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kobiet w tej sferze, według którego karierę robi się 
przez łóżko.
Bardzo trudno zmierzyć się kobietom z takimi 
stereotypami. Nic dziwnego, że nie garną się do 
polityki. Nie wynika to z faktu, że są w czymś 
gorsze. Absolutnie nie. Niestety, brakuje u nas 
takiego treningu od dzieciństwa, który pozwoliłby 
przełamywać pewne ograniczenia wynikające ze 
stereotypowego postrzegania kobiet i mężczyzn. 
Chłopców kształci się w kierunku aktywności, by 
brali sprawy we własne ręce, rozwijali swój pawi 
ogon, a dziewczynki mają być pracowite i potulne.

I.P.: Mam wrażenie, że kobiety są mniej solidarne. 
Kiedy głosują w wyborach, prędzej decydują się dać 
szansę mężczyźnie niż kobiecie, choć kandydaci są 
tak samo kompetentni i wykształceni.

A.P.: No tak, mężczyzna się bardziej nadaje - takie 
jest przekonanie. Gdyby kobiety głosowały na 
kobiety, nie byłoby problemu i tematu naszej 
rozmowy. Kobiety stanowiłyby połowę polityków. 
Jednak faktycznie nie ma solidarności wśród pań. 
Widać to wyraźnie w polityce. Jeśli któraś zajdzie 
wysoko, to nie ciągnie za sobą innych.
Istnieje taki niepisany zwyczaj, że kiedy mężczyźni 
podczas debaty nakrzyczą na siebie, zwymyślają 
się, to nic im nie przeszkadza, by potem razem iść na 
piwo. Załatwiają swoje sprawy w kuluarach czy 
klubach. Kobiety natomiast, kiedy spełnią się w tej 
roli publicznej, uciekają czym prędzej do domu, bo 
tam czeka mąż, dziecko. Nie ma takiej przestrzeni, 
gdzie mogłyby się spotkać i budować solidarność. 
Istnieje jeszcze jedna przyczyna: kobieta nigdy nie 
zapomina, że jest kobietą i chce się przypodobać 
mężczyźnie. Woli z nim trzymać niż z kłótliwymi i 
zawistnymi babami. Choć tak naprawdę to nie tylko 
kobiety są kłótliwe. Okazuje się, że podczas sporów 
to one dążą do pojednania, ponieważ kłótnię 
uważają za stratę cennego czasu. Mężczyznom 
nigdzie się nie spieszy, nie płacze im dziecko, nie 
muszą ugotować obiadu, dlatego przeciągają spory, 
„biją pianę”, bo chcą się pokazać i wymęczyć 
przeciwnika. Mężczyźni mają inny styl działania.
A wracając do problemu solidarności, to muszę 
stwierdzić, że ja zawsze głosuję na kobiety. Chyba z 
przekory.

I.P.: Czytając pani książkę, zwróciłam uwagę na 
dane statystyczne wskazujące, że w lipcu 2006 roku 
w Polsce w rządzie polskim były trzy kobiety na 
stanowiskach ministerialnych, a w Szwecji dziesięć. 
Skąd te różnice? 

A.P.: Szwecja to kraj, w którym najwyraźniej widać 
równouprawnienie. Więcej kobiet zasiadających w 
parlamencie znajdziemy chyba tylko w Ruandzie, 
ale tam po prostu podczas wojny wyginęli 
mężczyźni, więc panie przejęły ich rolę. Jak 
m ę ż c z y ź n i  s i ę  o d r o d z ą ,  s k o ń c z y  s i ę  
równouprawnienie.
W Szwecji jest inne życie społeczne. Zaczyna się to 
już w obrębie rodziny. Na przykład mężczyzna musi 
wziąć urlop rodzicielski, ponieważ w innej sytuacji 
świadczenie przepadnie. 80%- 90% panów 
wykorzystuje ten urlop, tym bardziej, że jest on 
płatny. Pracodawca jest do tego przekonany, a 
wynika to z prawa. U nas ciągle patrzy się ze 
zdziwieniem na tatę, który chciałby opiekować się 
swoim dzieckiem i w związku z tym bierze urlop. To 
kuriozum.
W Szwecji jest to naturalne. W związku z tym 
kobieta może realizować się w pracy zawodowej. 
Dziecko od pierwszego roku życia przyjmowane 
jest do żłobko-przedszkola. 
Szerszy dostęp kobiet do polityki w Szwecji wynika 
również z tzw. parytetów. Każda partia polityczna 

ma nieoficjalnie ustalone, ile kobiet powinno dostać 
się z jej listy do parlamentu, a skoro kobiety są w 
parlamencie, to i znajdziemy je w rządzie. Kolejni 
premierzy deklarują, że w ich gabinecie połowa 
ministrów to będą kobiety. Taka tam jest kultura 
polityczna. W Polsce nie do pomyślenia. Ale jeszcze 
gorzej niż w Polsce jest w krajach basenu Morza 
Śródziemnego.
Ciemną stroną równouprawnienia w Szwecji jest 
przemoc domowa. Tej przemocy coraz częściej 
doświadczają mężczyźni. 

I.P.: Co należałoby zmienić w Polsce w organizacji 
życia społecznego, by kobiety nie czuły, że są na 
straconej pozycji?

A.P.:  Myślę, że należałoby wprowadzać te zmiany 
w mentalności kobiet. Wiele z nich twierdzi, że to 
naturalne, kiedy są zdominowane przez mężczyzn. 
Podrzędna pozycja im nie przeszkadza, bo podobno 
wynika z prawa naturalnego. I tu się zaczyna rola 
przedszkola, szkoły, które miałyby oduczyć 
stereotypowego pojmowania płci i przypisanych jej 
kompetencji. Sama obserwuję na przykładzie moich 
synów, którzy chodzą do przedszkola, że stereotypy 
wciąż pokutują. Ciągle jest podział na zajęcia czy 
zabawy typowo chłopięce lub dziewczęce. Ostatnio 
usłyszałam, że nazywają woźnego (jedynego 
mężczyznę wśród pracowników przedszkola) 
panem dyrektorem. Dlaczego? Bo to pan.
Duże pole do działania mają również rodzice. 
Ważne, by umieli wśród własnych dzieci równo i 
racjonalnie rozdzielać obowiązki i nie traktowali 
córki wyjątkowo, narzucając jej tzw. prace domowe. 
I jeszcze rada dla nauczycieli: doceniajmy to, co 
mówią dziewczyny, nie lekceważmy ich 
wypowiedzi. 

I.P.: W pani książce znalazłam takie zdanie: „Bycie 
kobietą jest doświadczeniem tak bardzo odrębnym 
od bycia mężczyzną, że mężczyzna, w pewnych 
przynajmnie j  kwes t iach ,  n ie  może  być  
reprezentantem kobiet.” Jest to wypowiedź bardzo 
aktualna w sytuacji, kiedy ponownie politycy 
debatują nad ograniczeniem praw kobiet do aborcji. 
Co pani czuje, słysząc ich wypowiedzi na ten temat?

A.P.: Moim zdaniem to jest tylko problem 
polityczny. Kiedyś kobiety faktycznie traktowały 
aborcję jako środek antykoncepcyjny, ale to się 
zmieniło. Ta pierwsza debata o aborcji w latach 90. 
zmieniła świadomość Polek i Polaków. Nikt z nas 
przecież nie kwestionuje, że aborcja jest zła. 
Świadomość została zbudowana. Cóż jeszcze 
można zmienić? Tylko zaostrzyć. Ale po co? 
Najdziwniejsze, że dyskusję rozpoczynają 
mężczyźni, a jeśli kobiety, to te, co już problemy 
prokreacyjne mają za sobą.
Aborcja to problem prywatny, nie publiczny. Nie 
sądzę, że politykom, którzy domagają się zmiany i 
tak restrykcyjnego prawa, zależy na dobru jeszcze 
nienarodzonych. To raczej zbijanie kapitału 
politycznego.

I. P: Jak pani ocenia naszą politykę prorodzinną?

A.P.: Jeżeli becikowe uznać za politykę 
prorodzinną, to śmieszne. Nikt o zdrowych 
zmysłach nie zdecyduje się na dziecko, by otrzymać 
w prezencie tysiąc lub dwa tysiące złotych.
Kobieta, która decyduje się zajść w ciążę, zdaje 
sobie sprawę, że powrót do pracy  po urodzeniu 
dz iecka  będz ie  ba rdzo  t rudny.  Ż łobk i  
polikwidowano, opiekunka kosztuje, zasiłki 
rodzinne są mizerne. Powinny być jakieś 
rozwiązania systemowe. Ostatnio organizuje się 
konkursy na firmę przyjazną mamie, ale to nie jest 

inicjatywa rządowa. Z tego, co ostatnio słyszałam, 
pani Kluzik-Rostkowska przedstawiła kilka 
pomysłów, których realizacja mogłaby coś zmienić 
w polityce prorodzinnej. Wiem, że wraca chociażby 
pomysł przyzakładowych przedszkoli. 

I. P.: Jaki jest pani stosunek do feminizmu?

A.P.: Jestem feministką, co nie znaczy, że 
nienawidzę mężczyzn - lubię ich (choć nie 
wszystkich), mam dzieci, przez pięć lat byłam na 
urlopie wychowawczym. Może to nietypowe dla 
feministki. Jednak tu nie chodzi o to, by odwracać 
role i ja będę pracować, a mój mąż wychowywać 
dzieci. Feminizm siedzi w głowie, nie musi być 
manifestowany. Polega na odpowiednim 
wychowaniu dzieci, …męża. Mój mąż zresztą 
wiedział od początku, jakie mam poglądy i pierwszą 
próbę przeszedł,  kiedy zaraz po ślubie 
postanowiłam wyjechać do Francji na cztery 
miesiące. Mimo sprzeciwów, zrealizowałam to 
postanowienie. Pokazałam, że żona nie musi zawsze 
być przy mężu, ma prawo do samorealizacji. Jeśli 
kobieta uważa, że ma takie same prawa jak 
mężczyzna, to, według jednej z wielu definicji, jest 
feministką. Ja jestem przekonana, że jesteśmy 
równi. Różni, ale równi.

I. P.: Jak wyglądają pani plany na przyszłość?

A.P.: Ostatnio wsłuchujemy się w głosy naszego 
najmłodszego synka, który mówi, że nie chce być 
najmłodszy…Ale to jeszcze nie teraz. Na razie 
dobrze czuję się w pracy, rozkręciłam się po tych 
pięciu latach siedzenia w domu. Półtora roku temu 
zaczęłam pracę na uczelni, chcę zgromadzić pewien 
dorobek, by zdobywać kolejne szczeble naukowe. 
Na doktoracie nie poprzestanę. Teraz przygotowuję 
z koleżanką książkę na temat pozycji kobiet w 
różnych częściach Europy. Redaguję z kolegami z 
uczelni podręcznik do europeistyki dla studentów. 
Teraz realizuję się w pracy, choć nie wykluczam, że 
do domu jeszcze zawitam… na dłużej.

I. P.: Czuje się pani kobietą nowoczesną?

A.P.: Na pewno nie jestem kobietą staroświecką. 
Jeśli istniałyby tylko te dwa bieguny: nowoczesność 
i staroświeckość, to jestem kobietą nowoczesną. 
Ostatnio, kiedy gdzieś miałam jechać samochodem, 
mąż tłumaczył mi, co mam zrobić, kiedy auto się 
popsuje. A ja mu na to: przecież mam komórkę, jak 
będzie awaria, to zadzwonię po ciebie. Nie po to 
wychodziłam za mąż, żebym teraz sama naprawiała 
auto. Taka ze mnie nowoczesna kobieta. Jednak 
niedawno sama pojechałam do mechanika na 
przegląd i nawet zeszłam do kanału, by pooglądać, 
co jest pod spodem samochodu. Mechanicy mieli 
niezłą zabawę. A ja się czułam taka odpowiedzialna. 
Prawdą jest jednak, że lubię się wesprzeć na męskim 
ramieniu.

I.P.: Dziękuję z  rozmowę.

Anna Pacześniak z domu Bamburowicz (ur. 1975) 
jest absolwentką Instytutu Politologii we 
Wrocławiu. W 2005 roku obroniła doktorat z nauki o 
polityce. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie 
Europeistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej 
zainteresowania naukowe dotyczą sektora 
publicznego w Unii Europejskiej oraz problematyki 
udziału kobiet w europejskiej polityce.
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Jesteśmy równi, 
ale różni

Iwona Pawłowska: Jest pani doktorem, adiunktem 
na Uniwersytecie Wrocławskim, autorką książki. 
Sukcesy, jakie są pani udziałem, to dowód, że można 
dużo osiągnąć, pochodząc z prowincjonalnego 
miasteczka. 

Anna Pacześniak: To, że pochodzę z małego 
miasteczka, paradoksalnie ułatwiło mi start. 
Sprzyjało mobilizacji. Niektórzy twierdzą, że osoby 
z prowincji są bardziej zdeterminowane. Poza tym 
muszą liczyć same na siebie. Co prawda mają 
wsparcie rodziny, ale ona jest daleko. 
Nam, ludziom z małych miasteczek, nikt niczego 
nie ułatwia, nie mamy możliwości wykorzystać 
koneksji, nikt nie prowadzi nas za rękę. Ale jest też 
taka świadomość, że wszystko zawdzięczamy sobie. 
To daje satysfakcję. Chociaż nie można lekceważyć 
roli rodziny. Kiedy nasi najbliżsi mówią: wierzymy 
w ciebie, uda ci się, wtedy dodaje to nam skrzydeł. Ja 
mogłam liczyć na swoich rodziców. Poza tym dość 
szybko wyszłam za mąż (na trzecim roku studiów) i 
miałam dodatkowe wsparcie w osobie męża.

I.P.: Dlaczego nie związała pani swojej przyszłości 
ze Złotoryją?

A.P.: Kiedy byłam w drugiej klasie liceum, 
zamarzyłam, by zostać dziennikarką. Powiedziałam 
o tym rodzicom, a oni zrezygnowali z kupna 
większego mieszkania, ponieważ uznali, że ja i tak 
tu, do Złotoryi, nie wrócę. Oburzyło mnie to trochę, 
bo ze swojej perspektywy oceniałam, że oni niejako 
przesądzili o moim losie. Czułam się trochę 
nieswojo, a rodzice po prostu wyszli z założenia, że 
skoro chcę być dziennikarką, to swoje życie 
zawodowe zwiążę z jakąś dużą gazetą w większym 
mieście. Później jednak okazało się, że na studia 
dziennikarskie nie dostałam się, więc poszłam na 

A.P.: Książka ukazała się pół roku temu i od tego 
czasu nie kontaktowałam się jeszcze z wydawcą. 
Nie mam zatem dokładnych informacji na temat 
tego, jak wygląda sprzedaż. Łatwiej mi 
zaobserwować odzew wśród studentów i 
pracowników naukowych. Widzę, że w bibliotece 
moja książka jest często wypożyczana. Studentki i, 
co istotne, studenci coraz częściej zajmują się 
problematyką płci w życiu społecznym. 
Nie wiem jednak, ile osób niezwiązanych z uczelnią 
kupuje tę książkę. Wyniki sprzedaży niedługo do 
mnie dotrą. Redaktor tej książki uważa, że jak na 
monografię, książka się nieźle sprzedaje. Ale co to 
znaczy „nieźle” - nie mam pojęcia.

I.P.: Pisząc tę książkę, spotykała się pani zapewne z 
par lamentarzys tkami  z  różnych krajów 
europejskich. Jak na tym tle wypadają nasze 
posłanki?

A.P.: W Parlamencie Europejskim Polek jest 
naprawdę niewiele, bo zaledwie siedem. Dolny 
Śląsk reprezentuje pani Lidia Geringer de 
Oedenberg, która politykiem jest od niedawna. 
Niektórzy politolodzy mówią „co z niej za polityk”. 
Natomiast ona się tam świetnie sprawdza. Jest 
bardzo aktywna i pracowita. Bardzo dba o swój 
wizerunek, a to rzutuje na postrzeganie Polek w 
ogóle.
Naszych posłanek w PE jest tak mało, że trudno je 
postrzegać jak grupę (zupełnie inaczej jest z 
Niemkami). Każda jest indywidualnością, 
pochodzą z różnych ugrupowań i, co trudno sobie 
wyobrazić, niektóre nawet nie rozmawiają ze sobą. 
Bywa, że nie mówią sobie nawet „Dzień dobry”. Na 
pewno niedobrze to świadczy o Polkach. Co gorsza, 
okazuje się, że takie zachowanie jest to specialite de 
la maison Polaków, ponieważ nasi posłowie 
zachowują się bardzo podobnie.

I.P.: Dlaczego w Polsce jest tak mało kobiet w 
polityce?

A.P.: Polityka jest postrzegana jako brudna sprawa. 
Poza tym, jeśli kobieta myśli, by zająć się polityką, 
to chce załatwić konkretną sprawę. W związku z tym 
wybiera działanie lokalne, w samorządach 
terytorialnych. Kiedy przed ostatnimi wyborami 
samorządowymi brałam udział w spotkaniu 
kandydatek z wyborcami, usłyszałam z ust jednej z 
nich zdania: „Powiedzmy sobie szczerze - kobiety 
nie nadają się do polityki. Co one mogą? Załatać 
dziurę w drodze? Nie pchajmy się do wielkiej 
polityki. Zostawmy ją mężczyznom.” To było jak 
strzał do własnej bramki. Kobiety, niestety, tak 
siebie postrzegają. A kiedy już trafią do polityki, to 
twierdzą, że są tam przez przypadek. Istnieje 
również stereotyp, który każe traktować kobietę 
polityka jak istotę bezpłciową. Kobieta w polityce 
traci wdzięk. Która z nas chciałaby być tak 
postrzegana? Istnieje jeszcze jeden mit dotyczący 

nauki polityczne, ale cały czas z myślą, że 
będę publicystką. I faktycznie, nawet 
zaczęłam pracę w dzienniku „Wieczór 
Wrocławia”, ale kiedy urodziły się dzieci, 
musiałam zrezygnować z tego zajęcia, 
gdyż pochłaniało cały mój czas: od rana do 
wieczora z przerwą obiadową. W tej nowej 
sytuacji nie mogłam pozwolić sobie na 
dyspozycyjność, której wymaga się od 
dziennikarza.
Pomysł, by zostać na uczelni, pojawił się w 
związku z tym, że miałam małe dzieci. 
Kiedyś było nie do pomyślenia, by wiązać 
pracę naukową z wychowywaniem dzieci. 
Mnie się jednak wydaje, że to idealne 
połączenie, ponieważ na uczelni jest się 
panem swojego czasu, pracuje się wtedy, 
kiedy ma się ochotę. To, że założyłam 
rodzinę, spowodowało, iż pomyślałam o 
pracy naukowej. I nie żałuję.

I.P.: Politologia to takie „niekobiece” 
studia.

A.P.: Faktycznie. Jak ja zaczynałam studia, to 
śmiałam się, że poszłam na politologię, aby znaleźć 
męża. Dziewczyn było znacznie mniej niż 
chłopaków. Teraz to się zmieniło i proporcje płci 
wynoszą prawie 50/50. Ten kierunek szczególnie 
przyciąga facetów, gdyż oni naiwnie myślą, że po 
tych studiach zostaną politykami albo przynajmniej 
w każdym wydaniu „Wiadomości” będą 
komentować ich poczynania.

I.P.: Jest pani autorką książki „Kobiety w 
Parlamencie Europejskim. Przełamywanie 
stereotypu płci w polityce”. Skąd pomysł na taki 
temat?

A.P.: To jest ciekawy temat. Mnie interesują kobiety 
w polityce, a szerzej - w sferze publicznej. Ostatnio 
zajęłam się zagadnieniem związanym z obecnością 
kobiet w wojsku. Tam ich przecież jeszcze mniej niż 
w polityce.
Parlament Europejski jest instytucją zupełnie inną 
niż w Polsce, również inaczej tam traktuje się 
kobiety. Tam płeć nie ma większego znaczenia, 
ponieważ oczywiste jest, że to kompetencje 
decydują o zajmowanym stanowisku. Nie wszyscy 
parlamentarzyści jednak myślą tak samo. Unia to 
zbiór 27 krajów i rożnych kultur, w związku z tym 
rozmaitych poglądów na rolę kobiety w życiu 
publicznym. Jednakże uczestniczenie w obradach 
Parlamentu Europejskiego zobowiązuje również do 
zweryfikowania swoich, czasami seksistowskich, 
poglądów.
Uznałam, że Parlament Europejski to enklawa dla 
kobiet, gdzie nie każe się nam zajmować tylko 
sprawami kultury, edukacją czy problemami ludzi 
starszych. Chciałam ten pogląd zweryfikować. Stąd 
pomysł na książkę.

I. P.: Jaki był odzew na pani publikację?L
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w pozytywnym znaczeniu. W swoim czasie 
poświęciłem im swój czas na miarę swoich 
możliwości: św. Jadwiga, Henryk I Brodaty, 
Helmrichowie, Zedlitzowie, ród Feige, pastor Guhl. 
Nie tracę też z pola widzenia współczesnych 
„bohaterów” okresu powojennego. Wybitni 
„Goldergerzy” nadawali tempo i rytm życia miastu 
do 1945 r. Teraz czynią to „złotoryjanie” i cieszę się, 
że moja lista tych ostatnich powoli, lecz wydłuża się.
 Dzisiaj chciałbym przypomnieć postać pół-
duchownego, pół-nauczyciela, dzięki któremu o 
szesnastowiecznej Złotoryi było niemniej głośno 
niż za sprawą „gorączki złota” w XIII wieku. Był 
złotoryjaninem z wyboru, a nie z urodzenia; urodził 
się w Trójcy koło Zgorzelca. Pozostał jednak w 
naszym mieście i w swojej szkole mimo nęcących 
propozycji z większych ośrodków, np. ze Zgorzelca 
czy z Norymbergii. „Wzrostu był niskiego, jakby 
kompendium człowieka, cera żywa, wyraz twarzy 
poważny - niemal ponury, lecz wzrok ognisty i 
mocny”. Filip Melanchton, jeden z najtęższych 
umysłów okresu odrodzenia określił Trozendorfa 
jako tego, który „urodził się do nauczycielstwa jak 
Scypio do wojny” (Scypio-wybitny wódz rzymski). 
To pochwała talentu pedagogicznego Valentina 
Trozendorfa. Przypomina mi się epizod z początku 
mojej kariery nauczycielskiej w złotoryjskim LO. 
Jeden z nauczycieli arcyważnego przedmiotu miał 
tę przypadłość, że „do Gawora” (piwiarnia przy 
obecnej ul. Piłsudskiego) wyskakiwał nie tylko tuż 
po lekcjach, lecz potrafił to zrobić nawet na dużej 
przerwie. Kiedy sytuacja dla tego smakosza piwa 
stała się niebezpieczna, do mnie - jako do 
wychowawcy - niemal oficjalnie zgłaszali się moi 
wychowankowie, a także ich rodzice, w obronie 
tego nauczyciela. Ich koronnym argumentem było 
to, że „on nawet po piwie lepiej wytłumaczy niż 
niejeden na trzeźwo”. Ten cytat sprzed czterdziestu 
lat przytaczam tu li tylko jako pochwałę talentu 
pedagogicznego. Dzieci, szczególnie młodzież 
uwielbiają i kochają nauczycieli utalentowanych - 
nie znoszą i nie cierpią nijakich. 
Trozendorfa po jego wykładach studenci wynosili z 
sali na rękach. To chyba najwyższy wyraz uznania 
dla nauczyciela.
 Co jednak oprócz talentu sprawiło, że ten 
niepozorny mężczyzna urósł do rangi największego 
złotoryjanina? Współczesnym wyda się to 
nieprawdopodobne i wręcz niewiarygodne, lecz o 
wielkości tego niewysokiego mężczyzny 
rozstrzygnęło - po pierwsze: kilkanaście 
własnoręcznie zapisanych kartek, na których 
zmieścił swój „plan studiów” i „statut złotoryjskiej 
szkoły” i po drugie: jak on sam, i jego kadra, 
realizował w praktyce pedagogicznej owe zapisy. Z 
tym drugim elementem jest pewien kłopot, gdyż w 
zakresie działań, które dzisiaj nazwalibyśmy 

metodyką, Trozendorf pozostawił po sobie niewiele. 
Wiemy zatem dokładniej co osiągnął, niż jak to 
osiągnął. Jeśli kogoś bardzo zdziwi, że za 
kilkanaście kartek można zostać uznanym za wielki 
autorytet lub nawet najwybitniejszym - to bardzo 
proszę. Proszę spróbować wypromować się. Niech 
jednak przystępujący do rywalizacji mają 
świadomość, że należałoby napisać coś, nawet tylko 
kilkanaście kartek, czego nikt przed nimi nie 
napisał. Nie ilość i fizyczna waga kartek, lecz ich 
waga merytoryczna i sens zadecydują.
 A cóż takiego Trozendorf napisał? Nic 
wielkiego. Można to przeczytać w ciągu pół 
godziny*. Podkreślam jednak ponownie, że przed 
Trozendorfem żaden myśliciel, żaden duchowny, 
żaden pedagog - nikt tak tych prostych i oczywistych 
prawd, w tak prosty i oczywisty sposób nie ujął. 
Dopiero po nim jego uczniowie rozpowszechnili to 
po całej Europie: od Strassburga - po Ukrainę, od 
Bałtyku - po Siedmiogród. Co rozpowszechnili? 
Rozpowszechnili teorię i praktykę pedagogiczną 
Wielkiego Rektora ze Złotoryi.
 Valentina Trozendorfa ściągnęli do Złotoryi 
Helmrichowie (burmistrzowska złotoryjska rodzina 
w XVI w.), a konkretnie Georg Helmrich, kiedy 
pierwszy raz został burmistrzem. Ten pierwszy 
pobyt w Złotoryi nie przyniósł oczekiwanych 
efektów - był zbyt krótki, gdyż książę Fryderyk II 
zabrał Trozendorfa do Legnicy, gdzie w 1527 r. 
powołał uniwersytet. Ta inicjatywa, głównie 
wskutek konfliktów religijnych, zakończyła się 
niestety niepowodzeniem. Dla Złotoryi był to 
jednak szczęśliwy zbieg okoliczności, gdyż V. 
Trozendorf powrócił do naszego miasta, 
zapoczątkowując złote ćwierćwiecze złotoryjskiej 
oświaty (1531-1556). W wielkim uproszczeniu 
można powiedzieć, że ci dwaj światli mężowie 
(Trozendorf i Fryderyk II) postanowili zrealizować 
w Złotoryi to, czego nie udało się im osiągnąć w 
Legnicy. W Złotoryi, na bazie dobrej szkoły 
prowadzonej przez Hieronimmusa Gürtlera 
(Aurimontanusa), V. Trozendorf zorganizował 
wzorcowe gimnazjum (gymnasium illustre). 
Szkoła jako „książęca” (schola ducalis) pozostawała 
pod opieką samego księcia. Rektor Trozendorf 
wbrew ówczesnemu prądowi, gdy rodziły się w 
literaturze języki narodowe, przeforsował zasadę, że 
w złotoryjskim gimnazjum językiem wykładowym i 
obowiązującym w kontaktach między uczniem a 
nauczycielem, między uczniami oraz między 
nauczycielami - będzie nie język niemiecki, lecz 
język łaciński. Stąd też złotoryjską placówkę 
nazywano także „gimnazjum łacińskim”. Ta sprawa 
zasługuje jeszcze na kilka słów. Trozendorf po 
wystąpieniu Marcina Lutra (1517r.) stanął 
jednoznacznie - a nie okrakiem na barykadzie - po 
jego stronie, chociaż jeszcze w roku 1518 przyjął we 
Wrocławiu  święcenia kapłańskie. 
Był jednym z najwybitniejszych ludzi tzw. drugiego 
szeregu reformatora. 
Luter przetłumaczył Biblię na język niemiecki, 
tworząc  pods t awy  l i t e r ack iego  j ęzyka  
niemieckiego, a tymczasem jego pierwszy człowiek 
w Złotoryi postępuje wręcz odwrotnie -utrwala 
łacinę. Ten fakt świadczy o wysoce samodzielnej 
roli, jaką Trozendorf odgrywał w tym kręgu i w tej 
części Europy. To nie był rektor (dyrektor) - 
urzędnik, który płaszczył się przed każdą władzą 
,byle tylko zachować stanowisko. Wręcz 
przeciwnie, spierał się z nią ostro, gdy chodziło o 
interes szkoły i dobro wychowanków.
 Z permanentnych dyskusji z mądrym 
księciem Fryderykiem II zrodziła się idea 
Uniwersytetu w Złotoryi. Kadra profesorska, 
program studiów oraz baza stwarzały taką 
możliwość. Jednak z następcą Fryderyka II, jego 
synem Fryderykiem III, nie było już niestety „żadnej 
rozmowy”, gdyż ten niczym się nie interesował, na 

niczym się nie znał i niczego wytłumaczyć sobie nie 
pozwolił (skąd my to znamy?). W ten sposób 
marzenia o uniwersytecie pękły jak bańka mydlana - 
powstały niesnaski, a nawet konflikty. Oto dwa 
skrajne przypadki roli jednostki - ojca i syna.
 Łacina - to język starożytnych rzymian, a 
w średniowieczu - język uczonych. V. Trozendorf 
był zafascynowany starożytnym Rzymem, a 
konkretnie ustrojem republiki rzymskiej oraz 
kulturą starożytnego Rzymu, a nade wszystko - 
Cyceronem. Nie może więc dziwić, że skoro książę 
pozwolił mu na stworzenie „szkoły autorskiej”, zaś 
w niej „klas autorskich” - to nasz Rektor sięgnął do 
wzorca rzymskiego. A mianowicie, zasady 
funkcjonowania republiki rzymskiej stanowiły 
wzór dla zasad funkcjonowania gimnazjum 
łacińskiego w Złotoryi. Na czele szkoły stał 
samorząd szkolny (magistratus scholasticus) na 
czele z konsulem, 12 senatorami, 2 cenzorami. 
Zorganizowano także sąd szkolny. Uczniowie
(studenci) sprawowali też różne „rzymskie” 
funkcje: ekonomów, eforów, discoforów, 
kwestorów, liktorów, trybunów - każda ze ściśle 
określonym zakresem obowiązków. Ponadto starsi 
studenci, zgodnie z rzymską zasadą
- uczymy się ucząc (docendo disicimus) - uczyli 
młodszych. Tę zasadę wdrażał Trozendorf nie tylko 
w okresie braków kadrowych, lecz na stałe - jako 
sposób przygotowania wychowanków do 
przyszłego życia. To było główne przesłanie 
rektora; szkoła miała swój mikroklimat 
wychowawczy.
 Czego uczono? Religia była na pierwszym 
miejscu. A ponadto: kultura rzymska i grecka, 
arytmetyka, sfera (astronomia), muzyka, 
dialektyka, retoryka, filozofia naturalna i moralna, 
w programie były też ćwiczenia fizyczne i 
wycieczki. Dewizą dydaktyki Trozendorfa było:
  - zasad i reguł: mało i krótkie
  - przykłady: jasne i niezbędne
  - ćwiczenia: ustawiczne i niezliczone.
Kto uczył? Po przejściowych kłopotach rektor 
Trozendorf zebrał wyśmienitą kadrę prawie w 
każdej dziedzinie. W złotoryjskiej szkole nauczał m. 
in. twórca podstaw gramatyki niemieckiej - 
Johannes Clajus.
Kto studiował w Złotoryi? Wyróżnikiem 
złotoryjskiej szkoły była surowa dyscyplina oraz 
bardzo wysoki poziom nauczania. To ściągnęło do 
Złotoryi rzeszę studentów prawie z całej Europy. 
Jest wysoce prawdopodobne, że rocznie studiowało 
tu około 600 młodzieńców. Wśród niej było bardzo 
wielu Polaków pochodzących ze znanych 
szlacheckich rodzin. Wymienić wypada chociażby 
Macieja Pstrokońskiego - późniejszego kanclerza 
koronnego oraz Erazma Glicznera ze Żnina - autora 
pierwszego traktatu pedagogicznego napisanego w 
języku polskim. Z zachowanych wspomnień 
wychowanków wynika, że V. Trozendorf był 
nauczycielem surowym, lecz sprawiedliwym.
Gdzie uczono? Mimo usilnych starań nie udało się 
ustalić miejsca pierwszej szkoły. Uwzględniając 
wszys tk i e  odk ry t e  do t ąd  oko l i cznośc i  
topograficzne, można przyjąć, że był to teren przy 
obecnym Zaułku, w miejscu (i za) obecnym 
zakładem fryzjerskim M. Deneki. Późniejsza 
lokalizacja nie budzi natomiast zastrzeżeń - są to 
zabudowania klasztoru franciszkańskiego, które 
książę Fryderyk II przekazał szkole (1540 lub 1542 
r.).
Zależy mi na tym, ażeby czytelnicy uświadomili 
sobie, że złotoryjskie Gimnazjum Łacińskie za 
rektoratu V. Trozendorfa nie było zwykłą 
peryferyjną szkołą jakich było wiele. Na całym 
Śląsku, na ówczesnym obszarze kultury 
niemieckojęzycznej, a więc na sporej części Europy 
była to szkoła jedyna tego typu. Był to zakład 
wychowawczy prowadzony na bardzo wysokim 

poziomie dydaktycznym i wychowawczym. 
Głównym punktem ciężkości tej placówki była nie 
tyle szkoła, ile internat; studentom fundowano 
stypendia.
Jak radził sobie Trozendorf z taką mieszaniną 
narodowościową? Nie znalazłem żadnego śladu, 
który wskazywałby, ażeby nie było uprawnione 
stwierdzenie, że te problemy układał doskonale. 
Zresztą, taką szkołę - tygiel mógł prawidłowo i 
sprawiedliwie prowadzić tylko on (lub ktoś taki). 
On, człowiek pogranicza polsko - niemiecko - 
czeskiego, który z piersi matki wyssał porozumienie 
i różnorodność kulturową. Nacjonaliści niemieccy 
(lub nacjonalistycznie nastawieni) uważają V. 
Trozendorfa wyłącznie za „swojego”. Ich polscy 
odpowiednicy widzą w nim natomiast w najlepszym 
wypadku „nieswojego” . Skrajności jak zwykle 
przesłaniają prawdziwy obraz: Trozendorf jest 
Ślązakiem, co najwyżej - niemieckim Ślązakiem. 
Urodził się na Śląsku jako poddany króla czeskiego 
(14. 02. 1490 r.); zmarł jako poddany cesarza 
Habsburgów (26. 04. 1556 r.). Przez całe swoje 
aktywne życie był natomiast poddanym śląskich 
Piastów w Legnicy - z nimi kłócił się i 
współpracował dla dobra wspaniałej złotoryjskiej 
szkoły. Tylko ktoś taki jak V. Trozendorf mógł już w 
pierwszym zdaniu pierwszego rozdziału swojego - 
później słynnego - „porządku szkolnego” napisać: 
„skoro ze wszystkich stron świata ludzie się tutaj 

gromadzą, chcę więc, aby także tu, bez wszelkiej 
różnicy byli jednakowo traktowani”. Tak - skromny 
i pracowity dyrektor szkoły, lecz Wielki Rektor, nie 
znał i nie tolerował waśni narodowościowych. 
Swoim wychowankom wpajał zasadę: „kochajcie 
prawdę i pokój”.
Także współcześni złotoryjanie mogą być dumni z 
tego, że tu przed  550 laty działała wybitna postać. 
Swoim znajomym i zagranicznym wycieczkom 
winniśmy pokazywać jego pomnik m. in. dlatego, że 
oto katolicka i polska Złotoryja postawiła pomnik 
człowiekowi, o którym nie wiadomo, czy bardziej 
był księdzem, czy nauczycielem.  Ale na pewno był 
protestantem i na pewno był szlachetnym 
człowiekiem. W ten sposób mieszkańcy Złotoryi i 
ówcześni decydenci (burmistrz K. Zwierzyński, 
ksiądz proboszcz M. 
Sobczyk) wystawili dobre świadectwo także samym 
sobie: świadectwo rozumienia zasad ekumenizmu i 
tolerancji religijnej. Nie znam innego miejsca na 
ziemi, gdzie tuż obok świątyni katolickiej stałby 
pomnik protestanta. Tę wyjątkowość powinniśmy 
podkreślać.
Jeśli ktoś dopiero teraz uświadomił sobie ten fakt i 
aspekt sprawy, i jednak „zabolało” go jego polskie i 
katolickie sumienie, to niech posłucha, co 
powiedzieli o Lutrze, a więc i o Trozendorfie. Jan 
Paweł
II: jako pierwszy papież po 450 latach wymienił M. 

Gdy z  panem Alf redem Michlerem 
dyskutowaliśmy o rocznicy śmierci Trozendorfa, 
niemalże w tej samej chwili pomyśleliśmy, że przy 
tej okazji należałoby wspomnieć o innej postaci z 
najnowszej historii Złotoryi: panu Józefie 
Górzańskim.
 Trudno mi osobiście pisać o panu Górzańskim, 
ponieważ nigdy nie byłem na tyle blisko jego osoby, 
by poznać ją bliżej, ale może właśnie dlatego stać 
mnie na obiektywizm, pewien dystans. Dla mnie był 
dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w 
skład którego wchodziło Liceum Ogólnokształcące, 
a do niego przez cztery lata uczęszczałem. 
Postrzegałem wtedy swojego dyrektora, co 
naturalne, z perspektywy ucznia, więc niemalże go 
nie zauważałem. Dopiero później nauczono mnie, 
że dobry menedżer to taki, którego na co dzień nie 
widać, ale jego brak natychmiast daje się odczuć. I 
rzeczywiście, dla nas, uczniów LO, pan dyrektor był 
widoczny na apelach, jakiś uroczystościach no i w 
mniej przyjemnych sytuacjach. Trochę inaczej 
wyglądała zapewne perspektywa nauczycieli, 
których pan dyrektor, w taki czy inny sposób, 
motywował do pracy, a jeszcze inaczej, gdy 
spytamy się o niego ludzi, którzy stykali się z nim na 
różnych polach działania. Na pewno ocena nie jest 
jednoznaczna. Wielu uważało go za służbistę, ale 
gdy tak rozmawiam na ten temat, to, co brano za 
oznakę jego „służbistości”, było raczej przejawem 
wielkiej samodyscypliny. I tu pojawia się pewna 
analogia  być może ktoś posądzi mnie o pewne 
nadużycie, ale tak samo jak Trozendorf  pan 
Górzański potrafił zaplanować dokładnie to, co 
będzie robił dnia następnego. Trozendorf 
rozpisywał lekcje na sylaby  pan Józef planował 
każdy dzień co do minuty. Pracy poświęcał się bez 
reszty. Często, gdy w niedzielę przejeżdżałem 
rowerem koło szkoły, widziałem go jak maszeruje 
do lub z pracy. Wszystkiego musiał dojrzeć, 
wszystkiego dopilnować. Kochał działanie. Do tego 
stopnia, że resztę wolnego czasu poświęcał pracy 
społecznej. Teraz określa się takich ludzi mianem 
pracoholików. 

Pracę rozpoczął w sierpniu 1954 r. w szkole 
podstawowej w Sokołowcu. W 1956 r., po służbie 
wojskowej, podjął pracę w szkole podstawowej nr 1 
w Złotoryi, w której w krótkim czasie został 
kierownikiem. Był młody, ambitny i wymagający, 
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Lutra „nie jako arcykacerza i sprawcę rebelio 
luterana, lecz jako poszukującego i stawiającego 
pytania”. I arcybiskup opolski A. Nossol: „Ani 
ewangelickie, ani katolickie chrześcijaństwo nie 
może obojętnie przejść obok postaci i orędzia tego 
człowieka, który jest przede wszystkim świadkiem 
Chrystusa”.
W okresie naszych poświątecznych rozważań 
poświęćmy też tym dwom cytatom trochę naszej 
uwagi. Tak uczynili celebrujący nabożeństwo 
ekumeniczne ksiądz Marian Sobczyk i pastor Jan 
Zajączkowski (26. 05. 1995 r.) w Kościele 
Narodzenia Najświętszej Marii Panny.

   Alfred Michler

*A. Michler, Valentin Trozendorf - nauczyciel 
Śląska, wyd. TMZZ, Złotoryja 1996 r.

PS: Ani na uczelni w Opolu, ani we Wrocławiu nie 
usłyszałem ani słowa o Trozendorfie. Uwagę na 
niego zwrócił mi dopiero w Złotoryi inspektor 
oświaty Józef Górzański. Jeśli w przedwojennej 
historii złotoryjskiej oświaty nikt nie może równać 
się z Trozendorfem, to w okresie powojennym pod 
względem szeroko rozumianej działalności 
oświatowej nikt jeszcze nie dorównał J. 
Górzańskiemu (1934 - 1998).                                                                   

gdzieś tam, na górze to sobie wymyślił. Trzeba było 
jeździć i prosić, przekonywać i uzasadniać. To tylko 
kilka materialnych przykładów. O wiele więcej 
pracy włożył w wychowanie i to nie tylko uczniów, 
ale też kadry nauczycielskiej. Choć sam partyjny, 
nie stosował nigdy klucza partyjnego, nagradzając i 
premiując nauczycieli. Motywował ich do pracy, 
zachęcał  do us tawicznego podnoszenia  
kwalifikacji. Wychodził z założenia, że to nie sztuka 
odnosić sukcesy z uczniami szczególnie 
uzdolnionymi, ale nie lada wyczynem jest z 
miernego ucznia zrobić dobrego.
Dbał o dobór nauczycieli i kadry kierowniczej do 
szkół, stawiając przede wszystkim na kwalifikacje, 
co nie zawsze podobało się zwierzchnikom.
 Nigdy nie krył swoich lewicowych poglądów i 
był im wierny. Obecnie takich ludzi dyskredytuje 
się, przypisując lojalność złowrogim siłom. Oskarża 
się o umacnianie komunistycznego systemu.
Ja uważam, że po prostu kochał swoją ojczyznę, 
taką, jaka była  być może w swojej naiwności nie 
dostrzegał tego, co my teraz tak wyraźnie widzimy, 
siedząc wygodnie w kapciach przed kolorowym 
telewizorem. Być może poprzez swoją pracę 
umacniał socjalizm. A może tylko  albo aż  
wychowywał młodszych i starszych na dobrych, 
przyzwoitych Polaków. Nikt mnie nie przekona, że 
za tzw. komuny wszyscy ludzie u władzy niższej czy 
wyższej byli źli, zapatrzeni tylko we własną 
korzyść. Byli też ludzie przyzwoici. Ludzie, którzy 

wymagał jednak więcej od 
siebie niż od innych. Gdy gonił 
nauczycieli i młodzież do 
budowy sali gimnastycznej, 
sam też zakasywał rękawy.
P ó ź n i e j ,  g d y  b y ł  j u ż  
inspektorem oświaty, jeździł i 
załatwiał, dzięki wielkiemu 
uporowi, i nową szkołę w 
Ś w i e r z a w i e ,  i  s a l ę  
gimnastyczną w Nowym 
Kościele, i rozbudowę ośrodka 
szkolno-wychowawczego w 
Złotoryi. Sala gimnastyczna 
p r z y  L i c e u m  
Ogólnoksz ta łcących  n ie  
powstała dlatego, że ktoś, 

 W  h i s t o r i i  
i n t e r e s u j e  m n i e  
przede wszystkim 
c z ł o w i e k  i  j e g o  
d z i a ł a n i e  -  j e g o  
p o z y t y w n a  l u b  
negatywna rola w 
procesie dziejowym 
świa t a ,  pańs twa ,  
regionu. W istocie 
człowiek znaczy tyle, 
ile jego działanie, a 
raczej owoce tego 
działania. Z historii 
Złotoryi  i  Ziemi  
Złotoryjskiej wyłania 
się sporo wybitnych 
jednostek i rodzin, 
których działanie 
s p r a w i ł o ,  ż e  o  
Złotoryi było głośno 

bardziej myśleli o innych niż o sobie samym. I 
wtedy i teraz są tacy ludzie, z tym tylko, że jest ich 
bardzo niewielu.
Dopiero po wielu latach dowiedziałem się, jak to  w 
latach stanu wojennego, gdy coraz głośniej zaczęto 
mówić o Katyniu, dał wolną rękę nauczycielom 
historii, w jaki sposób będą ten temat omawiać. Nie 
pamiętam też, by któryś z uczniów był 
prześladowany za swoje poglądy polityczne 
(wyrażane np. odmową uczestniczenia w pochodzie 
pierwszomajowym). Ktoś powie  to mało. Ale 
wtedy to było dużo. Tak zachowywali się tylko 
przyzwoici ludzie. I gdy ktoś dzisiaj próbuje mi 
wmówić, że przed 1989 r. nie było Polski, nie było 
przyzwoitych ludzi, wszystko było złe i przeżarte 
zgnilizną moralną, wszyscy kombinowali, było 
ponuro i nieprzyjaźnie  myślę o ludziach takich jak 
pan Józef Górzański i utwierdzam się w 
przekonaniu, że lat wtedy przeżytych nie 
powinienem wstydliwie chować w zakamarkach 
pamięci.

 Pamiętam ponury dzień pod koniec 1998 roku, 
gdy na złotoryjskim cmentarzu zebrał się tłum ludzi, 
odprowadzających, po raz ostatni, pana 
Górzańskiego. Przecież nikt nie kazał im tam 
przyjść.

   Robert Pawłowski

Rok 1958 - p. Józef Górzański ze swoimi uczniami

Nauczyciel złotoryjan



ZŁOTORYIZŁOTORYIZŁOTORYIZŁOTORYIZŁOTORYIZŁOTORYIZŁOTORYIZŁOTORYIZŁOTORYIZŁOTORYI

IŁ M OO ŚNW IT K

S ÓY WZ  R Z

A IE

W M

O IT

ZŁ JO ET IO KRYJS

kwiecień 20076 7

     Od początku marca w mieście przedmiotem 
wielu dyskusji stały się znów problemy oświaty. 
Tym razem jednak nie chodzi np. o trudności 
wychowawcze czy molestowanie uczniów.
     W ostatnich dniach lutego Starostwo Powiatowe 
wypowiedziało umowę dotyczącą wynajmowania 
przez klasy Zespołu Szkół Zawodowych dwóch 
pięter gmachu szkolnego przy ul. Wilczej, 
podlegającego Urzędowi Miasta. Już parę dni 
później powstała myśl (mniejsza o to, czy pierwszy 
wpadł na nią Burmistrz Miasta czy Zbigniew 
Wróblewski, Główny Specjalista ds. oświaty w 
Urzędzie Miejskim), aby przenieść tutaj 
Gimnazjum nr 1 z ul. Kolejowej. W ten sposób 
skończyłyby się problemy z wynajmowaniem przez 
tę szkołę części gmachu, należącego z kolei do 
Starostwa. Z. Wróblewski oraz Sekretarz Miasta, 
Włodzimierz Bajoński powiadomili w dniu 14 
marca radnych z Komisji Oświaty, Kultury i Kultury 
Fizycznej, iż nie chodzi o względy finansowe, lecz 
organizacyjne (łatwiej będzie burmistrzowi 
zarządzać trzema swoimi szkołami w jednym 
obiekcie) oraz o polepszenie warunków nauki 
uczniów G 1. Radni pytali o problemy wiążące się z 
ewentualnymi przenosinami (np. dostatek miejsca 
w hali sportowej dla trzech szkół, dowóz dzieci do 
szkoły, stołówkę, ewentualne konflikty pomiędzy 
uczniami dwóch gimnazjów). Przedstawiciele 
władz stwierdzili, iż przewidziany jest dowóz 
uczniów nie tylko np. z ul. Łąkowej czy Piastowej, 
ale również z dworca PKS pod szpital, zapewnili, że 
nie będzie problemów z lekcjami wf (co z pewnym 
sceptycyzmem przyjął np. Leszek Antonowicz) ani 
stołówką. Podkreślili, iż w 2008 r. powstanie boisko 
za ul. Szczęśliwą. Dzięki całej operacji piętra nie 
będą stać puste oraz zniknie problem z remontem 
starego gmachu przy Kolejowej. Zastrzegli 
jednocześnie, że ostateczna decyzja jeszcze nie 
zapadła. Komisja Oświaty w zasadzie przyjęła te 
wyjaśnienia, lecz odłożyła głosowanie do momentu 
przygotowania projektu stosownej uchwały.
     Dokładnie w tym samym dniu dyrektor 
gimnazjum Andrzej Skowroński zakomunikował 
decyzję o przeniesieniu rodzicom w taki sposób, że 
odebrali ją jako przesądzoną.  Usłyszał pełne 
oburzenia pytania, dlaczego nikt jej z nimi nie 
konsultował. 
     Z naszych rozmów w tym czasie z nauczycielami 
gimnazjum wynikało, iż obawiają się zarówno o 
bliższą i dalszą przyszłość swoją i szkoły.
     W tych dniach złotoryjanie daremnie szukali 

informacji na ten temat w „Gazecie Złotoryjskiej”. 
Tutaj dowiedzieliśmy się wtedy, iż redakcja 
oczekuje na wynik spotkania burmistrza z rodzicami 
gimnazjum, zaplanowanego na 27 marca.
     Tymczasem Rada Rodziców Gimnazjum, na 
czele z Bogdanem Baraniakiem, Ewą Karską, 
Małgorzatą Lipniak, Krystyną Gruba i Jolantą 
Malinowską podejmowała rozmowy z radnymi, 
wyrażając nadzieję, iż nie dopuszczą oni do 
przeniesienia ich szkoły. Pod listem protestacyjnym 
podpisało się ponad 600 osób. 
     Najpełniej swoje stanowisko wyrazili rodzice w 
obszernym piśmie, skierowanym 27 marca do 
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej, co 
świadczyło także, iż nie wierzą, że nie chodzi o 
pieniądze.  Rada Rodziców podkreśliła, iż 
„bezduszna machina urzędnicza” nie uwzględniła 
ani czynnika ludzkiego, ani opinii publicznej, a 
„perspektywa ponoszenia przez budżet miasta 
kosztów utrzymania dwóch pięter przy ul. Wilczej 
nie musi automatycznie wiązać się z przeniesieniem 
tam gimnazjum”. Nie da się - pisali rodzice - 
przenieść infrastruktury, nastroju, klimatu i tradycji, 
przestronnego położenia, zaplecza socjalnego i 
sportowego, auli szkolnej, zielonego otoczenia oraz 
dogodnego położenia w centrum miasta. „Dwie 
kondygnacje … nie są nawet namiastką obiektu przy 
ul. Kolejowej”, nie oferują jakiejkolwiek 
infrastruktury, bezpiecznych korytarzy i klatek 
schodowych, stołówki, zielonej sali, terenów do 
wyjść podczas przerw. „Z oazy zieleni i spokoju 
młodzież ma trafić do bezdusznej betonowo-
asfaltowej pustyni”. Zanim ewentualnie powstaną 
nowe boiska, szkołę opuszczać będą roczniki 
„okaleczone brakiem sportu i ruchu”. Hala sportowa 
jest już maksymalnie przepełniona. Przypomniano 
antagonizmy pomiędzy uczniami obu gimnazjów, 
akty agresji potwierdzone orzeczeniami sądowymi. 
Do następnych konfliktów dochodzić będzie, np. w 
drodze do szkoły i w jej okolicach. Wskazano na 
niepotrzebne koszty dłuższego dowozu oraz 
niebezpieczną trasę do szkoły przez ruchliwą ul. 
Wojska Polskiego. Rodzice zaproponowali 
wynajęcie pustych pięter, np. organizacjom 
społecznym, firmom czy biurom.  Zakończyli 
przekonaniem o dobrej woli radnych i apelem, aby 
nie pominęli głosów mieszkańców miasta.
     Aula przy Kolejowej wypełniła się w dniu 27 
marca rodzicami, nauczycielami, radnymi oraz 
uczniami gimnazjum. Kilkunastu z nich trzymało 
transparenty: „Komu przeszkadza, że nam dobrze w 
naszej szkole?”, „Dzieci i ryby głosu nie mają”, 
„Chcemy zostać!”, Kolejowa to nasz drugi dom. Nie 
odbierajcie nam go, prosimy!”, „Nasze zdanie też 
się liczy!”, „Dlaczego mamy płacić za błędy 
dorosłych?”, „Mamy do Wilczej 2 km i to pod górę!. 
Burmistrz Ireneusz Żurawski stwierdził, że na 
decyzję o przeniesieniu szkoły wpłynęły względy 
demograficzne: 12 klas gimnazjum będzie miało w 
nowej siedzibie 19 pomieszczeń, nastąpi znaczna 
poprawa bazy sportowej - hala „Tęcza” może 
zapewnić zrealizowanie 310 godzin wf, a potrzeba 
t y lko  220 .  Po tw ie rdz i ł  budowę  bo i sk  
wielofunkcyjnych, dowóz dzieci pod szpital, 
przewidział kolejne nakłady na inwestycje przy 
Wilczej. Podkreślił, że przeniesienie nie jest 
odpowiedzią na wcześniejsze posunięcie Starostwa; 
współpraca burmistrza i starosty jest wzorowa. 
Paweł Choczaj ze Starostwa potwierdził, że były to 
zgodne decyzje. Obie strony wykazały się 
gospodarskim podejściem. Kilkoro rodziców i 
nauczycieli raz jeszcze wyraziło wątpliwość w 
realność obietnic, odwoływało się do argumentów z 
pisma Rady Rodziców. Uczniowie skandowali: 

„Chcemy zostać!”. Słychać było głosy, że to, co 
mówi burmistrz, to slogany, a niektóre dzieci i tak 
nie dotrą do szkoły. Powątpiewano, czy na pewno 
nie ma planów likwidacji gimnazjum. Sugerowano, 
że decyzja o ewentualnym przeniesieniu szkoły 
mogłaby zapaść za kilka lat. Burmistrz wskazywał, 
że spoza miasta do gimnazjum uczęszcza tylko 33 
uczniów, a wszystkie jego dotychczasowe plany 
zostały zrealizowane. Dzieci z ul. Garbarskiej będą 
dowożone najpierw do dworca PKS, a potem pod 
szpital. Nie uwierzył w automatyczny zanik 
tradycji, niebezpieczeństwo skumulowania agresji, 
odrzucił oskarżenia o agresję głównie ze strony 
uczniów Gimnazjum nr 2, podkreślił ponownie, że 
nie chodzi o pieniądze. Tadeusz Szapował, uczący 
wf w G 1, podważył sens budowy boisk 
wielofunkcyjnych w obliczu niżu demograficznego. 
Jego zdaniem, z pewnością nie przetrwają 
przynajmniej tradycje szkoły sportowej. Gdy 
Małgorzata Bartkowska, nauczycielka ZSZ, spytała 
o następstwa przeniesienia niektórych klas ZSZ na 
Kolejową, czego nie wykluczył P. Choczaj, dyr. A. 
Skowroński odebrał jej głos, a zaraz potem 
większość zgromadzonych opuściła aulę. Chwilę 
potem A. Skowroński wyjaśnił, iż w dniu 14 marca o 
decyzji mówił tylko „być może”, a na słowa jednego 
z rodziców, że dużo uczniów wybiera właśnie G 1 ze 
względu na budynek, odparł, że ma inne sygnały w 
tym względzie. Burmistrz powtórzył, że decyzja 
zapadnie na sesji Rady Miejskiej i że nigdy do tej 
pory nie stwierdził, że już została podjęta. Na 
pytanie o obecność rodziców na sesji, stwierdził, iż 
jeśli będzie duże zainteresowanie, to sesja może 
odbyć się nawet w hali sportowej.
     „Gazeta Złotoryjska”, która ukazała się 28 
marca, nie pozostawiła jednak rodzicom i uczniom, 
a także radnym, żadnych złudzeń (tekst artykułu 
powstać musiał przed 27 marca). Autor stwierdził 
ponad wszelką wątpliwość, że „od przyszłego roku 
szkolnego Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 
znajdować się będą w jednym budynku - na ul. 
Wilczej. Dzieci skorzystają na standardzie, 
opuszczając niedoinwestowany budynek na ul. 
Kolejowej, a dodatkowo Gimnazjum nr 1 zyska 
dostęp do nowoczesnej hali sportowej”. Artykuł w 
ogóle nie odniósł się do wątpliwości rodziców, 
uczniów i nauczycieli. Na sesji Rady Miejskiej w 
dniu 28 marca burmistrz określił zebranie w 
poprzednim dniu jako „przedwczesne”. Więcej 
szczegółów, m.in. wypowiedzi uczniów oraz 
argumenty obu stron, przyniósł tekst w Słowie 
Polskim-Gazecie Wrocławskiej z 30 marca.
     Na początku kwietnia Koło Terytorialne 
Platformy Obywatelskiej napisało w oświadczeniu, 
iż „ z niepokojem obserwuje sposób informowania o 
planach przeniesienia gimnazjum z ul. Kolejowej na 
ul. Wilczą,…tak istotne decyzje dla społeczności 
miasta i regionu winny być wcześniej konsultowane 
z  o d p o w i e d n i m i  p r z e d s t a w i c i e l a m i  
zainteresowanych stron… oraz radnymi Rady 
Miejskiej i Rady Powiatu(stanowisko PO dotyczy 
również pomysłu połączenia szpitala złotoryjskiego 
z placówką w Legnicy - przyp. RG). Tylko 
uczciwość postępowania, wiarygodne informacje i 
partnerskie rozmowy mogą służyć pozytywnym 
d e c y z j o m  p o d e j m o w a n y m  w  i n t e r e s i e  
społecznym”. Nauczyciele gimnazjów ostatnio nie 
bardzo chcą na ten temat dyskutować.
     Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 25 
kwietnia. Dwa dni wcześniej zbiera się Komisja 
O ś w i a t y.  Z o b a c z y m y,  j a k i e  p r z y n i o s ą  
rozstrzygnięcia.

  Roman Gorzkowski

przecinka”.
       Nie tylko pisanie wychodzi im bardzo dobrze. 
P o  w e j ś c i u  d o  p r a c o w n i  a r t y s t y c z n e j  
zachwyciłyśmy się bombkami zrobionymi przez 
wychowanków. Dowiedziałyśmy się, że po 
wykonaniu są sprzedawane na różnego rodzaju 
aukcjach. Za zarobione pieniądze podopieczni 
jeżdżą na wycieczki. „Ostatnio byliśmy w górach 
przez tydzień”- mówi pan kierownik. 
 W ramach programu „Wymiana 
Doświadczeń” WTZ nawiązał współpracę z 
Niemcami. Dzięki niej niepełnosprawni mają 
kontakt z większą ilością ludzi o podobnych 
problemach, od których mogą się nauczyć nowych, 
przydatnych w codziennym życiu, umiejętności. 
 Warsztaty Terapii Zajęciowej są jedyną 
szansą na przystosowanie się osób upośledzonych 
do normalnego życia i przygotowania ich do wejścia 
na rynek pracy. Dzięki nim uczestnicy nabierają 
większej pewności siebie i utwierdzają się w 
przekonaniu, że są potrzebni. Oby takich instytucji 
powstawało jak najwięcej, gdyż daje to satysfakcję 
nie tylko uczestnikom, ale i organizatorom. 

  Anna Pitera i Marta Kołodziej

Ostatni dzwonek 
przy Kolejowej?

Warsztaty Terapii Zajęciowej istnieją w naszym 
mieście od 2004 roku. Zainicjowała je Fundacja 
Rozwoju Powiatu Złotoryjskiego. Dla zdrowych 
ludzi takie zajęcia mogą nie mieć większego 
znaczenia, jednak dla pokrzywdzonych przez los, 
niepełnosprawnych mają one ogromną wartość. 
  W obecnej chwili w terapii bierze udział 
dwadzieścia pięć osób z problemami umysłowymi, 
w wieku od osiemnastu do trzydziestu ośmiu lat. 
Nowe osoby są mile widziane, jednak dolna granicą 
wieku to18, a górna 30 lat. Mimo różnicy wieku 
wszyscy są traktowani jednakowo zarówno przez 
swoich terapeutów, jaki i kolegów. 
 Wchodząc do ośrodka, poczułyśmy 
ogromną życzliwość ze strony zgromadzonych tam 
młodych ludzi. Cieszą się oni, że mogą przebywać w 
towarzystwie swoich rówieśników oraz mają 
miejsce do codziennych spotkań. Bardzo chętnie 
nawiązują nowe znajomości i z otwartymi 
ramionami przyjmują nowych kolegów do swego 
grona. Nie mają żadnych problemów z akceptacją 

Nauka życia drugiego człowieka.
 Zajęcia mają na celu zjednywanie ze sobą 
ludzi o podobnych problemach, jednak nie to jest 
najważniejsze. Chodzi o to, aby niepełnosprawni 
potrafili poruszać się w gąszczu problemów 
dzisiejszego życia. Dlatego też w każdym miesiącu 
dostają oni tzw. trening ekonomiczny. Jest to kwota 
około 100 zł, którą mogą wydać na swoje potrzeby. 
Jeśli popełnią błąd w pracy lub zachowają się 
niewłaściwie, pensje są im ucinane. Za dobre 
sprawowanie wynagrodzenie może być większe.
 „Upośledzeni umysłowo ludzie chcą czuć 
się potrzebni. W tym celu w naszej placówce istnieje 
szereg różnych pracowni”- mówi pan Kamil 
Krupiński, kierownik ośrodka. Podopieczni 
korzystają z sali komputerowej, artystycznej, 
stolarskiej, gospodarstwa domowego, plastycznej 
czy dobrego stylu. Z tej ostatniej wychowankowie 
ośrodka zrobili sobie mini klubik. Spotykają się tam, 
gdy mają przerwy, rozmawiają, żartują i bardzo 
dobrze się bawią.
 Dzięki komputerom niepełnosprawni 
mogą sprawdzić się w przepisywaniu tekstów. 
„Robią to, jak nikt inny, po prostu świetnie”- 
stwierdza zadowolony pan Kamil. „Potrafią 
odwzorować dokładnie wszystkie znaki, co do 

 Teatr „Mimo wszystko” od zawsze był chlubą 
złotoryjskiego ogólniaka. A wszystko to dzięki pasji 
pani Jolanty Zarębskiej, która z oddaniem kieruje 
młodzież na drogę artystyczną. Godziny pracy 
przynoszą niesamowite efekty.

E&M: Z czyjej inicjatywy powstał teatr w Liceum 
Ogólnokształcącym?

Jolanta Zarębska: Teatr w tej szkole powstał na 
moją wyraźną propozycję rekrutacji do takiej formy 
zajęć pozalekcyjnych. Na początku nosił 
miano,,Teatrzyk LO”. W efekcie moich studiów na 
wydziale Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży 
zaistniała taka potrzeba, aby grupa teatralna, z którą 
pracowałam, wykazała się żywym udziałem w 
formie mojego egzaminu. Młodzież zgodziła się i 
pojechaliśmy do Wrocławia. Tam, na scenie Szkoły 
Teatralnej zagraliśmy spektakl mojego autorstwa, 
ale nie powstałby on, gdyby nie ta wspaniała grupa, 
z którą współpracowałam. Zdaliśmy ten egzamin na 
5. 

E&M: Skąd wzięła się nazwa teatru ,,Mimo 
wszystko”?

J.Z.:  Spektakl, który prezentowaliśmy we 

Wrocławiu na egzaminie, był inspirowany 
fragmentem powieści ,,Zbrodnia i kara” Fiodora 
Dostojewskiego. Autor próbuje nam wytłumaczyć 
bohatera przed czytelnikiem i pokazać to, że 
człowiek nie jest do końca zły. Nie udaje mu się, 
gdyż Raskolnikow zabija… mimo wszystko. 
Odebrałam tej historii tradycyjnego narratora i 
dodałam odwieczny spór Dobra ze Złem. 
Stworzyliśmy postacie na wzór diabła i szatana. 
Zobrazowaliśmy to kostiumem - aktorzy 
odtwarzający te postaci ubrani byli w biały i czarny 
płaszcz. W finale jednak naiwne dobro, czyli ta 
postać w białym płaszczu, okazuje się wartością 
przegrana. 

E&M: Jak dużo czasu poświęca Pani dla teatru?

J.Z.: Teatr jest moją pasją, nie licząc spotkań z 
młodzieżą. Staram się bywać przynajmniej raz w 
miesiącu w teatrze wraz z nimi w ramach edukacji 
teatralnej. Organizuję wyjazdy do teatrów, głownie 
są to sceny wrocławskie. Odczuwam olbrzymią 
satysfakcję, kiedy wracamy z teatru i moi uczniowie 
są zadowoleni, zaintrygowani i rozmawiają o tym. 
Wtedy ja czuję się szczęśliwa i wiem, po co to robię. 

E&M: Ostatnio w Liceum Ogólnokształcącym 
odbyło się XI Spotkanie z Piosenka Poetycką, czy 
może nam Pani coś więcej na temat tej formy 
powiedzieć?

J.Z.: Jest to forma, którą postanowiłam 
kontynuować, pracując w poprzedniej szkole, była 
to szkoła w Wilkowie, stworzyliśmy Federację 
Inteligentnych Uczniów. Był to kabaret, tam 
uprawialiśmy formę poezji śpiewanej. Gdy 
przyszłam do Liceum, postanowiłam to 
kontynuować, tym bardziej, że mój poprzednik Pan 
Paweł Choczaj zaproponował mi, żeby te dzieci, 
które ja wypuszczam, gdzieś tam nie przepadły, 
żeby je wyeksponować. Scena piosenki utworzyła 
się, ponieważ okazało się bardzo szybko, że 
uczniowie potrafią sobie doskonale poradzić w 
doborze akompaniamentu. Formuła przyjęła się i 
wciąż trwa, już 11. rok. 

E&M: Co daje młodym ludziom udział w takiej 
formie zajęć pozalekcyjnych?

J.Z.: Najważniejsze jest uwrażliwianie, ponieważ 
gdzieś ten poziom wrażliwości nam uciekł i teraz 
trzeba wysoko podskoczyć, aby dosięgnąć tego, co 
tkliwe, pokazać nasze wewnętrzne piękno i dobro. 
Staram się uczyć kreatywności, która pomoże 
młodym ludziom radzić sobie i otworzyć się w 
przyszłości. 

E&M: Skąd Pani czerpie pomysły na spektakle?

J.Z.: Pomysły mogą być różne, natomiast ja mam te 
ciągoty polonistyczne. Istnieją trudne dzieła 
literatury i młodzież podchodzi do nich z rezerwą. 
Kiedy się zobaczy coś na scenie, zinterpretowane od 
nowa, przeniesione w czasie, bliżej ku 
współczesności, okazuje się to o wiele prostsze do 
zrozumienia. Postanowiłam interpretować moimi 
scenariuszami trudne lektury. 

E&M: Jakie ma Pani marzenia i plany na 
przyszłość?

J.Z.: Chciałabym wyjść w eliminacjach ze swoim 
teatrem na zewnątrz. Na razie nie możemy tego 
zrobić, bo nie ma finansów. Tak właśnie przepadł 
nam przegląd teatrów szkolnych w Kłodzku. 
Chcielibyśmy pojechać do Poznania i walczyć o 
zdobycie Złotej Maski. Nie liczę na wygraną, ale 
chciałabym choć raz pojechać do Poznania z moim 
teatrem i być tam, gdzie rozdają Złote Maski. 
Byłaby to mobilizacja dla teatru. Ale przede 
wszystkim jestem polonistką i najważniejsze jest dla 
mnie uczenie literatury, chcę zachęcić ludzi do 
czytania, bo zanika jako indywidualna potrzeba. 
Czytanie staje się coraz bardziej elitarne, a powinno 
być powszechną formą poznawania, badania świata. 
Marzę ciągle, aby dzięki moim lekcjom młodzi 
ludzie wykształcili w sobie tę potrzebę.

Rozmawiały: Ewa Derbisz i Monika Kozubska
Zdjęcie: Andrzej Frąckiewicz
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w tym roku kończy studia na Uniwersytecie 
Zielonogórskim (kierunek resocjalizacja). Jego żona 
jest doktorem na uczelni. Razem wychowują dwójkę 
dzieci. Jednak p. Wolski zdaje sobie sprawę, że to tylko 
chlubne wyjątki. Dla wielu poprawczak jest 
początkiem równi pochyłej. Nie wszystkim można 
pomóc, nie wszyscy chcą tej pomocy.

Zakład zapewnia swoim wychowankom lepsze 
warunki rozwoju niż niejednokrotnie mają w domu. 
Jednak jeśli resocjalizacja ma się powieść, trzeba 
stworzyć tym ludziom namiastkę normalności. Dlatego 
oprócz lekcji, oferuje się uczniom zajęcia 
pozalekcyjne, sportowe, kulturalne. Ostatnio dużą 
popularnością cieszy się kółko informatyczne 
prowadzone w nowej sali multimedialnej. Dyrektor 
Wolski wspomina czasy, kiedy w tych samych 

dobrą ocenę. Szóstka jest powodem euforii. To nie jest 
tak, że nie imponuje im mądrość lub wiedza. 
Nauczycielka ze śmiechem wspomina sytuację, kiedy 
uczeń rozwiązując krzyżówkę, co chwilę pytał ją o 
znaczenie słów, by po chwili stwierdzić: Ale pani 
mądra. Z zupełnie innymi emocjami opowiada 
nauczycielka o dramatycznym wydarzeniu. Kiedyś 
uczeń zamknął się z nią w gabinecie i zdemolował 
pomieszczenie, jej na szczęcie nic nie zrobił. Potem 
okazało się, że to była agresja przemieszczona. 
Zdenerwowany na własną matkę w ten sposób 
wyładował emocje. Mimo wielkiego stresu pani Anna 
nie pomyślała o rezygnacji z pracy w poprawczaku.

„Szkoła przyjazna dzieciom”.

Etap drugi - w pokoju nauczycielskim

Dyrektor Wolski sugeruje, że najlepszym źródłem 
informacji o problemach wychowawczych w 
poprawczaku jest pani Anna Kramarska - nazywana 
potocznie omnibusem. Nic dziwnego, uczy 
elektrotechniki, geografii, chemii, a czasem nawet 
zastępuje polonistkę.  Jest  opiekunką koła 
dziennikarskiego działającego na terenie Zakładu. Wraz 
z wychowankami redaguje czasopismo „Jowisz”. Pani 
Anna pracuje już 26 lat w szkole i twierdzi: „Skoro tak 
długo wytrwałam, to znaczy, że muszę chyba lubić swoją 
pracę.” Nie jest łatwo. W zwykłych szkołach młodzież 
jest i dobra, i zła. Tu tylko ten ogon, najtrudniejsi. Ale 
zdarzają się też przyjemne sytuacje, kiedy na przykład 
chłopak po latach pisze list, że co roku przyjeżdża pod 
Zakład i z rozrzewnieniem myśli o tym miejscu. Zwykle 
jest to jednak orka na ugorze, gdyż chłopcy, którzy tu 
trafiają, mają tzw. negatywizm szkolny. Bywa, że 
dwudziestoletni mężczyźni nie umieją czytać. Ale jak 
wspaniale reagują, kiedy uda im się wreszcie zdobyć 

warunkach lokalowych w latach 70. przebywało 220 
wychowanków, dziś 70. Miesięczny koszt utrzymania 
jednej osoby wynosi ok. 6 tys. złotych (w tej kwocie 
ujęte są miedzy innymi wynagrodzenia pracowników 
Zakładu, wyposażenie sal, itp.).

Kadra nauczycielska w poprawczaku dobierana 
jest w sposób szczególny. Ważne są predyspozycje 
psychofizyczne nauczyciela. Zdarzało się, że 
nieodporni rezygnowali po kilku miesiącach, a nawet 
dniach. Każdy zatrudniany w zakładzie pedagog czy 
wychowawca powinien mieć jeszcze ukończone studia 
z zakresu resocjalizacji. Pracodawca oferuje kadrze 
dodatki do pensji. Nauczyciel otrzymuje 45%, 
wychowawca 60%. Trud pracy w poprawczaku jednak 
niełatwo zrekompensować finansowo.

Dyrektor, zapytany o najbardziej znaczące 
wydarzenia w życiu poprawczaka, wymienia wiele 
sytuacji. Wśród nich niewątpliwie pierwsze miejsce 
zajmuje słynny bunt wychowanków, kiedy to 
podpalono budynek. Jednak zaraz potem słyszę o tym, 
jak w poprawczaku zakładano harcerstwo. Pan Wolski 
wspomina również o włączeniu się wychowanków w 
prace przy odnawianiu i konserwacji murów obronnych 
w Złotoryi. Powodem do dumy jest udział w projekcie 

Po drugiej stronie muru

Kogo z nas nie intryguje, co jest po drugiej stronie 
muru. Nie mam na myśli metafizyki. Chodzi o ten 
zwykły mur z kamienia czy cegły. Ciekawość, jak żyją 
wychowankowie  Zakładu Poprawczego w 
Jerzmanicach, zaprowadziła mnie w to, jak 
mniemałam, niedostępne miejsce. Przekraczając 
bramę, wiedziałam, że będę mogła stamtąd wyjść, 
kiedy uznam za stosowne. Byłam w zupełnie innej 
sytuacji niż trafiający tam wychowankowie. Oni nie 
mają luksusu wyboru.

Etap pierwszy - w gabinecie dyrektora

 Niełatwo rozmawia się z dyrektorem ZP - p. Janem 
Wolskim. Mam wrażenie, że niektóre pytania budzą w 
nim irytację. Nic dziwnego - on to środowisko zna od 
lat 70, ja tu jestem po raz pierwszy i na wszystko patrzę 
okiem ignoranta. W rozumieniu dyrektora reprezentuję 
tzw. opinię publiczną, która o niczym nie wie, ale 
wszystko potrafi skomentować i ocenić. Mimo to, a 
może dzięki temu, dowiem się o placówce wielu 
interesujących rzeczy. Jednak żeby tak się stało, mój 
rozmówca musi wezwać posiłki w osobie dyrektora 
szkoły p. Jerzego Zdyba, który z pedagogiczną 
cierpliwością wprowadza mnie w tajniki Zakładu. 
Zdumiewająco wielka przestrzeń, jaką zajmuje 
poprawczak, służy resocjalizacji ok. 70 wychowanków, 
którzy przybywają z różnych stron naszego kraju. 
Obecnie w jerzmanickim Zakładzie odbywają karę 
chłopcy (nie ma poprawczaków koedukacyjnych ) w 
wieku od 15 do 21 lat. Wielu z nich tak polubiło 
Jerzmanice, że kiedy kończy się kara, dość szybko 
wracają w to miejsce. Oczywiście pod eskortą.
  Pan Wolski, wyjaśniając specyfikę systemu 
resocjalizacyjnego, zaznacza, że wychowanek, którego 
sąd skazuje na pobyt w Zakładzie poprawczym, nie ma 
odgórnie narzuconego czasu pobytu w placówce. O 
tym, ile trwa kara, decyduje postęp procesu 
resocjalizacji. Na wniosek Zakładu Poprawczego, 
rodziców czy samego wychowanka sąd może mu 
zezwolić na opuszczenie miejsca odosobnienia. Jedno 
jest pewne - nie można przebywać tu dłużej niż do 21. 
roku życia. Dla starszych są Zakłady Karne.
Czyny, które ich tu zaprowadziły, są rozmaite: pobicia, 
wymuszenia, kradzieże, morderstwa, napady, handel 
narkotykami…Jeśli chodzi o te ostatnie, to okazuje się, 
że w porównaniu z latami 90. wzrosła radykalnie liczba 
wychowanków uzależnionych od środków 
odurzających. W Zakładzie mogą liczyć na wsparcie 
psychologa i terapeuty, a przy odrobinie dobrej woli -
pokonać swoją słabość. 
Kiedy konfrontujemy przeszłość i teraźniejszość, 
pojawia się kolejny wniosek: kiedyś młodzi ludzie 
mieli większe poczucie przyzwoitości, wstydu. Czyn 
przestępczy nie był powodem do dumy, teraz panuje 
tendencja do licytowania się paragrafami Kodeksu 
Karnego. Kiedyś w ciągu roku za morderstwo trafiał do 
Zakładu jeden wychowanek, obecnie średnio sześciu, 
siedmiu.

Resocjalizacja w Zakładzie Poprawczym odbywa 
się przez naukę i pracę. „Chętnie zaprosiłbym tu p. 

Giertycha, aby zobaczył, że u nas od dawna uczniowie 
chodzą w mundurkach, nie noszą komórek, wiedzą, jak 
się zwracać do nauczycieli. A poza tym jest zero 
tolerancji dla przemocy” - mówi p. Zdyb. Agresja 
zostaje tu wyciszona. Jeśli nie przez fakt odosobnienia, 
to nawet ze względu na respekt, jaki skazany czuje 
przed kadrą i swoimi kolegami. Tu nikomu nie 
zaimponuje tym, że zgwałcił dziesięcioletnią 
dziewczynkę. 

Na terenie Zakładu funkcjonują dwie placówki: 
gimnazjum i zasadnicza szkoła zawodowa. 
Wychowankowie mają okazję ukończyć szkołę i 
zdobyć zawód. Do ZP trafiają z takich środowisk, w 
których chodzenie do szkoły było stratą czasu lub 
luksusem. Poprawczak wyposaża ich w narzędzia 
umożliwiające normalne życie na wolności. Wychodzą 
stąd jako stolarze, ślusarze, murarze, operatorzy 
wózków widłowych, spawacze z certyfikatem 
euro…(od września szkoła uruchamia nowy kierunek: 
kamieniarz - brukarz). Po ukończeniu szkoły 
zawodowej mogą przystąpić nawet do egzaminu 
czeladniczego. Mają fach w rękach, oby jeszcze 
wyrażali chęć ułożenia sobie życia. Dyrektor Wolski 
wspomina i takie sytuacje, kiedy byli wychowankowie 
po wielu latach odwiedzają go, by pochwalić się, że są 
żywymi dowodami sukcesu resocjalizacji. Jeden z nich 

wypełniam czas.

I.P.: Boisz się, że jak będziesz miał więcej czasu, 
zaczniesz myśleć o dawnym życiu?
Adrian: Nie, ja lubię pracować. A tak w ogóle to się 
pilnuję.

***

Wychodząc z Zakładu, pytamy dyrektora, czy możemy 
jeszcze sfotografować druty nad murem okalającym 
Zakład. „Oczywiście, sfotografujcie dla innych ku 
przestrodze”- odpowiada.

 Iwona Pawłowska

Zdjęcia: Ryszard Masłowski

I. P.: Co to znaczy „z przedłużeniem ręki”?
Patryk: To na przykład z butelką albo kijem. Wtedy to 
były jeszcze rozboje, haracze.

I. P.: Jak długo siedziałeś za pierwszym razem?
Patryk: Około dwóch lat. Wyszedłem w czerwcu 
ubiegłego roku. Wróciłem za handel marihuaną.

I. P.: Chciałeś dorobić?
Patryk: Nie, moja sytuacja ogólnie jest dobra. Ale ja 
mam taki charakter dziwny. Nie chciałem brać 
pieniędzy od rodziców, chciałem się szybko 
usamodzielnić

I. P.: Opłacało się?
Patryk: No nie.

I. P.: Co dalej?
Patryk: W czerwcu wychodzę. Myślę, że dalej będzie 
już dobrze. Tutaj zrobiłem prawo jazdy, czeladnika. 
Mam uprawnienia na wózki widłowe. Z wykształcenia 
jestem ślusarzem. Mam zamiar zacząć normalne życie.

I. P.: Wracasz do rodziny. Jak cię przyjmie?
Patryk: Na pewno dobrze. Przyjeżdżają tutaj do mnie, 
odwiedzają. Byli tu trzy razy. Przeprosiłem ich za 
wszystko.

I. P.: Jak wygląda twój dzień w poprawczaku?
Patryk: Jest dużo nauki. W czasie wolnym 
wychodzimy z grupą na dwór, na salę gimnastyczną. 
Gram też z wychowawcami w siatkówkę w KLAPS-ie, 
redaguję „Jowisza”.

I. P.: Jak ci się żyje w grupie? 
Patryk: Ja zawsze żyłem w grupie. Tu idzie się 
przyzwyczaić. Jak się ma twardy charakter, to jest 
dobrze.

I. P.: A ty, jaki masz charakter?
Patryk: Twardy

I.P.: Jak myślisz, dlaczego ciebie wybrano do rozmowy 
ze mną?
Patryk: Bo jestem zresocjalizowany. Jestem zupełnie 
innym człowiekiem niż dwa lub trzy lata temu. Wtedy 
by pani nie porozmawiała ze mną.

Historia Adriana

I. P.: Jak długo tu jesteś?
Adrian: Dwa lata.

I. P.: Za co siedzisz?
Adrian: Za kradzieże. Kradłem różne rzeczy. Radia z 
samochodów. No i ćpałem klej. Jak miałem siedem lat, 
to zacząłem ćpać. Teraz od trzech lat wychodzę z tego.

I. P.: Ktoś ci w tym pomaga?
Adrian: Najwięcej dziewczyna. Ona powiedziała: 
Albo ćpanie, albo ja.

I. P.: Co oznacza ten tatuaż na szyi?
Adrian: Zły chłopak. Zrobiłem go, jak byłem pijany, 
ale wywabię to. Już kilka wywabiłem.

I. P: Dlaczego kradłeś?
Adrian: Przez ćpanie. To było w pierwszej klasie 
podstawówki. Starsi ćpali i podpatrzyłem to razem z 
bratem. Potem sami zaczęliśmy.

I. P.: Z bratem?
Adrian: To brat bliźniak. Ale nie utrzymujemy 
kontaktów. On siedzi w więzieniu. Dostał 25 lat za 
zabójstwo.

I. P.: Masz ochotę nawiązać kontakt z bratem?
Adrian: Nie, nie chcę. On jest już stracony.

I. P.: Co planujesz teraz?
Adrian: Wychodzę w czerwcu. Dzisiaj się 
dowiedziałem od dyrektora, że załatwił mi pracę w 
Legnicy. Moja dziewczyna przeprowadziła się z 
Bytomia do Złotoryi i tu będziemy mieszkać. Nie chcę 
wracać do Bytomia, nie mam do czego. Po wyjściu z 
Zakładu chcę utrzymywać kontakty z wychowawcami. 
Myślę, że mi pomogą.

I. P.: Jak myślisz, ilu jest w grupie chłopaków, którzy 
chcą zmienić swoje życie?
Adrian: Mało kto. Ja tu z chłopakami nie utrzymuję 
kontaktów. Nie mam czasu. Rano do szkoły, potem 
warsztat. Pomagam też naszemu kierowcy. Tak 

pani Anna Kramarska

sala informatyczna

Wychowankowie poprawczaka są bardzo czuli na 
punkcie swojej rodziny. Nawet kiedy pochodzą z 
patologicznych domów, nie pozwalają nic złego 
powiedzieć o matce czy ojcu. Trzeba to wiedzieć, by nie 
popełnić żadnego faux pas. Nauczyciele mają 
obowiązek czytać akta wychowanków, by poznać ich 
sytuację rodzinną.

„Trzeba umieć i przytulić, i pogłaskać, ale kiedy 
jest to konieczne - i za ucho wytargać” - odpowiada 
pani Kramarska na pytanie o metody wychowawcze. 
„Kiedy wychowankowie wyczują, że mają przed sobą 
słabą osobę, to wykorzystają sytuację. Trzeba 
wyznaczyć im granice, co wolno, a czego nie. Muszą 
wiedzieć, że czegoś się od nich wymaga. Ważna jest 
konsekwencja” - kontynuuje.

Według pani Anny wśród wielu czynników 
resocjalizujących trzeba uwzględnić uczucie. Ma na 
myśli miłość. Zdarzyło się już nie raz, że poznanie 
przez chłopaka odpowiedniej dziewczyny odmieniło 
jego życie, postawiło na nogi. Dla dziewczyny 
motywowali się do pracy nad sobą i wygrywali 
wolność. „Małżeństwo z kobietą, która będzie trzymać 
faceta za uzdę, i zmiana towarzystwa, to droga do 
sukcesu” - mówi nauczycielka. „Jeśli wychowanek 
wraca do tej samej patologii, do tej biedy, z której 
wyszedł, to nie ma siły, żeby odbił się od dna.”

Interesuje mnie, czy praca w poprawczaku 
odbija się na życiu prywatnym nauczyciela. Bywa, że 
pani Anna przenosi problemy zawodowe do domu. 
Wtedy mówi swojej rodzinie: „Miałam sytuację 
stresową, teraz dajcie mi dwie godziny, dojdę do 
siebie.” Najczęściej idę spać. Wszyscy w domu wiedzą, 
że muszę odreagować. Niech nikt nie zazdrości nam 
tych większych pieniędzy. One nie zrekompensują 
stresu.”

Etap trzeci - wychowankowie

Żebym zbudowała sobie kompletny obraz świata za 
murem, pani Anna proponuje mi rozmowę z dwoma 
wychowankami: dziewiętnastoletnim Patrykiem i 
dwudziestoletnim Adrianem. Spotykam się z nimi w 
redakcji „Jowisza”. 

Historia Patryka

I. P.: Jak tu trafiłeś?
Patryk: Pierwszym razem czy drugim? Bo pierwszym 
razem, to było trzy lata temu, miałem 22 paragrafy. 
Między innymi napaść z bronią w ręku, pobicie ze 
skutkiem śmiertelnym, napaść z przedłużeniem ręki…
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Kiedy lokalne środki masowego przekazu dość 
często donoszą o niekwestionowanej atrakcji 
powiatu - zamku w Grodźcu, mnie, z zupełnej 
przekory, zainteresowała, leżąca u podnóża 
warowni, inna budowla - barokowy pałac. O tym, że 
powinnam zająć się tematem, przekonało mnie 
ostatecznie zdziwienie znajomej,  kiedy 
wspomniałam jej o swoim pomyśle: „To w Grodźcu 
jest pałac?”. No właśnie, jest, o czym nawet 
zapominają już sami mieszkańcy wsi, a na pewno 
władze gminy. Nie muszą pamiętać, bo na szczęście 
to nie ich problem. Pałac ma właściciela. Jest nim 
pan Piotr Balicki. Na rozmowę z właścicielem 
budowli umówiłam się w Bielawie, w przyjemnej 
scenerii innego pałacu (również należącego do p. 
Balickiego). Przyznam, że byłam pod wrażeniem 
efektu pracy konserwatorów budowli i zmysłu 
estetycznego właściciela. Zamarzyło mi się 
zobaczyć kiedyś w takim stanie budowlę w 
Grodźcu. Jaka będzie przyszłość pałacu? O tym 
miałam zamiar porozmawiać z p. Balickim.

Iwona Pawłowska: Kiedy i od kogo pan kupił pałac 
w Grodźcu?

Piotr Balicki: Kupiłem go od p. Onyszkiewicza, 
restauratora z Bolesławca. To było w 2001 roku. 
Pośrednik, który załatwiał nam kupno innego 
obiektu, zwrócił uwagę na walory pałacu w 
Grodźcu. Zobaczyłem w Internecie zdjęcie i 
ustaliliśmy z żoną, że trzeba się poważnie 
zainteresować tym zabytkiem. Pałac był w 
opłakanym stanie. Poprzedni właściciel nie tylko 
nic w nim nie remontował, ale nawet wywiózł z 
budynku kilka cennych elementów wyposażenia. 
Nie sposób to teraz odzyskać. Od kiedy nabyłem 
pałac, na jego uratowanie wyłożyłem wiele 
pieniędzy.

I.P.: Proszę skonkretyzować, co to znaczy „w 
opłakanym stanie”?

P.B.: Praktycznie budowla była bez dachu, bez 
stropów.

I.P.: To dlaczego zdecydował się pan na ten właśnie 
pałac?

P.B.:  Urzekło mnie 
miejsce, jest naprawdę 
wyborne. Wokół pałacu 
roztacza się piękny park. 
Wyobrażam sobie, jak 
trudno musiało być 
p o p r z e d n i e m u ,  
p r z e d w o j e n n e m u  
właścicielowi pałacu, 
p a n u  D i r k s e n o w i  

opuszczać to miejsce. Mówi się, że pałac i jego park, 
oglądane z góry zamkowej, przypominają serce 
przebite strzałą. Aleja lipowa prowadząca do pałacu 
to właśnie ta strzała.

I.P.: Na jakim etapie są prace remontowe w 
budynku?

P.B.: Wymieniliśmy całą więźbę dachową, 
położyliśmy nowy dach, wymieniliśmy całą 
blacharkę, większość belek stropowych. A te belki 
są olbrzymich rozmiarów. Ciężko było zdobyć 
odpowiednie  drewno.  Dzięki  temu,  że  
wyremontowaliśmy dach, uchroniliśmy przed 
zniszczeniem piękne plafony i freski. Zrobiliśmy 
odwodnienie, odrestaurowaliśmy piwnice.
Pałac jest teraz zakonserwowanym zabytkiem i 
czeka na lepsze czasy. Lepsze dla nas finansowo. 
Myślę, że w ciągu roku, dwóch lat zaczniemy dalej 
inwestować pieniądze w Grodziec. Mam nadzieję 
na dofinansowanie z Unii Europejskiej. Jest to w 
końcu jeden z piękniejszych zabytków Dolnego 
Śląska. My się tam bardzo dobrze czujemy, 
zakochaliśmy się w tym miejscu, tak samo zresztą 
jak i w pobliskich górach.

I.P.: Jak się panu układa współpraca z 
konserwatorem zabytków?

P.B.: Uważam, że bardzo dobrze, jestem 
zadowolony ze współpracy z nim i jego całą ekipą. 
Jedynie marzyłaby mi się większa pomoc w 
informowaniu, gdzie można pozyskać fundusze na 
remont budowli. Ja zawsze mówię, że jestem 
teraźniejszym administratorem budowli. Nie 
remontuję jej dla siebie. Przecież ona mnie 
przetrwa. To, co ja zrobię, będzie dla następnych 
pokoleń. Nieważne, kto jest właścicielem, istotne 
jest to, jak kto zarządza takim obiektem

I. P.: Jakie będzie przeznaczenie pałacu?

P.B.:  Obiekt jest za duży, by przeznaczyć go na 
mieszkanie. Pałac musi na siebie zarabiać. Tak jak 
każdy prawie zabytek w Europie. W tak dużym 
obiekcie może mieścić się hotel, spa. Teren można 
by zagospodarować na pole golfowe, założyć 
stadninę koni. Zaletą Grodźca jest położenie blisko 
autostrady, łatwo tam dojechać, szczególnie po 
zapowiadanej modernizacji drogi.

I.P.: Nie zamierza pan sprzedać pałacu? Przyznam, 
że takie informacje do mnie dotarły.

P. B.: Nie, absolutnie nie. Chyba, że ktoś dałby nam 
bardzo dużo pieniędzy.

I. P.: Jak dużo?

P. B.: Nie wiem, ile.

I.P.: Kiedy uda się wyremontować pałac i 
uruchomić w nim hotel, spa, znajdzie się tam praca 
dla okolicznych mieszkańców?

P. B.: Przecież my sami nie będziemy tam pracować. 
Na pewno zatrudnię ludzi. Muszą mieć jednak 

„Ratownictwem przedmedycznym”. Zajęcia z 
pierwszej pomocy odbywają się na zbiórkach, 
średnio przynajmniej dwa razy w miesiącu. Myślę, 
że jesteśmy dobrze przygotowani i umielibyśmy 
poradzić sobie w sytuacji, gdyby w naszej obecności 
zdarzył się jakiś groźny wypadek. 

Celina Marchewka:  Jest  to na pewno 
zainteresowanie bardzo pomocne w codziennym 
życiu. Nie odczuwacie jednak pewnej monotonii, 
pogłębiając wciąż tylko tę dziedzinę harcerskiego 
życia?  

Dh. Kośka: Oh, pierwsza pomoc bynajmniej nie 
jest jedyną rzeczą, jaką się zajmujemy. Stała się ona 
jakoby koniecznością przy innych stronach 
funkcjonowania „Drużyny”, np. wspinaczce 
skałkowej, która, nie chwaląc się, idzie nam coraz 
lepiej. Pokonujemy swoje słabości, sięgając wciąż 
wyżej i wyżej, aż do szczytu.

Celina Marchewka: Krobos, to podobno również 
jaskinie?

Dh. Kośka: Oczywiście. Kilka razy w miesiącu 
odbywają się jednodniowe wyjazdy, między innymi 
do pobliskiego Wojcieszowa, gdzie przy pomocy 
profesjonalnego sprzętu penetrujemy wnętrza tych 
pięknych, ale jakże niebezpiecznych dzieł natury. 

Celina Marchewka: Aby opanować technikę tak 
trudnych sportów, nie wystarczą chyba same 

zbiórki?

Dh. Kośka: W rzeczy 
samej. Te cztery godziny 
tygodniowo są  ty lko  
w i e r z c h o ł k i e m  
p r z y s ł o w i o w e j  g ó r y  
l o d o w e j .  L i n y  s ą  
zainteresowaniem, które 
bezpośrednio wiązać się 
m u s i  z  p r a k t y k ą .  
Odbywamy ją na biwakach 
i obozach.

Celina Marchewka: A 
można odsłonić rąbka 
tajemnicy?

Dh. Kośka: Naturalnie. 

Tradycją naszej drużyny są majówka i zimowisko. 
Trwają one około tygodnia, ale w ciągu roku 
organizowanych jest również kilka trzydniowych 
biwaków, które w połączeniu z rajdami zapewniają 
nam opuszczenie domu w każdym miesiącu chociaż 
raz.

Celina Marchewka: Podróże - piękna rzecz, ale 
skąd brać na to pieniądze?

Dh. Kośka: Wbrew pozorom, nie potrzeba ich 
wiele. Przeciętnie płacimy około 20 - 30 złotych, w 
co wliczone są dojazdy i jedzenie, bo zazwyczaj, 
gdy tylko pogoda na to pozwala, śpimy w namiocie. 

Celina Marchewka: Ale nie wszyscy są w stanie 
wyłożyć nawet taką kwotę co miesiąc.

Dh. Kośka: Racja. Jednak znaleźliśmy również na 
to sposób. Przed każdym kosztowniejszym 
wyjazdem organizujemy sobie akcję zarobkową. 
Można spotkać nas wtedy w złotoryjskiej 
„Biedronce”, gdy przy kasach w pełnym 
umundurowaniu pakujemy ludziom zakupy. Są oni 
dla nas bardzo hojni i to dzięki nim możemy 
inwestować w siebie i sprzęt. 

Celina Marchewka: Gratuluję pomysłu! Tak często 
wyjeżdżacie, zwiedziliście już chyba cały świat!

Dh. Kośka: Do tego nam jeszcze trochę brakuje, ale 
jest się czym pochwalić. Zawitaliśmy już w każdy 
zakątek pobliskich nam gór Kaczawskich, Sowich, 
Rudaw Janowickich. Jednak nie ograniczamy się 
jedynie do okolicy. Na swoim koncie zapisaliśmy 
pokonanie szlaków Tatr, Bieszczad, Karkonoszy, 
Gór Świętokrzyskich. W tym roku, w czasie wakacji 
wybieramy się na obóz wędrowny do Rumunii na 
trzy tygodnie. Zawitamy tam między innymi nad 
Morze Czarne i do Transylwanii. Zbliżymy się do 
niedźwiedzi brunatnych i wilków, których jest tam 
ogromnie dużo, jak i poznamy trochę kulturę tego 
tajemniczego kraju.
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odpowiednie kwalifikacje. 

I. P.: Nie żałuje pan, że kupił pałac w Grodźcu?

P. B.: Nie, dlaczego miałbym żałować.

I.P.: Niektórzy twierdzą, że pan się przeliczył? Za 
duża powierzchnia, za dużo pracy, za dużo 
pieniędzy…

P.B.: Nie, my za dużo rzeczy zaczęliśmy robić naraz 
i nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego wszystkiego. W 
Polsce jest tak, że jak zatrudnia się fachowca do 
pracy, to trzeba jeszcze nad nim stać i pilnować, 
żeby wszystko przebiegało należycie. Poza tym 
teraz jest coraz mniej fachowców. Kiedyś mieliśmy 
świetną firmę, która tam pracowała (firma p. 
Michała Popka). Im można było zaufać, zdać się na 
ich inicjatywę i kompetencje. Oni wykonali 
naprawdę świetną pracę, to był trudny projekt, 
wymiana stolarki. Te prace, które teraz zostały 
(wymiana okien, zrobienie elewacji), to już sama 
przyjemność, ale tak, jak mówiłem, czekamy na 
dofinansowanie z UE.

I.P.: Obserwując wspaniały wystrój tego obiektu, 
mam nadzieję, że niedługo w podobnym stanie 
zobaczę pałac w Grodźcu.

rozmawiała Iwona Pawłowska

Na prośbę rozmówcy jego nazwisko zostało 
zmienione.

Zdjęcia: Robert Pawłowski

Ratunek dla pałacu Krobos w akcji

Celina Marchewka: To naprawdę imponujące. 
Jednak brakuje wam jakiejś działalności 
organizacyjnej, czegoś, gdzie sprawdzić się mogą 
ekipy z innych miast.

Dh. Kośka: W naszym kalendarzu znajduje się czas 
również na takie przedsięwzięcia. W pierwszym 
tygodniu czerwca organizujemy już po raz drugi 
Rajd Ekstremalny „Extreme”, który polega na 
przejściu 100 km w ciągu 36 godzin i sprawdzeniu 
się w wielu misternie wyselekcjonowanych 
zadaniach specjalnych. Myślę, że każdy, kto chce 
robić coś ponad przeciętność, znajdzie tu spełnienie 
swych oczekiwań. 

Celina Marchewka: „Bawicie” się w naprawdę 
ciekawe rzeczy. Wszystko w porządku, ale musi 
dowodzić wami ktoś wykształcony w tym 
konkretnym kierunku.

Dh. Kośka: Jak najbardziej. W szeregach Krobosu 
znajdują się instruktorzy pierwszej pomocy, 
narciarstwa, nurkowania, ludzie po kursach 
wspinaczkowych.

Celina Marchewka: Widzę, że możliwości 
roztaczają się przed wami nieograniczone. Macie 
jednak może na swoim koncie coś nieprzeciętnego, 
co opowiadać można dzieciom i wnukom?

Dh. Kośka: Hmm...  Stawiam na skoki 
spadochronowe. Na dzień dzisiejszy wykonywał je 
tylko nasz drużynowy - dh Krzysztof Zabłotny, ale 
to, mam nadzieję, ulegnie zmianie w najbliższej 
przyszłości.

Celina Marchewka:  Jesteście naprawdę 
niecodzienni. Jaki jest przepis na udanego 
Krobosiaka?

Dh. Kośka: Na całe szczęście nie ma czegoś 
takiego. Każdy może zasilić nasze szeregi, jeśli 
tylko nie boi się wyzwań i przygody. Zbiórki 
odbywają się w każdą sobotę od godziny 10 rano w 

Krobos jest to górska drużyna specjalistyczna 
działająca w hufcu Złotoryja od 2001 roku. 
Mogłoby wydawać się, że nie jest to czas długi, ale 
tej organizacji wystarczył, aby rozpostarła swe 
skrzydła na wiele dziedzin życiowych: zarówno 
moralnych, społecznych, jak i hobbystycznych. 
Jednak najpełniej obraz 26 Górskiej Drużyny 
Harcerzy Starszych i Wędrowników przedstawi 
osoba, która związana jest z nią na co dzień - 
Karolina Marchewka, przez znajomych nazywana 
Kośką.

Dh. Kośka: W Krobosie robimy naprawdę 
wszystko. Mnie osobiście najbardziej fascynują 
góry, wędrówki i obcowanie z przyrodą, co u nas 
dzieje się naprawdę często. Uczestniczymy 
cyklicznie w rajdach harcerskich, takich jak 
„Granica” czy „Marzanna”, gdzie odbywają się 
wielogodzinne wyprawy po górach. Nie należy 
również zapominać o klimacie takich wyjazdów. 
Wieczorne „świecowiska”, czyli kominki 
tematyczne, gdzie każdy może wypowiedzieć się na 
narzucony temat; „śpiewanki” - często trwające do 
białego rana mini festiwale piosenki i gry 
integracyjne decydują o tym, że rajd staje się 
niezapomniany i wyjątkowy.

Celina Marchewka: No dobrze, ale coś bliżej na 
temat specjalizacji Krobosu.

Dh. Kośka: Wiąże się ona w prostej linii z 

h a r c ó w c e  n a  
poddaszu budynku 
przy ulicy Rynek 48. 
N i e  w y p r a s z a m y  
nikogo, wszystkim 
d a j e m y  s z a n s ę  
zaistnieć na arenie 
s p o r t ó w  
e k s t r e m a l n y c h  i  
spełnić marzenia.

Celina Marchewka
Zdjęcia: archiwum 
Krobosa
www.krobos.pl
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Ciepłe dni sprzyjają wycieczkom. Chciałbym 
dzisiaj zaproponować odwiedzenie dwóch uroczych 
miejsc w najbliższej okolicy naszego grodu.

1. Dopóki jeszcze Wilcza Góra stoi na swoim 
miejscu, proponuję wybrać się w jej okolice, ale 
drogą od Wilkowa  - tak jak prowadzi zielony szlak. 
Tuż za ostatnimi zabudowaniami, po lewej stronie, 
wśród urzekających skał piaskowca, znajdziemy, 
gustownie urządzone, dzikie wysypisko śmieci. 
Gdyby komuś po drodze zepsuł się lewy trzewik,  
może sobie pożyczyć całkiem dobrze zachowany 
bucik.

Wykorzystamy rzekę do równania szans 
edukacyjnych

   W styczniu 2007 r. rozpoczęła się realizacja 
projektu Eko - Kaczawa, który zakłada 
wykorzystanie rzeki do przeprowadzenia szeregu 
działań mających doprowadzić do równania szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży z powiatu 
złotoryjskiego. Przedsięwzięcie jest realizowane w 
r a m a c h  p r o g r a m u :  „ R ó w n a ć  S z a n s e ”  
prowadzonego przez Polską Fundacje Dzieci i 
Młodzieży. Projekt opracowało oraz pozyskało 
pieniądze na jego realizację Stowarzyszenie 
Edukacja Przyszłości. Środki finansowe na 
przeprowadzenie zaplanowanych zadań zostały 
pozyskane z Polsko - Amerykańskiej Fundacji 
Wolności. 
   W projekcie udział biorą uczniowie i nauczycieli z 
pięciu szkół powiatu złotoryjskiego: Szkoły 
Podstawowej w Rokitnicy, Gimnazjum nr 2 w 
Złotoryi, Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Jerzmanicach Zdroju oraz Szkoły Podstawowej w 
Nowym Kościele. W przyszłości liczymy na dalszą 
realizację projektu oraz jego rozszerzenie na inne 
szkoły leżące nad Kaczawą. W okresie od stycznia . 
do czerwca 2007 r. zaplanowano następujące 
działania z udziałem uczniów z pięciu szkół:  
promocja projektu, konkurs na logo projektu, 
zbieranie materiałów dotyczących Kaczawy z 
dziedziny geografii, geologii, biologii, chemii, 
historii…, konkurs plastyczny, przeprowadzenie 
badań czystości wody oraz opracowanie 
uzyskanych wyników, zorganizowanie akcji 
sprzątania okolic Kaczawy, zawody sportowe: biegi 
przełajowe wzdłuż nurtu rzeki, opracowanie 
zebranych materiałów: publikacja Eko - Kaczawa 
2007, widokówki przedstawiające faunę i florę 
Kaczawy, plakietki, zorganizowanie sesji 
popularnonaukowej prezentującej efekty pracy w 
postaci wyników badań, referatów, prezentacji i 
podsumowań połączonych z wystawą zdjęć 
Kaczawy oraz konkursem wiedzy o Kaczawie.
   Zakładamy, że uczestnicy projektu zdobędą szereg 
nowych umiejętności, które nie zawsze można 
nabyć w szkole. Realizując projekt, zwrócimy także 
uwagę środowiska lokalnego na stan rzeki Kaczawy, 
na jej piękno, niesamowity urok oraz,niestety, na 
poziom zanieczyszczenia.

Tam, gdzie płynie rzeka, są ludzie
   Początki historii człowieka są związane z rzeką. 
Pierwsze cywilizacje na Ziemi powstały nad 
wielkimi rzekami; Mezopotamia nad Tygrysem i 
Eufratem, Egipt nad Nilem, a Palestyna nad 
Jordanem. Aż trudno sobie wyobrazić, że tak 
niewielka rzeka jak Kaczawa (licząca 84 km 
długości) mogła odgrywać podobną rolę. Wpływ 
biegu rzeki na codzienne ludzkie życie w Dolinie 
Kaczawy był ogromny. Kaczawa była i jest 
miejscem nieustannych przemian, źródłem 
egzystencji, siłą napędową oraz destrukcyjną - 
potrafi znakomicie niszczyć. Poprzez historyczne 
badanie rzeki możliwe jest odtworzenie przemian 
terenu z architektonicznego, środowiskowego, 
gospodarczego, a nawet politycznego  punktu 
widzenia. 
   Materiały do poznania historii rzeki można 
pozyskać z różnych bardzo źródeł; np. z wykopalisk 
archeologicznych, kronik miejskich i kościelnych, 
epitafiów, nagrobków, tablic upamiętniających 
wylewy, zapisów w testamentach, uchwał rad 
miejskich, umów kupna i sprzedaży młynów i praw 
połowu ryb w rzece, rachunków z budowy mostów i 
wiaduktów oraz licznych rozporządzeń i zapisów 
wydawanych przez książąt.
   Niewiele wiemy o prahistorycznej przeszłości 
rzeki Kaczawy. Może tylko tyle, iż zapewne 
dostarczała wody pitnej, pożywienia, pełniła rolę 
szlaku komunikacyjnego oraz była siłą napędową 

osadnictwa. 
   Przodkowie dzisiejszego człowieka przybyli na 
Śląsk około 250.000 lat temu. Z tego okresu sięgają 
też najdawniejsze ślady pobytu praludzi w Dolinie 
Kaczawy. Później, w epoce neolitu (5200 r. p.n.e. - 
1800 r. p.n.e.), zapanowały na Śląsku bardzo 
korzystne warunki klimatyczne; co spowodowało 
masowy napływ ludności z terenów naddunajskich. 
Tak więc Dolina Kaczawy znana była człowiekowi 
od epoki kamienia i można tutaj stwierdzić ciągłość 
osadniczą. Wyjątkowo korzystne dla osadnictwa, 
we wszystkich okresach pradziejów, było położenie 
Jerzmanic. 
„Kaczawa wpływa tu na przedpole Sudetów szeroką 
doliną wyścieloną urodzajnymi madami. Po obu 
stronach brzegów rzeki występują pokłady 
piaskowca. Łatwo było o drewno, zwierzynę łowną, 
wodę i ryby. Płytko zalegały złoża piasków 
złotonośnych, ciekawił samotny stożek Wilczej Góry, 
spoglądający w malowniczą dolinę”
 W schyłkowym okresie wpływów rzymskich 
(III - IV w. n.e.) środkowe dorzecze Kaczawy - obok 
dorzeczy Oławy, Ślęzy, Bystrzycy i południowych 
okolic Głogowa - było nadal rejonem intensywnego 
osadnictwa. Kolejny wzrost osadnictwa w 
środkowym dorzeczu Kaczawy nastąpił w VII oraz 
VIII w. n. e. Wtedy powstało na skraju wysokiej 
krawędzi doliny Kaczawy kilka grodów. 
Największy z nich znajdował się w Rzymówce 
niedaleko Złotoryi, w Wysocku i Rokitnicy nad 
Kaczawą, w Jerzmanicach istniała wtedy osada 
otwarta. Mogły istnieć też grody w Nowym 
Kościele i Prusicach. Niewątpliwie grody 
powiązane były siecią dróg oraz miejscami 
przepraw przez rzekę. Już w VII w. można 
zaobserwować nad Kaczawą ustabilizowane 
osadnictwo słowiańskie Trzebowian, jednego z 
plemion prapolskich. Nieco później niż grody 
powstała osada Kopacz, która dała początek miastu 
Złotoryja.
„Ludność Kopacza zamieszkiwała, jak można się 
domyśleć, parterowe chaty z drewnianych belek w 
konstrukcji słupowej i zrębowej. Obok domu 
mieszkalnego stawiano różne budynki gospodarcze. 

W pobliżu znajdowały się ogrody warzywne i sady. 
Nieco dalej od rzeki Kaczawy, poza obszarem 
zrytym odkrywkami i szybami, rozciągały się poletka 
obsiewane zbożem, a uprawiane systemem 
dwupolowym lub przemienno - odłogowym. Siłą 
pociągową były woły i konie, hodowano trzodę 
chlewną, kozy i drób.”
Z VII - IX w. pochodzi kilkanaście (znalezionych 
nad Kaczawą) żelaznych misek, które służyły do 
celów gospodarczych lub mogły służyć do 
wydobywania złota. W XII - XIII w. następuje 
udokumentowany w źródłach rozkwit górnictwa 
złota. Okolicę Złotoryi wraz z doliną Kaczawy 
ogarnęła prawdziwa „gorączka złota", górnicy 
zajmowali coraz to nowe tereny dające nadzieję na 
złoto. Pozyskiwano je również w Podgórniku i w 
Jerzmanicach, a także w Zakonnym Lesie i w 
Złotym Lesie w pobliżu Sępowa, gdzie cenny 
kruszec wydobywano z aluwiów rzecznych 
Kaczawy. Osady złotonośne występowały  we 
wschodniej część miasta oraz w rejonie Kopacza i 
Kozowa. Obecność złota stwierdzono także w 
polodowcowych żwirach zalęgających na Górze 
Mikołaja, w warstwach piasków na lewym brzegu 
Kaczawy oraz na wysoczyźnie - na południe od 
doliny rzeki.
Uważa się, że miejscem, gdzie mogli osiąść 
koloniści z końca XII w., mógł być nie Kopacz, lecz 
wzniesienie w północno - wschodniej części miasta 
zwane Górą Mikołaja. Do dziś zachowały się 
jeszcze strome zbocza od północy, czyli nad 
Kaczawą. Archeolodzy nie wykluczają założenia 
tam osiedla obronnego. Najbardziej imponująco 
wyglądało wydobycie złota w terenie tzw. „Siedem 
Koryt” usytuowanych w pobliżu przejazdu 
kolejowego na trasie Złotoryja - Legnica. Szacuje 
się, że w ciągu dwóch wieków wykonano w 
okolicach co najmniej 150 tyś odkrywek i szybów. 
Urobek z szybów wyciągano wiadrami i 
kołowrotkami, rozdrabniano młotkami lub 
drewnianymi pałkami i transportowano do płuczek, 
gdzie doprowadzano wodę za pomocą ciągów koryt, 
drewnianych rur, rowów i osadników. Zapewne 
woda z Kaczawy służyła do wypłukiwania urobku. 

 Rzeka stanowiła bardzo ważny czynnik 
miastotwórczy, w późniejszym okresie zostało to 
jeszcze wzmocnione poprzez występujące w 
Kaczawie złotonośne piaski oraz ze względu na  
niezbędne źródło wody wykorzystywanej przy 
płukaniu wydobytego urobku. Obecnie także 
odgrywa wielką role, trudno sobie wyobrazić 
Mistrzostwa Polski w Pukaniu Złota bez wody z 
…Kaczawy. 
 To tylko niewielka próbka roli i znaczenia rzeki 
dla mieszkańców Ziemi Złotoryjskiej. Jak ważna 
była Kaczawa i nadal jest, pokazuje kalendarium 
wydarzeń związanych z rzeką. Śledząc w sposób 
chronologiczny wydarzenia związane z rzeką, 
można to doskonale zaobserwować.

K A L E N D A R I U M  W Y D A R Z E Ń  
ZWIĄZANYCH Z KACZAWĄ
250.000 lat temu - pierwsze ślady pobytu praludzi w 
Dolinie Kaczawy.
5200 r. p. n. e. - 1800 r. p.n.e. - masowy napływ 
ludności z terenów naddunajskich nad Kaczawę.
VII - VIII w. - wzrost osadnictwa w Dolinie 
Kaczawy.
VII w. - nad Kaczawą występuje ustabilizowane 
osadnictwo słowiańskie Trzebowian
VII / VIII w. - na skraju wysokiej krawędzi doliny 
Kaczawy powstały grody: w Rzymówce niedaleko 
Złotoryi, w Wysocku i Rokitnicy nad Kaczawą, w 
Jerzmanicach istniała osada otwarta.
XII w. - pod koniec wieku powstaje osada o nazwie 
Kopacz oraz osada zwana Górą Mikołaja.
XII - XIII w. - udokumentowany w źródłach rozkwit 
górnictwa złota. Okolicę Złotoryi wraz z Doliną 
Kaczawy ogarnęła prawdziwa „gorączka złota".
XII - XIII w. - miejscem najintensywniejszego 
wydobycia  złota było tzw. „Siedem Koryt” w 
pobliżu przejazdu kolejowego na trasie Złotoryja - 
Legnica. Woda z Kaczawy przepływała przez kilka 
dużych koryt ustawionych szeregowo i służyła do 
wypłukiwania urobku. 
1267 - nad Kaczawą istniał młyn. 
XIV w. - w 1 poł. w. nad Kaczawą istniało kilka 
młynów.
1316 - rzemieślnicy cechu piekarskiego otrzymali 
zezwolenie na korzystanie z nowego młyna pod 
miastem.
1330 - klasztor w Lubiążu podarował księciu młyn 
na Kaczawie.
1344 - pojawił się młyn w Jerzmanicach Zdroju.
1346 - na uposażenie szpitala w Złotoryi składały się 
m. in. dochody z młyna w Jerzmanicach.
1353 - od tego roku można było przy sztolniach 
budować „młyny”, czyli koła wodne, pod 
warunkiem, że używana przy nich woda nie zagraża 
otoczeniu.
1410 - klasztor w Trzebnicy posiadał młyn nad 
Kaczawą koło Złotoryi, wymieniony w 1267 r.
1418 - Złotoryja pożyczyła Ludwikowi II 500 
grzywien oraz 6 dalszych z Grodźca i młyna na 
podróż na sobór w Konstancji.
1445 - wielka powódź, utonęło wielu ludzi, 
zniszczone zostały domy. ( Jest to pierwsza 
informacja o powodzi w okolicach Złotoryi. W 
historii rzeki można naliczyć około 20 
udokumentowanych powodzi, zapewne i tak 
musiało być ich znacznie więcej, z obliczeń PAN 
wynika, że w na ziemiach polskich powódź średnio 
występuje co 3,5 roku.)
1448 - szlachcic Hayn von Czirna otrzymał zgodę 
magistratu na używanie wody z Kaczawy koło 
Rokitnicy, pod warunkiem że młyny miejskie nie 
poniosą żadnej szkody.
1473 - wielka susza doprowadziła do wyschnięcia 

Kaczawy, dokuczał głód.
1480 - powódź spowodowana wylewem Kaczawy. 
1496 - w  sierpniu wielka powódź spowodowana 
przez Kaczawę.
1519 - sukiennicy złotoryjscy posiadają folusz 
napędzany kołem młyńskim.
1538 - sukiennicy kupili na własność folusz 
napędzany kołem młyńskim.
1522/1523 - rozpoczęto w Złotoryi budowę 
wodociągów.
1531/1554 - rektor gimnazjum humanistycznego 
Valentin Trozendorf odbywał wędrówki nad 
Kaczawą w okolicach Jerzmanic.
1568 - 17 czerwca następuje wielki wylew 
Kaczawy.
1587 - 7 czerwca wylewa Kaczawa, po tej powodzi 
miasto Złotoryja na okres 10 lat zostaje zwolnione z 
podatku na rzecz księcia.
1576/1577 - miasto zaciągnęło pożyczki, 
zastawiając dobra; młyny, staw i łąki. 
1578/79 - położono wodociągi miejskie.
1584  - rozpoczęto budowę drewnianego jazu na 
Kaczawie, powyżej jej prawego dopływu, Drążnicy. 
1593 - powódź spowodowana wylewem Kaczawy, 
wiele szkód doznało miasto Złotoryja oraz 
przedmieścia i folwarki.
1597 - rada miejska oddała w korzystny zastaw młyn 
cechowi rzeźników.
XVI w. - w 2 poł. wieku sytuacja finansowa zmusiła 
Złotoryję do oddania w zastaw posiadane dobra, 
m.in. młyny.
XVI w. - pod koniec wieku burmistrz Złotoryi 
Johannes Feige podjął decyzję o budowie młynówki 
(wzdłuż której od Jerzmanic aż do ul. Chojnowskiej 
powstało wkrótce wiele młynów wodnych).
1599 - przekopano Młynówkę składającą się z 
dłuższych i krótszych kanałów, które sprowadzały z 
Kaczawy wodę do napędu koła młyńskiego i znów 
uchodziły do macierzystej rzeki.
1599  - młynówka napędza młyn Willenbergów w 
Jerzmanicach oraz zabezpiecza dolną część wsi 
przed powodziami powodowanymi wylewami 
Kaczawy.
1599 - od tego roku młynówka napędzała za pomocą 
kół wodnych dwa folusze sukiennicze, dwa 
garbarskie oraz w późniejszym czasie jeden 
białoskórniczy i jeden młyn prochowy.
1608  - w czerwcu doszło do największej powodzi w 
historii Złotoryi. Wylew rzeki był niezwykle 
gwałtowny; utonęły 123 osoby, 106 sztuk bydła, 
woda zniosła 16 domów, 10 stodół, zniszczyła 
wszystkie pola i ogrody. W Złotoryi lustro wody 
wznosiło się ponad 1,5m nad poziom ulic.
1608 - woda poniosła młyn Willenberga, zginęło 86 
mieszkańców Podgórnika i Jerzmanic.
1608 - została zniszczona miejscowość Przymówka.
1608 - powstały książki opisujące przebieg wielkiej 
powodzi, wydarzenie to opisali: burmistrz Johannes 
Feige, Diluvium Goldbergensis, Legnica 1608, oraz 
pastor David Namsler w obszernym dziele 
wydanym tuż po kataklizmie. 
1608 - rada miejska powołała nowe funkcje: od 
spraw młynów (Mühlerr) i budownictwa (Bauherr)
1609 - Johannes Feige pod wpływem przeżyć 
związanych  z powodzią ufundował „emporę 
mieszczańską” najpiękniejszą galerię w Kościele 
N.N.M.P.. Jeden z obrazów przedstawia biblijny 
potop, powódź z 1608 roku musiała być naprawdę 
ogromna.
1621 r. - Złotoryja otrzymała ogromną sumę 7036 
florenów za wykup przez księcia prawa połowu ryb 
w Kaczawie wraz z młynówką.
1630 r. - Daniel Feige ufundował tablicę (na 
budynku młyna), która do dzisiaj wskazuje poziom 
wody podczas powodzi w 1608 r.
1702 r. - powódź spowodowana wylewem Kaczawy, 

Płynie Rzeka Płynie…

ciąg dalszy na str. 14
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Warto 
zobaczyć

2. Wypad do Złotego Lasu na obiad, piwko lub lody 
możemy uatrakcyjnić sobie krótką wycieczką w 
stronę nieopodal przepływającej Kaczawy. Przy 
moście kolejowym, jakby na tyłach fabryki tektury, 
możemy zachwycić się szumem wody, świergotem 
ptaków i napawać się widokiem restauracji 
wynurzającej się zza kłębowiska węży… od 
odkurzaczy.
   Robert Pawłowski
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     W bieżącym roku mija nie tylko dwudziestolecie 
istnienia Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej, ale również piętnastolecie 
udostępnienia wieży kościoła NNMP. W 2008 r. 
upłynie 10 lat od otwarcia studni w tej świątyni. Od 
wielu lat łączą TMZZ i kościół Mariacki ścisłe 
więzy. 
     Przez kilka stuleci wyższa wieża kościoła NNMP 
służyła jedynie duchownym, strażnikom, 
nakręcającym zegar oraz uruchamiającym dzwony. 
Rzadko kiedy mógł wspiąć się na szczyt turysta czy 
nawet historyk. Jeszcze długo po zakończeniu 

wojny (kościół powrócił do parafii katolickiej w 
1958 r.) nie było sprzyjającego klimatu, zaufania, a 
także zrozumienia korzyści z ewentualnej zmiany 
tej sytuacji. Takich obaw w 1987 r. nie mieli już Ks. 
Dziekan Marian Sobczyk, Naczelnik Miasta i 
Gminy Bogusław Cetera oraz świeżo powstałe 
TMZZ. Po trójstronnych spotkaniach (w których 
uczestniczyła również Teresa Borys z Wydziału 
Oświaty, Kultury i Wychowania UMiG oraz niżej 
p o d p i s a n y  z  T M Z Z )  w i e ż a  z o s t a ł a  
zelektryfikowana, ale na otwarcie musiała czekać 

jeszcze kilka lat.. Do zamysłu jej otwarcia powrócił 
zarząd TMZZ na jednym z posiedzeń pod koniec 
1991 r. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzył nas Ks. 
Dziekan, pomocy władz miejskich, kilku zakładów 
pracy (PGKiM, TP S.A., PGR, Geobud, ZZO, 
„Lena”, Bank Spółdzielczy, Bank Zachodni) oraz 
kilkudziesięciu wolontariuszom z TMZZ i uczniom 
LO, udało się wstępnie przygotować wnętrze wieży 
i udostępnić je najpierw podczas majowych Dni 
Złotoryi, a następnie od czerwca do września 1992 r. 
Społeczne dyżury pełniło wówczas ponad sto osób. 
Te miesiące zachowały się w naszej pamięci jako 
przykład wspanialej współpracy władz świeckich, 
duchownych ,  o rgan izac j i  spo łecznych ,  
zaangażowania młodych i dorosłych parafian. Setki 
zwiedzających z miasta, całej Polski i zagranicy 
potwierdziły sens przedsięwzięcia. 
     Od 1993 r. aż po dzień dzisiejszy wieża jest 
czynna od maja do września. Dozorują osoby 
zatrudnione spośród bezrobotnych. Zwiedziło ją 
ponad 20 tysięcy osób. Trudno zliczyć krajowe i  
zagraniczne wycieczki, oficjalne delegacje, grupy 
naukowców, uczniów i nauczycieli itd.. W Sali im. 
Valentina Trozendorfa stanęła m.in. rekonstrukcja 
biblioteki łańcuchowej i kilka muzealnych 
przedmiotów, np. lufy armatnie z lat 1870-1871, 
które wcześniej znajdowały się przed wejściem do 
kościoła. W sezonie funkcjonuje stoisko z 
regionalnymi wydawnictwami. Na adaptację 
czekają inne pomieszczenia, konieczny jest montaż 
nowych urządzeń do emisji miejskiego hejnału. 
Opiekunom wieży marzy się powrót dzwonów, 
które wiszą obecnie w parafiach niemieckich oraz w 
cerkwi pod Białymstokiem. Z pewnością wieża jest 
wizytówką miasta i ważnym elementem jego 
promocji. 
     Schodząc teraz nieco „na niższy poziom”, 
wspomnijmy np. o pracach porządkowych w 
otoczeniu kościoła, w małej wieży i na strychu, jakie 
w latach dziewięćdziesiątych przeprowadziła 

1241-  kilkuset złotoryjan wzięło udział w bitwie z 
Tatarami pod Legnicą.
1313 - mieszczanie złotoryjscy podarowali rzeźnię 
klasztorowi cystersów w Krzeszowie.
1334 - książę legnicki Bolesław Rozrzutny 
zatwierdza klasztorowi cystersów w Lubiążu 
dochody z kopalń złota w Złotoryi.
1421, 1438, 1446, 1461 oraz w innym latach w 
kwietniu XV w. joannici otrzymali różne dochody w 
Złotoryi.- 
1523 - do Złotoryi przybył Valentin Trozendorf; 
wkrótce obejmie rektorat szkoły. Słynny rektor 
umarł w kwietniu 1556 r. w Legnicy.
1584 - poświęcenie pięknej ambony w kościele 
Mariackim.
1613 -   wielki pożar miasta: spłonęło blisko 600 
budynków, m.in. ratusz, szkoła, klasztor i szpital.
1622 - przy cmentarzu ścięto mieczem Annę Kargin 
za cudzołóstwo i dzieciobójstwo.
1840 -  pożar zrujnował kościół św. Mikołaja.
1863 - spłonęła zachodnia strona ul. Basztowej.
1896 - uruchomiono połączenie kolejowe Złotoryja 
- Lwówek. W tym samym roku u podnóża Wilkołaka 
znaleziono narzędzie z epoki kamienia.

1907 - otwarcie szkoły miejskiej(obecnie SP 1).
1945 - Antoni Skowron, działacz Stronnictwa 
Ludowego, otrzymał pełnomocnictwa do 
zorganizowania polskiej administracji w obwodzie 
Złota Góra(pierwsza polska nazwa miasta po 
wojnie).
1947 - Danuta Krawczyk zorganizowała w mieście 
pierwszą powojenną drużynę ZHP.
1949 - powstała Powiatowa Komisja Społeczna do 
Walki z Analfabetyzmem z Janem Przybylskim na 
czele.
1959 - utworzenie rezerwatu przyrody nieożywionej 
„Wilcza Góra” na Wilkołaku. Nomen omen w 
kwietniu 2006 r.  powstał  pomysł  jego 
likwidacji(patrz Echo ze stycznia b.r.).
1971 - powstał Harcerski Klub Lotniczy „Trawers” 
pod dowództwem Jana Kuska. W kwietniu 1991 r. 
wzbogacił się o własny samolot.
1979 - oddano do użytku sale sportowe z internatem 
i zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących(LO i SP 2).
1984 - powstało Złotoryjskie Przedsiębiorstwo 
Budowlane(upadło w 1991).

1993 - strajk nauczycieli SP 1 i SP 3 oraz 
pracowników ZUS.
1994 - powstała Rada Kupców i Pracodawców.
1995 - szpital otrzymał imię doktora Andrzeja 
Wolańczyka.
1997 - TMZZ odtworzyło bibliotekę łańcuchową w 
wieży kościoła NNMP; zawiązała się rejonowa 
Rada Unii Pracy.
1998 - członkowie TMZZ przywieźli z Andechs w 
Bawarii(miejsce urodzin św. Jadwigi Śląskiej) kilka 
kamieni, które w 2001 r. stały się częścią kamienia 
medytacji przy zamku w Rokitnicy.
1999 - przebiegła przez miasto Międzynarodowa 
Sztafeta Osób Niepełnosprawnych; powstała 
balustrada przy studni w kościele NNMP.
2000 - złotoryjscy kupcy i handlowcy protestowali 
przeciwko budowie marketu „Plus”.
2004 - z inicjatywy TMZZ posadzono drzewka przy 
Ścieżce św. Jadwigi, pochodzące z Bawarii, 
Trzebnicy, Czech i Ziemi Złotoryjskiej.
2005 - niezapomniany udział złotoryjan w dniach 
żałoby i pogrzebu Jana Pawła II.
                                                           (gar)

Najnowszy, piąty już tom Biblioteczki Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej, wydawanej przez TMZZ, nosi tytuł „Dziedzictwo 
kulturowe Złotoryi na tle dziejów Śląska i Europy”. Przynosi 
s iedemnaście referatów wygłoszonych podczas sesj i  
popularnonaukowych, które w 2001 i 2006 r. zorganizowały TMZZ 
oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Naukowcy polscy i niemieccy. a 
także byli i obecni mieszkańcy Złotoryi oraz przedstawiciele 
Pulsnitz, opisują, przeważnie po raz pierwszy w tak obszerny sposób, 
następujące wydarzenia: pradzieje Ziemi Złotoryjskiej, założenie 
miasta, najazdy husyckie, dzieje zakonu joannitów, gimnazjum 
Valentina Trozendorfa,  miasto podczas wojny trzydziestoletniej i I 
wojny światowej, epitafia i tablice nagrobne, tutejszych artystów, 
herb i pieczęcie, losy Albrechta von Wallensteina, losy niemieckich 
mieszkańców oraz problemy narodowościowe w l. 1945-1956, 
złotoryjan na europejskich uniwersytetach od XIV do XVIII w., 
powojenną współpracę miasta z zagranicznymi partnerami. 
Publikację uzupełniają streszczenia w językach niemieckim i 
czeskim, ilustrują stare widokówki oraz ryciny. Jej wydanie było 
możliwe dzięki dotacji otrzymanej przez TMZZ z Euroregionu Nysa. 
Książkę polecamy nauczycielom historii, przewodnikom 
turystycznym oraz wszystkim miłośnikom naszej Małej Ojczyzny.
     (gar)

Rok 1965. Właśnie u zbiegu ulic M. 
Konopnickiej i S. Staszica rozpoczyna się 
wznoszenie pomnika na XX-lecie Powrotu 
Ziemi Złotoryjskiej do Macierzy. Już nie ma 
śladów  po budynku masonerii i ogrodzie 
botanicznym, które wcześniej znajdowały 
się tuż obok. Na dalszym planie 
dostrzegamy bardzo zniszczone mury 
obronne. W latach 1965-1967 będą 
częściowo odrestaurowywane, a następnie 
właśn ie  w tym mie jscu  zos tan ie  
umieszczona stosowna tablica. 
     Wokół pomnika zebrała się grupa 
robotników oraz urzędników. Czy ktoś z 
Czytelników mógłby podać nam ich 
nazwiska?
   (gar)
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Zdarzyło się w kwietniu

m ł o d z i e ż  L O ,  n a p r a w i e  
wiatrowskazu na szczycie niższej 
wieży, montażu nowych krat w 
zewnętrznym wejściu na balkony 
oraz w zejściu do kotłowni, 
naprawie witrażu w okienku nawy 
bocznej, opisach zabytków we 
wnętrzu świątyni, książce o 
dziejach kościoła Mariackiego. 
     W latach 1998-1999 wiele 
energii kilkudziesięciu osób 
( h i s t o r y k ó w  s z t u k i ,  
k o n s e r w a t o r ó w  z a b y t k ó w,  
członków TMZZ, miejscowych 
rzemieślników) pochłonęły prace 
przy otwarciu średniowiecznej 
studni w kościele i otoczeniu jej 
kamienną balustradą. Tego rodzaju 
ob i ek t ,  w  doda tku  c i ąg l e  
wypełniony kryształową wodą, 
należy do rzadkości we wnętrzach 
kościołów. Na balustradzie 
widnieje krzyż maltański oraz 
łacińska inskrypcja dotycząca 
wymienionych prac. Przy studni 
p r z e w o d n i c y  t u r y s t y c z n i  
nawiązują do nieszczęśliwego 
wydarzenia z XVII wieku, gdy 
utopiła się w niej córeczka jednego 
z tutejszych sukienników.
      Wymienienie wszystkich osób, 
k t ó r e  a n g a ż o w a ł y  s i ę  w  
przedstawione tutaj inicjatywy, 
zajęłoby z pewnością całą stronę 
„Echa”. Świadectwa ich zapału 
przechowuje archiwum TMZZ. Z 
pewnością nie zapomnimy o nich 
w książkowych publikacjach.

 Roman Gorzkowski

Warto przeczytać...
Kulturowe dziedzictwo

Historia jednej fotografii

poziom wody w okolicy młyna wyniósł 120 cm.
1703 r. - wybudowano jaz kamienny na Kaczawie.
1707 r. - przebudowano jaz na Kaczawie w 
Jerzmanicach, który otrzymał tym razem 
konstrukcję kamienną.,
1725 - z inicjatywy burmistrza Johanna Leopolda 
Feige zbudowano na górze zamkowej wieżę ciśnień, 
do której jeszcze w końcu XIX w. na wysokość 56m 
transportowano wodę z Młynówki.
1755 r. - powódź spowodowana wylewem Kaczawy.
1763 r. - oddano do użytku  (przy dzisiejszej stacji 
PKP) kamienny most na Kaczawie (odrestaurowany 
w l. 1996 - 1997).
1778 - oddano do użytku (przy dzisiejszej ul. 
Legnickiej) kamienny most łączący brzegi Kaczawy 
- od 1970 r. już nieużywany .
1797 r. - powódź spowodowana wylewem Kaczawy.
1804 r. - powódź spowodowana wylewem Kaczawy.
1813 r. - w sierpniu wylała Kaczawa, wezbranie to 
miało największy zasięg terytorialny z notowanych 
do owego czasu i objęło także górną i środkową 
Odrę, a nawet Wisłę oraz tereny Niemiec, Czech i 
Węgier. Powódź ta była tak wielka, że wiele 
późniejszych projektów wałów opracowano na 
podstawie obliczeń z powodzi 1813 r. okreúlonej 
przez Centralne Biuro Hydrograficzne na 3300 mł/s.
XIX w. - 1 poł w. w wyniku zamarznięcia i utonięcia 
zginęło 60 osób.
1813 r. - 23 sierpnia wojska francuskie 
poprowadziły z rejonu Podgórnika atak na wojska 
rosyjskie na Wilczej Górze oraz pruskie wojska pod 
Złotoryją podczas „bitwy nad Kaczawą". Powódź 
utrudniała prowadzenie działań wojennych.
1838 r. - powstała firma budowlana Augusta 
Ludwika Urbana, która przez sto lat budowała 
wiadukty, linie kolejowe i mosty na Kaczawie.
1854 r - powódź stulecia, największa powódź na 
Odrze i jej w dorzeczu.
1881 r. - 10 Lipca nastąpiło oficjalne otwarcie w 
Jerzmanicach uzdrowiska działającego w oparciu o 
miejscowe źródła mineralne. Błoto czerpano u 
źródeł Czerwonego Potoku, zasilającego Kaczawę 
na wysokości Nowej Ziemi. Powstały także: 
restauracja serwująca rozmaicie przyrządzane 
pstrągi z Kaczawy,  zakład kąpielowy, duży park ze 
stawami i fontanną, (dokąd doprowadzano 
specjalną odnogą wodę z Kaczawy) muszla 
koncertowa, boiska oraz korty.
1882 r. - oddano do użytku most na Kaczawie (przy 
dzisiejszej ul. Chojnowskiej). 
1895 r. - oddano do użytku most kolejowy zwany 
„żelaznym” (nad  Zalew). 
1897 r. -  powódź spowodowana wylewem 
Kaczawy.
1926 r. - wielka powódź spowodowana przez 
Kaczawę, jaz na rzece w Jerzmanicach został mocno 
uszkodzony, 1926 r. - spalił się młyn w dolnej części 
Jerzmanic, po pożarze urządzono tam piekarnię.
1927 r. - odbudowano jaz na Kaczawie, uszkodzony 
wskutek powodzi.
1927 - 1930 - wybudowano oczyszczalnię ścieków.
1945 r. -  w powiecie złotoryjskim było 51 młynów, 
z których w latach 1945 - 1946 uruchomiono 47.
1945 r. - najpiękniejszy młyn w Złotoryi znajdował 
się przy ulicy Chojnowskiej, był wykorzystywany 
m.in. do produkcji energii elektrycznej.
1947 r. - odbudowano, zmieniając konstrukcję, most 
kolejowy zwany „żelaznym” (nad  Zalew).
1952/1954 - rozebrano folusz białoskórniczy 
usytuowany przy stacji PKP.
1970/1980 r. -  znacznie pogorszył się stan wody w 
Kaczawie.
Lata 70 XX w. - zasypano odnogę młynówki przy 
budynku dawnego młyna i ulicy kolejowej. 
1972 r. - skontrolowano 56,5 km cieku Kaczawy, nie 
było już wód I klasy czystości, klasa II stanowiła 
54,9%, trzecia 31,9% i wody pozaklasowe 13,2%. 
1977 r. - 1 sierpnia, godz. 15.37, meldunek straży 

pożarnej w Złotoryi - donosi o gwałtownym 
podnoszeniu się wody w Kaczawie.
1977 r. - 1 sierpnia następuje początek wielkiej 
powodzi spowodowanej wylewem Kaczawy, 
przeprowadzono ewakuację ludności Rzymówki, 
Świerzawy, Nowego Kościoła, w nocy wywróciła 
się łódź i utonęła jedna kobieta. Mówiono, że 
najstarsi ludzie takiej wody nie pamiętają.
1977 r. - 3 sierpnia premier Piotr Jaroszewicz 
odwiedził zalaną Legnicę.
1977/ 1978 r.  - następuje rozbudowa kanalizacji 
miejskiej. 
1978/983 r. - dalsze pogorszenie stanu wody w 
Kaczawie, braku wód I klasy, wody II klasy 
stanowiły już tylko 27,9%, III klasy 36,1 i 
pozaklasowe 36%. 
1981 r. - powódź spowodowana wylewem Kaczawy, 
odnotowano stany wyższe niż w czasie powodzi w 
1977 r. 
1986-1987 r. - znaczna degradacja fizyko - 
chemiczna i biologiczna Kaczawy, zniknęły wody II 
klasy, a klasa III stanowiła 63,9%. Pod względem 
zaś biologicznym cała rzeka niosła wody 
pozaklasowe. 
Lata 90 XX w. - podjęto kosztowną rozbudowę 
systemu oczyszczania ścieków, ponieważ istniejąca 
oczyszczalnia poważnie zanieczyszczała Kaczawę.
1994 r. - zorganizowano Pierwsze Mistrzostwa 
Polski w Płukaniu Złota. Rozpoczyna się akcja 
promowania miasta w oparciu o złoto, Kaczawa 
ponownie przeżywa gorączkę złota, kopacze 
przemywają złotonośne piaski, wydobywając cenny 
kruszec.
1997 r. - powódź spowodowana wylewem Kaczawy 
nazwana powodzią tysiąclecia.
2000 r. - Mistrzostwa Świata w Płukaniu Złota, 
zawody odbyły się w zbiorniku zasilanym przez 
wodę z Kaczawy, cały teren Zalewu oraz teren 
pomiędzy wałem a rzeką były miejscem zawodów.
2002 r. - 14.08 następuje zagrożenie powodziowe, 
stan alarmowy został przekroczony o 70 cm, dwa 
zbiorniki retencyjne w  Kaczorowie i Świerzawie 
zostały wypełnione w 60% .Kaczawa wylała się na 
tereny przy zalewie oraz na pola przy ul Legnickiej.
2004 r. - badania potwierdzają poprawę jakości 
wody w Kaczawie. 
2005 r. - w marcu nagła odwilż doprowadziła do 
powodzi w Świerzawie, utopiło się dwóch 
chłopców.
XXI w. - ocenia się, że współcześni kopacze złota 
zrzeszeni w Polskim Bractwie Kopaczy Złota 
wydobywają w okolicy Złotoryi, przemywając 
złotonośne piaski, ok. 0,5 kg cennego kruszcu 
rocznie!
   Damian Komada
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W dniach 14 oraz 15 kwietnia odbyły się Mistrzostwa 
Polski oraz Czech w Enduro. Trasa prowadziła przez 
Złotoryję, Nowy Kościół i Lubiechową. Zawodnicy 
startowali w różnych klasach, m.in. w klasie senior, 
junior, młodzik oraz E1 w dół. Podczas pierwszego 
dnia zawodnicy za zadanie mieli przejechać 
trzykrotnie wcześniej wymienioną trasę, natomiast 
drugiego dnia powtórzyć ją jeszcze dwa razy. 
Głównym organizatorem całych zawodów był Bartosz 
Bembenik  brat słynnego mistrza w tej dyscyplinie 
Mateusza Bembenika. Organizatorzy, ze względu na 
bezpieczeństwo oraz sprawną organizację, pragnęli, 
aby zawody odbyły się bez większej ilości kibiców, 
choć i tak nie zabrakło zagorzałych fanów motoryzacji. 
A było na kogo i na co popatrzeć… pomimo tego, iż 
większość zawodników pochodziła z Czech, kibice 
zachwycali się popisowymi wyczynami oraz 
wspaniałymi maszynami. Mistrzostwa odbywały się 
na następujących zasadach: każdy zawodnik miał inny 
czas startu i musiał meldować się w punktach 
kontrolnych na trasie. Choć jeden z Czechów miał 
poważny wypadek w okolicach Nowego Kościoła oraz 
kilku zawodników pogubiło się na trasie i nie 
ukończyło wyścigu, zawody uznano za bardzo udane. 
Pierwsze miejsce zajął Łukasz Kurowski z Warszawy, 
a tuż za nim był reprezentant naszego regionu Mateusz 
Bembenik, który w swojej klasie został mistrzem 
Polski, z czego cieszy się chyba cały Dolny Śląsk. 
Serdecznie mu gratulujemy i czekamy na kolejne jego 
tytuły. 
   Adrian Görge

Mistrzostwa Enduro

Zdjęcia: Ryszard Masłowski
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