dzieci wchodzi³y do góry na empory, w 
œwierzawskim koœciele ewangelickim 
rozbrzmiewa³a antyfona „Kommt und lasst 
uns Christum ehren” (pieœñ œpiewana 
zawsze na pocz¹tku nieszporów 
bo¿onarodzeniowych  przypis t³umacza). 
Ze œwi¹tecznego kazania naszego pastora 
nie mogê sobie nic przypomnieæ, jako 
dziecko by³am zbyt podekscytowana, ¿eby 
uwa¿nie s³uchaæ. 

Po œwi¹tecznych nieszporach nasz ojciec 
znika³ w „pokoju bo¿onarodzeniowym” i 
wkrótce pod drzwiami mo¿na by³o zauwa¿yæ 
blask œwiec. Mama, Klaus, Rudi, moja 
siostrzyczka Ute, nasza Minna i ja 
siedzieliœmy lub staliœmy w salonie i 
œpiewaliœmy kolêdy. Tato otwiera³ drzwi, 
rozœwietlone p³on¹cymi œwiecami drzewko 
ukazywa³o siê w pe³nej krasie, a my 
mogliœmy podejœæ do naszych sto³ów z 
prezentami. Z ka¿dym kolejnym rokiem 
trwania wojny prezentów by³o mniej, ale 
byliœmy wdziêczni, ¿e do 1943 roku ojciec i 
obaj bracia mogli byæ z nami. Kiedy potem 
Minna sz³a do kuchni gotowaæ karpia, moim 
zadaniem by³o pójœæ do naszej s¹siadki, pani 
Radich. Robi³a ona  smakowity „polski sos” z 
piernika, którego my nie lubiliœmy, ale nasz 
ojciec jad³ bardzo chêtnie. Dlatego mog³am 
zawsze przynieœæ dla niego od s¹siadki 
garnuszek tego sosu. Oczywiœcie przy tej 
okazji zawsze znalaz³ siê jakiœ ma³y prezent 

dla mnie.
Potem skoñczy³y siê spokojne œwiêta. W 

marcu 1944 roku w Rosji zgin¹³ mój brat Rudi 
i w naszym domu zagoœci³a ¿a³oba. W Bo¿e 
Narodzenie 1944 roku co prawda byli w domu 
ojciec i Klaus, ale ja musia³am odbyæ swoj¹ 
obowi¹zkow¹ s³u¿bê w Reichsarbeitsdienst 
(S³u¿ba Pracy Rzeszy  formacja 
pomocnicza wojska w czasie II wojny 
œwiatowej - przypis t³umacza), a potem w 
maju 1945 roku skoñczy³a siê wojna. Matka 
razem z moj¹ siostrzyczk¹ musia³y uciekaæ 
do Kraju Sudeckiego (istniej¹ca w latach 
1938-1945 jednostka administracyjna 
Trzeciej Rzeszy, obejmuj¹ca pogranicze 
czesko-niemieckie w Sudetach i  
Rudawach  - przypis  t³umacza), mój ojciec 
by ³  w n iewol i  angie lsk ie j ,  brat  w 
amerykañskiej. Przez rok nie wiedzieliœmy o 
sobie nic. Tylko mama, Ute, nasza wierna 
Minna i ja wróci³yœmy do Œwierzawy. 
Mia³yœmy niewiele do jedzenia, zamiast 
choinki tylko kilka ga³¹zek jod³owych, kilka 
œwieczek i ¿adnych prezentów. Tylko dla 
mojej siostrzyczki sama zrobi³am  zabawkê. 
Jako Niemki mog³yœmy na œwiêta kupiæ tylko 
koñskie miêso, ziemniaki i kapustê. By³o to 
bardzo trudne, poniewa¿ za nasz¹ pracê u 
polskich rodzin nie dostawa³yœmy pieniêdzy i 
nie mia³yœmy ani z³otówki. Ale na 
nabo¿eñstwo mog³yœmy pójœæ. Co prawda 
nie by³o radosnych pieœni, ale za to w 
skupien iu  wys ³ucha³yœmy kazania.  
Wyj¹tkowo ¿arliwie prosi³yœmy Boga, aby 
okaza³o siê, ¿e nasz ojciec i brat  ¿yj¹. To by³y 
nasze ostatnie œwiêta w Œwierzawie, w lecie 
1946 roku musia³yœmy opuœciæ nasze 
rodzinne strony na zawsze.

      Jutta Gräve
  (z niem. przet³umaczy³a Anna Chrzanowska)

By³y takie œwiêta...
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11 listopada br. cz³onkowie Ko³a 
Kresowian, dzia³aj¹cego przy Towrzystwie 
Mi³oœników Ziemi Z³otoryjskiej  byli 
honorowymi goœæmi burmistrza Ireneusza 
¯yrawskiego na uroczystym spotkaniu z 
okazji Dnia Niepodleg³oœci.

Wszyscy otrzymali pami¹tkowe dyplomy 
z podziêkowaniem za pracê dla œrodowiska 
lokalnego, szczególnie za krzewienie ducha 
patriotyzmu i honoru Polaka.

Po spotkaniu uczestnicy wys³uchali 
mszy œwiêtej celebrowanej w koœciele 
NNMP.

Po mszy udano siê do Stanis³awowa, 
gdzie Jank Kusek ze swoj¹ "dru¿yn¹" 
przygotowa³ wspania³e spotkanie pokoleñ 
przy kominku.
Œpiewom nie by³o koñca, zw³aszcza, ¿e 
akordeonista okaza³ siê prawdziwym 
wodzirejem.

Danuta Sosa

Wszystkich zainteresowanych dniem 
dzisiejszym i histori¹ Ziemi Z³otoryjskiej 
ucieszy³o drugie wydanie przewodnika Z³otoryja 
i okolice, autorstwa Romana Gorzkowskiego i 
Krzysztofa Maciejaka. Ksi¹¿eczkê opublikowa³o 
TMZZ. W porównaniu z I wydaniem(1992) tekst 
zosta³ uzupe³niony o Leszczynê, Rzymówkê, 
fragment Wilkowa oraz Przedsiêbiorstwo 
Górniczo-Produkcyjne BAZALT, najwiêkszy 
kamienio³om bazaltu w Polsce. Autorzy nie tylko 
proponuj¹ zwiedzanie z³otoryjskiego Starego 
Miasta najciekawsz¹ tras¹ od Baszty Kowalskiej 
do Kopalni Z³ota „Aurelia”, ale tak¿e 
charakteryzuj¹ inne wa¿ne obiekty poza 
Starówk¹. Ponadto opisano Jerzmanice Zdrój, 
Wilko³ak, Rokitnicê i jaskinie w dolinie Dr¹¿nicy. 
Treœæ zosta³a uaktualniona i wzbogacona nowymi 
ilustracjami. S¹ indeksy rzeczowe, topograficzne, 
spis ulic miasta (tak¿e z nazwami sprzed 1945 r.), 
bibliografia i szczegó³owe mapy. Opracowanie 
mo¿na nabyæ u wydawcy oraz w z³otoryjskich 
ksiêgarniach w cenie ok. 15 z³. Polecamy nie tylko 
jako prezent œwi¹teczny i noworoczny!

  (red)

Warto przeczytaæ
Z nowym przewodnikiem w nowy rok

Z£OTORYIZ£OTORYIZ£OTORYIZ£OTORYIZ£OTORYIZ£OTORYIZ£OTORYIZ£OTORYIZ£OTORYIZ£OTORYI

MI£O O ŒNW IT K

S ÓY WZ  R Z

A IE

W M

O IT

Z£ JO ET IO KR JSY

14

Z a m i e r z a m y  w  c z a s o p i œ m i e  
przypominaæ o pewnych wydarzeniach, 
które mia³y miejsce w kolejnych 
miesi¹cach. Zdajemy sobie sprawê, jak 
dalece wykazy te bêd¹ niekompletne. 
Zapraszamy Czytelników do wspólnego 
redagowania niniejszego cyklu.  
Pros imy  o  nadsy ³an ie  fak tów,  
dotycz¹cych ¿ycia miasta, organizacji 
spo³ecznych, losów jego obywateli itp. 
wraz z dat¹ miesiêczn¹, najlepiej z 
kilkutygodniowym wyprzedzeniem, a 
tak¿e uzupe³nieñ i korekt. Mamy 
nadziejê, i¿ za rok bêdziemy mogli 
opublikowaæ w osobnym tomie 
stworzone w ten sposób kalendarium 
z³otoryjskie.

 Z³otoryjskie anna³y zanotowa³y 
najrozmaitsze grudniowe wydarzenia. 

 -  t rzech uczniów gimnazjum 
uczestniczy³o w krwawej bójce w jednej z 
winiarni. Napastnik zmar³ ugodzony no¿em a 
dwóch uczniów skazano na karê œmierci, co 
bardzo zmartwi³o rektora Valentina 
Trozendorfa. 

 - w koœciele Mariackim zaczêto zbieraæ 
datki podczas nabo¿eñstw do woreczka, 
przywi¹zanego do d³ugiego kija, który 
wyci¹gano w kierunku wiernych, siedz¹cych 
w ³awkach. Dwa lata póŸniej w jednej z 
tutejszych studni utopi³ siê czeladnik z 
warsztatu sukienniczego, a w  r. w studni 
koœcio³a Mariackiego znalaz³a œmieræ 
córeczka miejscowego w³aœciciela warsztatu 
tej samej profesji. 

 -  by³o podobno tak ciep³o, i¿ 
cz ³onkowie  Bractwa St rze leck iego 
zdecydowali o odstrzale ptaków, pomimo- 
przypuszczalnie - okresu ochronnego a w 

 nawiedzi³y miasto niespotykane opady 

1549

1608

1695

1612

1624

œniegu, który stopnia³ dopiero po 6 
tygodniach. 
Grudzieñ  r. up³yn¹³ pod znakiem 
naprawy organów w koœciele Mariackim oraz 
monta¿u kotew, które okaza³y siê konieczne, 
gdy¿ konstrukcjê koœcio³a naruszy³o 
trzêsienie ziemi w  r. 

 - do miasta weszli pierwsi ¿o³nierze 
pruscy i odt¹d, wraz z ca³ym Œl¹skiem, sta³a 
siê Z³otoryja czêœci¹ Prus. 

 -  zosta³o oddane do u¿ytku 
wiêzienie(przy ul. Staszica, tam gdzie dzisiaj 
O œ r o d e k  S z k o l n o - Wy c h o w a w c z y ) ,  
uruchomion równie¿ rzeŸniê przy ul. 
Legnickiej, 

 - uruchomiono gazowniê i nowe 
wodoci¹gi. 

  - Józef Stryszowski uruchomi³ 
pierwszy w powojennej Z³otoryi zak³ad 
fotograficzny, w tym samym czasie zakoñczy³ 
swe urzêdowanie pierwszy powojenny 
Starosta Antoni Skowron. 

Od grudnia  r.(do po³owy roku 
nastêpnego) w niedziele i œwiêta odbywa³y 
siê msze katolickie w koœciele Mariackim, 
u¿ytkowanym jeszcze przez ewangelików. 

 - uruchomiono miejsk¹ ³aŸniê (w 
budynku Szko³y Podstawowej nr 1) oraz mia³ 
miejsce po¿ar dachu koœcio³a œw. 
Jadwigi(ogieñ najpierw wybuch³  w 
mieszkaniu organisty). 

 - uroczyœcie og³oszono zakoñczenie 
akcji likwidowania analfabetyzmu w mieœcie, 

 - delegacja Szko³y Podstawowej nr 1 
wizytowa³a statek M/S „Konopnicka”. 

 - ods³oniêty zosta³ pomnik W³adys³awa 
Reymonta, 

 - Miejska Rada Narodowa podjê³a 
decyzjê o przedterminowej likwidacji 
cmentarza ¿ydowskiego(wykonan¹ trzy lata 
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póŸniej). 

 -  zakoñczono eksploatacjê rudy miedzi 
w kopalni „Lena” w Wilkowie, rok póŸniej 
mia³a tutaj miejsce ostatnia Barbórka. 

 - sekcja krótkofalarska ZHP otrzyma³a 
basztê w murach obronnych ko³o USC. 

 - powsta³a Szko³a Sportowa na bazie 
LO i SP 2. 

 -  z ³ o t o r y j s k a  c z w ó r k a  
akrobatów(Leszek Antonowicz, Wojciech 
Œwiecik, Bogdan Zaj¹c i S³awomir Ha³ada) 
zdoby³a mistrzostwo Polski. 

 - dosz³o do próby strajku w Zak³adach 
Górniczych „Lena” na wieœæ o wprowadzeniu 
stanu wojennego. 

 - zakoñczono elektryfikacjê linii 
kolejowej Legnica - Z³otoryja - Krzeniów. 

 - Towarzystwo Mi³oœników Ziemi 
Z³otoryjskiej zorganizowa³o w koœciele 
Mariackim wystawê poœwiêcon¹ jego historii, 
zacz¹³ siê ukazywaæ „Z³otokos”, wydawany 
przez NSZZ „Solidarnoœæ” a w  r. 
„Gazeta Z³otoryjska”. 

 - pojawi³a siê nazwa Przedsiêbiorstwo 
Produkcyjno-Handlowe „Vitbis”. 

Do grudnia  r. funkcjonowa³a wspólna 
Rada Miasta i Gminy Z³otoryja, po czym 
nast¹pi³o trwa³e roz³¹czenie tych dwóch 
samorz¹dów. 

 - Rada Miejska wybra³a pierwszego 
Z³otoryjanina Roku, którym zosta³ Józef 
Zatwardnicki. 

 - zab³ys³y œwiat³a na skrzy¿owaniu ul. 
Sienkiewicza, Staszica, Konopnickiej i 
Krzywoustego. 

 - Liceum Ogólnokszta³c¹ce otrzyma³o 
imiê Jana Paw³a II. 

1973

1974

1977

1 9 7 8

1981

1988

1989

1990

1991

1991

1993

2000

2005

(gar)

Zdjêcie przedstawia wycieczkê 
pracowników kopalni "Lena" do 
Wroc³awia w maju 1954 r.
Dla jednego ze z³otoryjan ma ono 
wartoœæ szczególn¹. S¹ na nim jego 
rodzice spodziewaj¹cy siê akurat 
potomka, czyli w³aœciciela fotografii

Opowiedz nam historiê Twojej 
fotografii. 
Na pewno w Pañstwa zbiorach jest 
niejedna ciekawa fotografia, zwi¹zana, 
z jakimœ szczególnym wydarzeniem.
Podzielcie siê tym z nami!

grudzieñ 2006

Historia jednej fotografii
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W drugiej po³owie roku 2006 dokoñczono remont dachu nad obiektami 
klasztornymi, które dzisiaj pe³ni¹ funkcjê plebani parafii œw. Jadwigi. 
Wszystkie prace remontowe dachu wykonywa³a firma Henryka Palucha.
W latach 2004 i 2005, wykonano remont i prace konserwatorskie g³ównego 
o³tarza, przywrócono dawn¹ kolorystykê poszczególnych detali. Dokonano 
z³oceñ z³otem p³atkowym (folia z 24 karatowego z³ota). Zastosowano z³oto 
g³adkie  polerowane, lœni¹ce, oraz z³oto matowe dla stworzenia okreœlonych 
efektów wizualnych oraz podkreœlenia walorów artystycznych tego zabytku. 
Remont o³tarza wykonywany by³ po zdemontowaniu wszystkich mo¿liwych 
elementów. Prace konserwatorskie i renowacyjne na tych elementach by³y 
wykonywane w pracowni konserwatorskiej w Krakowie. Przed kilku laty 
wykonano prace konserwatorskie obrazu patronki koœcio³a w o³tarzu 
g³ównym, dlatego tym razem  ograniczono  siê tylko do oczyszczenia 
zabytku.
W roku 2006 wykonano remont i konserwacje zabytkowej ambony oraz 
o³tarzy bocznych. Podobnie jak przy konserwacji o³tarza g³ównego 
zdemontowano wszystkie elementy wystroju. W ramach prac 
konserwatorskich na ambonie dorobiono kilka chmurek, gdy¿ po 
zdemontowaniu stwierdzono, i¿ niektóre by³y z papieru i gipsu. 
Najprawdopodobniej poprzednio uleg³y zniszczeniu i zast¹piono je 
substytutami. Po zdjêciu farby na baldachimie odtworzono i przywrócono 
dawn¹ kolorystykê, w której dominowa³ b³êkit. Przedstawionym na 
p³askorzeŸbach ewangelistom przywrócono ich atrybuty (np. pióro). 
Archanio³owi w o³tarzu bocznym przywrócono miecz ognisty i wagê które s¹ 
symbolami oceny  i miary wartoœci na s¹dzie ostatecznym.
Niektóre ob³oki nad baldachimem ambony, dla nadania g³êbi i perspektywy, 
pokryto matowym srebrem. 
Wykonano te¿ konserwacjê obrazów w o³tarzach bocznych. Dziêki temu 
sta³y siê one jaœniejsze i bardzo wyraŸne. Po zdemontowaniu w o³tarzu 
bocznym obrazu Matki Boskiej odkryto deski z wyciêciem, które s³u¿y³y 
niegdyœ za konstrukcje wsporcz¹ obrazu œw. Jadwigi, dzisiaj 
przechowywanego w zakrystii. To pozwoli³o dojœæ do wniosku i¿ pierwotnie 
obraz œw. Jadwigi  by³ w tym o³tarzu wyeksponowany. Odkryte deski nosz¹ 
œlady dawnych fresków, wiêc mog¹  pochodziæ  z jakichœ elementów 
wystroju koœcio³a lub klasztoru. Na freskach tych rozró¿niæ mo¿na 
fragmenty zabudowañ oraz zwierzêta gospodarskie (owce). Kamienna 
mensa o³tarzowa z zag³êbieniem prostok¹tnym s³u¿¹cym do umieszczenia 
tam relikwii, obudowana zosta³a drewnem tak, i¿ na zewn¹trz nie widaæ 
wcale tej kamiennej konstrukcji (w przesz³oœci czêœæ tej kamiennej 
konstrukcji zosta³a otynkowana).   Prace konserwatorskie wszystkich 
o³tarzy i ambony wykonane by³y przez firmê pani Anny Stru¿yñskiej z 
Krakowa. Pani  Stru¿yñska wykona³a te¿ wszystkie z³ocenia. Ponadto 
prace konserwatorskie i renowacyjne wykona³a Janina Wojtuniak-
Stru¿yñska i Zbigniew Skupio. Prace monta¿owe na miejscu w Z³otoryi 
wykonali; Tadeusz Bulek, Jacek Szczepanik i Jan Augustynek. Wszystkie 
prace konserwatorskie wykonywane by³y pod kierunkiem i z udzia³em pani 
Anny Hermanowicz.
Decyzj¹ ksiêdza dziekana Mariana Sobczyka prace renowacyjne w 
koœciele œw. Jadwigi s¹ kontynuowane. Teraz przewieziono do pracowni 
konserwatorskiej obrazy dotychczas umieszczone w prezbiterium. Po 
konserwacji wróc¹ one na swoje miejsce, ale bêdzie to ju¿ w przysz³ym, w 
2007 roku. Znaj¹c ksiêdza pra³ata Mariana Sobczyka,  nie bêdzie to koniec 
prac, zapewne stawia on ju¿ przed sob¹ i parafi¹ nastêpne trudne 
wyzwania.

Józef Banaszek

W poprzednim roku wykonano remont dachu i wie¿yczki 
z dzwonnic¹. Wymieniono uszkodzone elementy konstrukcyjne 
takie jak: belki, krokwie oraz ³aty wspieraj¹ce dachówki. 
Dach pokryto ca³kiem now¹ dachówk¹. Prace te wykonano na ca³ej 
powierzchni koœcio³a oraz nad obiektami klasztornymi. 

fot.: J. Banaszek

Piszesz? 
Fotografujesz?
Rysujesz?
Tworzysz grafikê komputerow¹?
Masz coœ do powiedzenia innym?

Redaguj z nami Echo Z³otoryi!
Zapraszamy do wspó³pracy.
Spotkania redakcji: w ka¿dy 
poniedzia³ek o 18.00 w siedzibie TMZZ, 
ul. Szkolna 1 ("Bacalarus" - poddasze)
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Ju¿ od przysz³ego numeru, który uka¿e siê 22 stycznia 

oddajemy tê stronê reklamodawcom. Strona podzielona 

jest na szeœæ równych modu³ów o wymiarach 10*10 cm.

Mog¹ równie¿ skorzystaæ Pañstwo ze znakomitego 

noœnika rekalmy jakim jest artyku³ sponsorowany.

Wcelu omówienia szczegó³ow prosimy o kontakt: 

telefoniczny: 076 8788137  lub za poœrednictwem poczty 

Remont w koœciele 
œw. Jadwigi

Uwaga! Reklama!Du¿o satysfakcji 
- zero pieniêdzy


