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przyspieszenia rozwoju. Zakupiliœmy nowoczesne
maszyny i wybudowaliœmy nowe obiekty.
Kupiliœmy te¿ oœrodek wczasowy w Rewalu i plac w
Sarbinowie nad morzem. Ka¿de pokolenie
dok³ada³o swoje dokonania do rozwoju ZZO.

Zanim zaczniemy rozmowê, chcia³bym coœ
oœwiadczyæ - ubiega moje pierwsze pytanie
Krzysztof Zamojski, wieloletni dyrektor
Z³otoryjskich Zak³adów Obuwia, obiegowo
zwanych Filcami. - Otó¿ rzadko ulega³em presji
dziennikarzy. Ten wywiad ma siê ukazaæ w Echu
Z³otoryi, miesiêczniku Towarzystwa Mi³oœników
Ziemi Z³otoryjskiej. Jako spo³eczny dzia³acz
TMMZ jestem zainteresowany jego powodzeniem.
Minê³o 10 lat od chwili odwo³ania mnie ze
stanowiska prezesa zarz¹du ZZO S.A. Z tego
dystansu mo¿na ju¿ spokojnie wróciæ do sprawy,
która nigdy nie przestanie byæ wa¿na dla wielu
pracowników i ich najbli¿szych. Opowiadaj¹c o
sobie, mówiê o fabryce, w której spêdzi³em 28 lat, z
czego 21 lat i 3 miesi¹ce jako dyrektor i prezes.
Chcia³bym wywo³aæ wspomnienia i opinie by³ych
wspó³pracowników. Zabieraj¹cy g³os nara¿a siê na
krytykê i komentarze innych, którzy „wiedz¹
lepiej”. Dlatego zg³aszam siê na pierwszy ogieñ z
nadziej¹, ¿e inni - starsi i m³odsi, zabior¹ g³os w
sprawie naszych Filców.
Agnieszka M³yñczak - Porozmawiajmy zatem o
pocz¹tkach zak³adu i jego pierwszych
pracownikach.
Krzysztof Zamojski - Zak³ad powsta³ pod koniec
XIX wieku, rozwija³ siê etapami i produkowa³ filc
oraz wyroby filcowe (kapelusze, kapeliny, sto¿ki).
Polscy pionierzy roku 1945 zastali skromne obiekty
a maszyny fabryczne by³y rozszabrowane. Za to
nowoczesna by³a kot³ownia z 1936 roku, która
pracowa³a jeszcze do czasów syndyka ZZO w 1998
roku. Przed II wojn¹ œwiatow¹ nie tylko dostarcza³a
energii na potrzeby produkcyjne, ale porusza³a
dodatkowo generator pr¹du, który dostarcza³
energiê dla po³owy Z³otoryi.
W pocz¹tkach dzia³alnoœci (za PRL-u) zak³ad
wygl¹da³ zupe³nie inaczej, ni¿ w póŸniejszych
latach swojego rozkwitu. Przede wszystkim
obiektów by³o o po³owê mniej, wiele by³o ni¿szych
ni¿ obecnie, niektóre inaczej wygl¹da³y. Budynek obecnie ³ukowato wygiêty i przylegaj¹cy do ulicy
Stromej, którego czêœæ pe³ni rolê portierni - pe³ni³
rolê wiaty. Zamiast œcian mia³ plandekê. Widzia³em
to na zdjêciu. Jeszcze na pocz¹tku lat 70 - tych na
placu nad rzek¹ dwie inne drewniane wiaty z
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plandekami pe³ni³y funkcjê magazynów surowca.
Zak³ad zorganizowa³ ówczesny, pierwszy
dyrektor Filców pan Antoni Mieszczak.
Odzyskano maszyny i utworzono polsko niemieck¹ za³ogê, a 15 listopada 1946 roku zadymi³
¿ó³ty komin fabryczny Filców oznajmiaj¹c
uruchomienie produkcji.
Mia³em wtedy 8 miesiêcy i nie mog³em
przewidzieæ, ¿e 24 lata póŸniej tutaj w³aœnie, do
Z³otoryi rzuci mnie los.
Zaczêto od produkcji filcu i jego wyrobów. Ale
kto mia³ siê stroiæ w kapelusze, kiedy panowa³a
powojenna bieda? Zaczêto wiêc produkowaæ
bereciki „z antenk¹”. Za³oga zwiêksza³a siê, a zbyt
na filc mala³. Wtedy pomys³owi ludzie wymyœlili
buty. Na gor¹cych formach, tak jak kapelusze
formowano cholewki z filcu. Doklejano gumowe
podeszwy, ¿eby nie przecieka³y. Nigdy nie
widzia³em takich butów i do dziœ nie wiem, czy
dobrze zrozumia³em starszych kolegów, którzy mi o
nich opowiadali.
Stopniowo kraj siê rozwija³ i zwiêksza³y siê
wymagania klientów. Oko³o1954 roku do pracy w
Filcach skierowano trzech techników po szko³ach w
Bielsku-Bia³ej. Byli to W³adys³aw Bednarz, Stefan
Kajor i Kazimierz Jakubiec. Wroœli w z³otoryjskie
œrodowisko, pozak³adali rodziny. To dro¿d¿e i
kamienie milowe w historii firmy. Zajêli
kierownicze stanowiska na produkcji i wraz ze
wspó³pracownikami opracowali i wdro¿yli
produkcjê szyt¹. To by³a rewolucyjna zmiana!
Formowanie cholewek na gor¹cych formach bardzo
ogranicza³o mo¿liwoœci wzornicze. Gdy filc zaczêto
kroiæ i zszywaæ, osi¹gniêto efekt taki, jak przy
produkcji obuwia skórzanego. Wykrawano z
szablonów cholewki i ³¹czono je z podeszw¹. Wtedy
mo¿na by³o takie buty ozdabiaæ na wiele sposobów.
Produkowaliœmy piêkne buty. Sprzeda¿ produktów
od razu wzros³a.
Kolejne etapy rozwoju Filców to ci¹g³a
wymiana parku maszynowego na nowoczeœniejszy i
bardziej wydajny. Trzeba te¿ by³o rozbudowywaæ
obiekty, ¿eby pomieœciæ taœmy produkcyjne i
poprawiaæ warunki pracy. Od 1982 roku zak³ad
samodzielnie dysponowa³ wypracowanym
zyskiem, a wszelkie ograniczenia, w tym dewizowe,
zlikwidowano w 1990 r. Mieliœmy bardzo dobre
wyniki, co da³o mo¿liwoœci wzrostu p³ac i

- Jacy byli kolejni dyrektorzy?
Z tym mam k³opot. Oko³o 30 lat temu
odtworzyliœmy pierwsze lata Filców, ale jako m³ody
cz³owiek nie dopilnowa³em wtedy gromadzenia i
przechowywania pami¹tek w zapiskach, kronikach
czy eksponatach. Mam nadziejê, ¿e pomog¹ w tym
byli pracownicy naszej fabryki i w jednym z
kolejnych numerów Echa Z³otoryi wspólnie
napiszemy historiê firmy.
Opowiadano mi, ¿e oko³o roku 1950
zaproponowano stanowisko dyrektora
przodownikowi pracy. Takie by³y czasy. Pozna³em
tego pana, bo mieszka³ przy ulicy Sikorskiego tu¿
nad zak³adem. Myœlê o nim z szacunkiem, bo
skromnie odmówi³ objêcia stanowiska uznaj¹c, ¿e
brak mu wykszta³cenia.
Na pewno pierwszym dyrektorem by³ Antoni
Mieszczak. Potem by³o kilka szybkich zmian i
wreszcie dyrektorzy Rukawiczkin, Bogusiak,
Bogdan Gruna, Andrzej Schmidt. Ja jako
naczelny kierowa³em firm¹ od 1 lutego 1976 r. do 5
maja 1997 roku. G³ównymi ksiêgowymi byli: Jan
Zwoliñski, Henryk Pokrywka (w bran¿y od 1936
roku!), Antoni Rutkowski i Barbara Andrysiak.
Narodowy Fundusz Inwestycyjny - wiod¹cy w
radzie nadzorczej spó³ki ZZO S.A. w 1997 roku,
wyrzuci³ ca³y dotychczasowy zarz¹d i przys³a³
nowy w celu zlikwidowania firmy. Wystarczy³o im
tylko 9 miesiêcy! Nie pamiêtam nazwisk tych
fachowców. ¯eby siê nie krêpowaæ, zwolnili
sekretarkê z 23 letnim sta¿em - Celinê Kaliñsk¹, a
radcê prawnego zast¹piono du¿o dro¿sz¹
kancelari¹.
- Wróæmy do pana. Co ma wspólnego chemik z
produkcj¹ butów?
- Teraz du¿o. Obuwnicy maj¹ tytu³y in¿yniera

Z£OTORYI Wydawca: Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Z³otoryjskiej

ÓW

W ARZ

O MI£OŒN
I
TW

K

YS

LUDZIE ZIEMI Z£OTORYJSKIEJ

fot.: R. Mas³owski

- Wspomnia³ pan o dyrektorze Mieszczaku......
- To by³a szczególna postaæ. Mia³em zaszczyt
poznaæ go osobiœcie dziêki panu Ludwikowi
£aciakowi. Pojechaliœmy do Bielska zaprosiæ
wiekowego ju¿ dyrektora na jubileusz zak³adu. Stan
jego serca uniemo¿liwi³ przyjazd na uroczystoœci,
ale póŸniej odwiedzi³ nas wraz
z
synem. Spokojnie, bez emocji opowiedzia³ mi o
swoich trudnych losach. Pierwszy dyrektor
powojennych Filców, aresztowany na terenie
fabryki, by³ wiêziony przez Urz¹d Bezpieczeñstwa
przez dwa lata. Potem zosta³ zrehabilitowany i
przeproszony, co w czasach stalinowskich by³o
ewenementem. Swoje wspomnienia spisa³ i da³
panu Chabiorowi, który przekaza³ je do archiwum
TMZZ. W kolejnych numerach Echa zamieœcimy te
wspomnienia, w których wyjaœni³ swoj¹ sprawê i
opisa³ ludzi, i wydarzenia z pierwszych lat Filców.
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W pracach redakcyjnych uczestniczyli:Anna Chrzanowska, Roman Gorzkowski, Agnieszka M³yñczak, Iwona Paw³owska, Robert Paw³owski
(red. naczelny), Jolanta Zarêbska (korekta).

Ale na pocz¹tku trafi³ pan rzeczywiœcie do
laboratorium chemicznego?
- To by³ sta¿ trwaj¹cy oko³o roku.
Sta¿yœcie przyznawano opiekuna o
wykszta³ceniu co najmniej takim, jakie
ma sta¿ysta. Wtedy na 1000 osób w
Z³otoryjskich Zak³adach Wyrobów
Filcowych wy¿sze wykszta³cenie mia³o 6
pracowników. Powierzono mnie opiece
pani mgr in¿. w³ókiennik Barbarze
£ukasiewicz, kieruj¹cej laboratorium.
Pracowa³y tam tak¿e dwie techniczki:
Anka Grogulska i Tereska Tokarz. Prawie
w moim wieku, wiêc w wolnych
chwilach robiliœmy sobie psikusy.
Normalne by³o sypanie soli zamiast
cukru, polewanie wod¹. Kiedyœ zaszy³y
rêkawy mojego swetra, ja „umy³em” im
g³owy pod kranem z zimn¹ wod¹. By³o
m³odo i weso³o. Teraz mamy wnuki.
- Co robili sta¿yœci?
- Wtedy wszystko mnie interesowa³o, a
szczególnie produkcja. Nie rozumiem,
jak mo¿na przejœæ wzd³u¿ taœmy i nie
obserwowaæ, jak z poszczególnych
elementów powstaje but i to tak, ¿eby nie
pomyliæ numeracji i otrzymaæ za³o¿ony
sortyment wielkoœciowy. Ludzie nosz¹
przecie¿ buty w ró¿nych rozmiarach.
Trzeba to m¹drze zorganizowaæ, a
obuwnicy to potrafi¹.
W 1971 roku, gdy odbywa³em sta¿,
zaprzestano produkcji filcu, wiêc
zdemontowano du¿e, ¿eliwne maszyny,
na których go wyrabiano. Razem z
innymi rozbija³em m³otem solidne,
poniemieckie fundamenty tych maszyn.
Poprosi³em te¿ o zgodê na wziêcie

Proszê opowiedzieæ o tym, jak zosta³ pan
dyrektorem.
- Z³o¿y³o siê na to kilka okolicznoœci. W 1975 roku
po³¹czono samodzielne dot¹d przedsiêbiorstwa w
Z³otoryi, Kamiennej Górze, Strzegomiu i we
Wroc³awiu oraz w Oleœnicy w przedsiêbiorstwo
wielozak³adowe pod nazw¹ Dolnoœl¹skie Zak³ady
Przemys³u Skórzanego ODRA. Zwaliœmy je
potocznie kombinatem. Wiod¹ca by³a Oleœnica jako
najwiêksza. Na oko nic siê nie zmieni³o, tylko
ubocznym dzia³aniem by³o usuwanie
dotychczasowych dyrektorów pod byle pretekstem.

fot.: A. M³yñczak

udzia³u w Konferencji Samorz¹du Pracowniczego,
która zatwierdza³a roczne sprawozdania i plany.
Chcia³em wiedzieæ, o co chodzi z tym samorz¹dem.
Jako sta¿ysta sadzi³em równie¿ z innymi topole
wzd³u¿ ogrodzenia zak³adu. Wiele lat póŸniej
zabiega³em o zgodê w³adz na wyciêcie dziewiêciu
potê¿nych drzew (tych samych, które sadzi³em) o
s³abych korzeniach, które grozi³y zgnieceniem
budynku sklejarki.
- Po co zapisa³ siê pan do PZPR?
- ¯eby byæ w g³ównym nurcie zak³adowego ¿ycia,
gdzie zapadaj¹ decyzje. Poza tym wydawa³o mi siê
s³uszne byæ cz³onkiem partii, aby ta organizacja
normalnia³a. Zezwoli³ mi na to mój stryj, który jako
lekarz reprezentowa³ tzw. wolny zawód. On uwa¿a³,
¿e w œrodowisku wielu ludzi, np. w fabryce, nie
mo¿na staæ z boku. Proponowano mi pracê etatow¹
w strukturach partii, ale nie zgodzi³em siê, bo
chcia³em zachowaæ pewn¹ swobodê ideologiczn¹, a
swoj¹ przysz³oœæ zawodow¹ widzia³em tylko w
produkcji. Po to poszed³em na politechnikê.
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Chcia³em produkowaæ to, co ludziom potrzebne, na
przyk³ad buty.

Naczelny kombinatu wola³ powo³ywaæ nowych,
którzy anga¿e otrzymywali z jego nadania.
Wtedy dotychczasowego dyrektora ZZO
Andrzeja Schmidta odwo³ano, a na jego miejsce
mia³ przyjœæ za miesi¹c wicedyrektor Pañstwowego
Oœrodka Maszynowego, mój s¹siad, Alojzy W¹sik.
Na ten czas od 1 lutego1976 roku powierzono mi
pe³nienie obowi¹zków dyrektora. By³em
przera¿ony! Powiedziano mi jednak, ¿e partii i
szefowi siê nie odmawia, bo odstawi¹ na boczny tor.
Pociesza³em siê, ¿e mo¿e ten miesi¹c wytrzymam
tak, jakby naczelny by³ na urlopie. Po miesi¹cu
okaza³o siê, ¿e Alojzy nie przyjdzie, bo awans
spowodowa³by obni¿enie jego zarobków. Kombinat
szuka³ innego kandydata. Wreszcie po trzech
miesi¹cach zniechêcony dyrektor Rubaj przyjecha³
z Oleœnicy i mówi: „Co ja bêdê szuka³ dyrektora
zak³adu? Jak pan sobie radzi, to po co panu jakiœ
nowy szef?” Mia³em 30 lat i 5 lat sta¿u pracy.
Zosta³em dyrektorem zak³adu 1000-osobowej
za³ogi.

- I zosta³ pan na 21 lat?
- Z jednej strony widocznie nie by³o to specjalnie
atrakcyjne stanowisko. Ju¿ W¹sik go nie chcia³.
Ambitni ci¹gnêli do KGHM, a przynajmniej do
wiêkszych miast. Kierowanie tak¹ du¿¹ firm¹ nie
by³o jednak sielank¹. Kiedyœ pierwszy sekretarz
Komitetu Miejskiego PZPR zabroni³ mi wyjechaæ
na urlop, bo fabryka nie wykona³a planu eksportu.
Kiedy indziej niewykonanie planu lipca przy
przejœciu z obuwia letniego na zimowe wszyscy
odrabialiœmy nocami bez dodatkowej zap³aty.
Oleœnica przys³a³a kontrolê na koniec sierpnia, bo
nie wierzy³a, ¿e w tak krótkim czasie zintegrowana
za³oga potrafi³a odrobiæ zaleg³oœci!
Z drugiej strony starannie dobiera³em
wspó³pracowników, ale jak ju¿ wybra³em, to mieli
moje stabilne poparcie. Poniewa¿ nie
by³em obuwnikiem, pozyska³em na
stanowisko zastêpcy do spraw produkcji
nieod¿a³owanego Stanis³awa Szczypka.
Zacz¹³ od krojczego w Nowym Targu,
jednak stale podnosi³ kwalifikacje i do
Z³otoryi przyjecha³ ju¿ jako in¿ynier
obuwnik. Henia Szczypek - technik
obuwnik. Potem przyjecha³a Alfreda
Burzyñska, Beata i Krzysztof
Rejczakowie i kolejni in¿ynierowie S.
Majewski i P. Podlaski.
Pozyskiwaliœmy ekonomistów: Aniê
Sojê, Marysiê Prorok, Gra¿ynê Oborsk¹,
Irenê Krauze, Mariê Œwiês. Inne bran¿e to
in¿ynierowie Barbara Siwiec i Roman
Wojdyno. Prawnik - Janusz Œwiês. Ju¿ mi
siê pl¹cze w g³owie.
Dawniej podkupowaliœmy kadry z
Leny. PóŸniej to w Filcach by³o ponad 20
osób z wy¿szym wykszta³ceniem i teraz
MY zasilaliœmy inne firmy. Bardzo wielu
mieliœmy ludzi ze œrednim, w tym
obuwniczym wykszta³ceniem.
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Cisza
pustych hal

chemika ze specjalnoœci¹ technologia obuwia.
Pierwsi kszta³cili siê za granic¹, bo wy¿sza szko³a
dla obuwników w Radomiu ruszy³a dopiero w latach
70-tych. W latach 60-tych na Politechnice £ódzkiej
zg³oszono ofertê stypendium fundowanego dla
specjalisty in¿ynierii chemicznej. Zainteresowa³o
mnie to, a na mapie zobaczy³em, ¿e w Z³otoryi
zaczynaj¹ siê góry. Pomyœla³em, ¿e w koñcu
poje¿d¿ê sobie na nartach. No i pojecha³em
zdobywaæ Zachód. Trochê przez pomy³kê, bo na
miejscu przekona³em siê, ¿e to nie moja specjalnoœæ.
Pociesza³em siê tylko, ¿e trzy lata jakoœ
wytrzymam.

- Jest pan zbyt skromny. Ale za to du¿o
pan dokona³ przez ten czas.
Dzia³anie jest wypadkow¹ wielu
czynników. Trzeba chcieæ i wykorzystaæ
ka¿d¹ mo¿liwoœæ osi¹gniêcia celu.
Trzeba mieæ z kim to robiæ. Wczeœniej
opowiedzia³em, jak uzupe³nialiœmy
kadrê. To by³o konieczne, bo œwiat szed³
naprzód. W innych miastach s³ysza³o siê
o konfliktach i wrogich obozach. Tu
zarówno w³adze miejskie jak i
kierownictwa firm wspó³dzia³a³y.
Chcia³bym teraz wróciæ do pierwszych lat
funkcjonowania fabryki ju¿ o profilu obuwniczym.
Bardzo znacz¹cymi postaciami byli wieloletni
kierownicy produkcji: Józef Czy¿owski, Stanis³aw
Waciak, na krojowni groŸny Henryk Lisiecki, na
farbiarni sympatyczny mi³oœnik sportu Ludwik
£aciak, a na gumowni mój nauczyciel Tadeusz
Kucharczyk, który narzeka³, ¿e za wczeœnie siê
urodzi³. Do³¹czyli do nich fachowcy-obuwnicy:
Franciszek Zube (do ok.1980 roku szef produkcji),
jego siostra Gabrysia Sarapata, póŸniej
konstruktorki modelarze tacy jak Maria JóŸwiak,
Danuta Sobotkiewicz, Wanda Konieczna,
technolodzy np. Maria Œlusarczyk, Urszula Steczek
i panie Kosmala i Pasek, pan Kazimierz Kiciñski i
wielu innych. Nie wymieni³em wszystkich, a
przecie¿ zak³ad nie móg³ siê obejœæ bez fachowców
innych bran¿, takich jak s³u¿by finansowoksiêgowe na czele z pani¹ Teodozj¹ Kajor, panem
G¹dkiem. Planiœci, których pamiêtam to Tadeusz
Piotrowski z oryginalnym poczuciem humoru,

Ci¹g dalszy na stronie 4.
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fot.: R. Mas³owski
portier kpi z niego. Trafi³ swój na swego.
Tyle miejsca zajê³o czêœciowe omówienie
dzia³ów i s³u¿b organizuj¹cych i obs³uguj¹cych
produkcjê. Bo przecie¿ najwa¿niejsza jest
produkcja. To codziennie od 800 do 1200
fachowców produkowa³o 12 do 18 tysiêcy par
butów. Codziennie jedna para butów dla ka¿dego
mieszkañca Z³otoryi! Przygotowanie produkcji,
Rozkrój i Opracowanie elementów, szwalnie w
Z³otoryi i w Przemkowie, i kooperanci, monta¿e
æwiekowano-klejone i wtryskowe. Na tych
wydzia³ach produkcyjnych na przestrzeni 52
powojennych lat przepracowa³o d³u¿ej lub krócej
9250 porz¹dnych ludzi i dobrych fachowców ze

- Wielu z³otoryjan bardzo ciep³o pana wspomina.
By³ pan tyle lat dyrektorem, ¿e przez ten czas
przewinê³y siê przez Filce ca³e pokolenia
z³otoryjskich rodzin.
- Na potrzeby tego wywiadu, uczynna pani Teresa
Grabowska obliczy³a, ¿e na przestrzeni 52
powojennych lat pracowa³o w Filcach 9250 osób.
Jestem przekonany, ¿e ludzie z natury s¹ dobrzy.
Na dowód opowiem pewn¹ historiê. Kiedyœ moja
jedenastomiesiêczna córeczka Magda zatru³a siê
antybiotykami. Siostra oddzia³owa ze szpitala w
Chojnowie za¿¹da³a suszonych jagód, którymi
postanowi³a powstrzymaæ odwadnianie organizmu,
aby uratowaæ dziecko. Nie mieliœmy suszonych
jagód, a w handlu wtedy nie by³o takich rzeczy.
Wiadomoœæ o tym jakoœ siê rozesz³a i nieznani

Zaraz na pocz¹tku mojego dyrektorowania
zderzy³em siê z wielkim problemem. Zak³ad
produkowa³ wtedy dwa miliony par butów rocznie, z
czego jedn¹ czwart¹ na wtryskarce Desma. Automa
przepracowa³ osiem lat i zacz¹³ siê sypaæ. Maszyna
ruszy³a dopiero po remoncie trwaj¹cym ca³y rok.
Oznacza³o to zmniejszenie przez ten rok potrzebnej
produkcji butów. Dla zjednoczenia liczy³y siê pary i
plan! Znowu Kajor, Zgó³ka i ich wspó³pracownicy
ruszyli g³owami. Wymyœlili mianowicie riwierki.
By³a to podeszwa z mikrogumy i cholewka z dwóch
pasków polkorfamu. By³ to genialny wynalazek.
Dziêki tej produkcji zatkaliœmy dziurê w planie, a
riwierki przyjê³y siê i robiliœmy je przez kilka lat.
Zast¹pi³y je dopiero kolorowe klapki na pla¿ê.
W za³odze ró¿nie bywa. Problemy powstaj¹,
kiedy ktoœ narozrabia. Pamiêtam dwóch
pracowników, mechanika Andrzeja i monta¿ystê
Bernarda. Zdarza³o im siê byæ pod wp³ywem
alkoholu w pracy, ale karê za to przewinienie
przyjmowali bez krêtactwa, ze swoist¹ klas¹.
Zdarzy³o siê te¿ na monta¿u, ¿e jeden z
dwuosobowej obs³ugi æwiekarki przyszed³ tr¹cony i
zbiera³ si³y w szatni, a drugi pracowa³ za dwóch.
Liczy³ na to, ¿e partner podejmie pracê. Kiedy w
szatni zobaczy³, ¿e kolega kpi z niego i jeszcze jest
podpity, to zdenerwowa³ siê i da³ mu w zêby.
Moraln¹ racjê mia³ ten trzeŸwy, ale musia³em ukaraæ
obu za z³amanie regulaminu.
Innym razem pok³óci³y siê dwie panie. Dosz³o
do wyzwisk i rêkoczynów. Jak to rozs¹dziæ?
Czasami musia³em wys³uchiwaæ trudnych,
prywatnych problemów. Stara³em siê pomagaæ,
chyba ¿e sprawa wykracza³a poza moje
kompetencje, wtedy interweniowa³em w innych
instytucjach.
Przyjecha³em do Z³otoryi cztery miesi¹ce po
œlubie. Podj¹³em pracê 11 listopada 1970 roku.
Nikogo z ¿on¹ nie znaliœmy. Zauwa¿yliœmy, ¿e
wielu ludzi jest tu spokrewnionych - skutki
repatriacji i wzajemnych zwi¹zków. Dziœ my te¿ z
rodzin¹ wroœliœmy w z³otoryjsk¹ ziemiê. Nasze
dzieci wywêdrowa³y do Wroc³awia, ale ich korzenie
s¹ ju¿ tu. Mamy przyjació³ i znajomych. Wielu ludzi
dok³adnie nie znam. Szczególnie trudno mi
rozpoznaæ m³odzie¿. Ale czujê, ¿e oni s¹ st¹d i
k³aniam siê na ulicy na tym bardziej, gdy zobaczê
¿yczliwy uœmiech. To na pewno ktoœ z Filców,
pewna forma „rodzinnej wspólnoty”. Jestem u
siebie, wœród swoich.
- Jak pan s¹dzi, mo¿e jeszcze wróciæ œwietnoœæ
fabryki?
- Nadal interesujê siê losem obiektów po ZZO. Od
lat robiê,co mogê, ¿eby fabryka o¿y³a. Czêœæ
obiektów dzia³a, inne bierze miasto. Mam dobr¹
wiadomoœæ. Finalizuje siê zakup najnowszej czêœci
fabryki przez firmê REN BUT. Firma ta od kilku lat
zwiêksza produkcjê butów w Z³otoryi. Wzbogaca
wzornictwo i technologiê. W 2007 modele REN
BUT-u otrzyma³y trzy z³ote medale Targów
Poznañskich. Bêd¹ znowu buty ze Z³otoryi!
Powstanie mo¿e nie drugie ZZO, ale porz¹dny
zak³ad z wieloosobow¹ za³og¹. Przestanie nas
straszyæ cisza pustych hal.
Rozmawia³a: Agnieszka M³yñczak
Zdjêcia: Ryszard Mas³owski i Agnieszka M³yñczak

Z Marsza³kiem Województwa Dolnoœl¹skiego rozmawia Robert Paw³owski
Robert Paw³owski: Marsza³ek województwa to
funkcja polityczna czy mened¿erska?
Marsza³ek Andrzej £oœ: Zarówno polityczna, jak i
mened¿erska. Jak ka¿da funkcja z wyboru, ma
charakter polityczny. Marsza³ka wybieraj¹ radni aby skutecznie zarz¹dzaæ regionem, trzeba mieæ
oparcie w sejmiku województwa. Z drugiej strony
Urz¹d Marsza³kowski jest du¿ym zak³adem pracy.
Zatrudniamy w tej chwili oko³o siedmiuset osób.
Do tego dochodz¹ liczne, podleg³e mu jednostki
organizacyjne: szpitale wojewódzkie, teatry,
muzea… Zarz¹dzanie urzêdem i podleg³ymi mu
placówkami jest procesem skomplikowanym,
wymagaj¹cym wiedzy nie tylko politycznej, ale
równie¿ ekonomicznej i mened¿erskiej.
RP: Polityka jednak czasem k³óci siê z podejœciem
czysto mened¿erskim, zw³aszcza do spraw
gospodarczych.
A£: K³óci siê i to bardzo czêsto. Jest to podstawowy
problem w pe³nieniu funkcji marsza³ka. Nie ma
jednej, raz na zawsze ustalonej granicy, gdzie siê
koñczy polityka, a gdzie siê zaczyna zarz¹dzanie.
Obecnie, w okresie kampanii wyborczej, ta granice
przesuwa siê bardziej w kierunku polityki. Gdy do
wyborów jest du¿o czasu, oczywiœcie powinno
decydowaæ bardziej myœlenie mened¿erskie.
Przynajmniej ja staram siê taki punkt widzenia
reprezentowaæ.
RP: Dolny Œl¹sk stawiany jest wrêcz jako przyk³ad
takiego dochodzenia do konsensusu: pomiêdzy
polityk¹ a podejœciem mened¿erskim. Czy to tylko
taki pozór, czy rzeczywiœcie potraficie siê pañstwo
dogadywaæ nawet z przeciwnikami politycznymi?
A£: To nie jest problem dogadywania siê.
Najwa¿niejszy jest dobór kadr. Z ca³¹ pewnoœci¹
najwa¿niejszym kryterium jest fachowoœæ.
Szczególnie jest to wa¿ne w obszarach
strategicznych, na przyk³ad obs³udze funduszy
europejskich. Tam nie ma mowy o polityce, bo
prêdzej czy póŸniej wyjdzie brak kwalifikacji.
Trzeba znaæ procedury, trzeba znaæ jêzyki... To, ¿e
my, jako pierwsze województwo, zakoñczyliœmy
negocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego z
Komisj¹ Europejsk¹, wynika miêdzy innymi z tego,
¿e postawiliœmy na profesjonalizm kadry
urzêdniczej, która zajmuje siê funduszami
europejskimi. Po objêciu urzêdu nie dokona³em
praktycznie ¿adnych zmian personalnych na
poziomie dyrektorskim w departamentach
zajmuj¹cych siê obs³ug¹ funduszy europejskich.
Jako radny sejmiku poprzedniej kadencji, wysoko
ocenia³em kwalifikacje tych pracowników. Mówiê
o tym, ¿eby uzmys³owiæ, ¿e profesjonalizm w
urzêdzie marsza³kowskim nie jest tylko czcz¹
deklaracj¹, ale faktem wyra¿onym polityk¹
kadrow¹.
RP: Struktura Urzêdu Marsza³kowskiego sprawia
wra¿enie mocno scentralizowanej. Lubi pan mieæ na
wszystko wp³yw? Bezpoœrednio podlega panu
p r a w i e d w a d z i e œ c i a r ó ¿ n y c h k o m ó re k
organizacyjnych.
A£: To nie jest tak, ¿e chcia³bym siê nimi
bezpoœrednio zajmowaæ. Chêtnie bym siê pozby³
bezpoœredniego nadzoru nad niektórymi - niestety
nie mogê. Z mocy prawa marsza³ek musi byæ
bezpoœrednim prze³o¿onym niektórych z nich: np.
kancelarii tajnej, audytu... Nie musi, ale powinna
podlegaæ mu wspó³praca z regionami partnerskimi.
Móg³bym j¹ wprawdzie przekazaæ innemu
cz³onkowi zarz¹du, ale utar³o siê, ¿e w wiêkszoœci
urzêdów marsza³kowskich, miejskich czy
powiatowych,sprawy wspó³pracy zagranicznej s¹ w
rêkach szefa. Funkcj¹, któr¹ z pe³n¹
odpowiedzialnoœci¹ i dobrowolnie przyj¹³em na

siebie, jest nadzór nad funduszami strukturalnymi.
Zajmuj¹ siê tym departament regionalnego
programu operacyjnego i departament rozwoju
regionalnego. Nadzór nad nimi przyj¹³em z
prostego powodu - ¿aden z cz³onków zarz¹du nie
zna siê na tym lepiej ode mnie. W ubieg³ej kadencji
sejmiku by³em przewodnicz¹cym komisji polityki
regionalnej, jako wiceprezydent Wroc³awia,
zajmowa³em siê rozwojem miasta i
przygotowaniem inwestycji. Mam odpowiedni¹
wiedzê i doœwiadczenie. Je¿eli kierujemy siê
kryterium profesjonalizmu, to musi byæ ono
wype³nione na ka¿dym poziomie, tak¿e na poziomie
zarz¹du województwa.
RP: Czêsto odwiedza pan takie miejscowoœci jak
Z³otoryja?
A£: Czêsto. Mimo wielu obowi¹zków, podró¿ujê
du¿o po Dolnym Œl¹sku. Akurat w Z³otoryi jestem
po raz pierwszy w tej kadencji, ale dopiero teraz
dosta³em zaproszenie tutaj.
RP: I co daj¹ Panu takie wizyty?
A£: Przede wszystkim, daj¹ mi one pe³n¹ wiedzê na
temat tego, co jest najwa¿niejsze dla danej
spo³ecznoœci lokalnej. Poza tym, mogê siê
przekonaæ na w³asne oczy, jak wygl¹da sytuacja
materialna poszczególnych gmin i powiatów. Jeœli
ktoœ opowiada mi o tym, ¿e droga jest z³a, to staram
siê osobiœcie przejechaæ siê tak¹ drog¹ i oceniæ jej
rzeczywisty stan. Poza tym kontakt z ludŸmi zawsze
daje wiele do myœlenia.
RP: A droga do Z³otoryi jest z³a czy bardzo z³a?
A£: Bardzo z³a. Mam jednak nadziejê, ¿e w
najbli¿szym czasie bêdê mia³ dla kierowców dobre
informacje.
RP: Na pocz¹tku roku zostaliœmy zelektryzowani
wiadomoœci¹, ¿e powiat jako niemaj¹cy racji bytu
jest jednym z tych, które wkrótce mog¹ znikn¹æ z
administracyjnej mapy Polski.
A£: Osobiœcie uwa¿am, ¿e mamy za du¿o powiatów
i z tego wynika wiele problemów samorz¹dów, na
przyk³ad ze s³u¿b¹ zdrowia. Ma³e i ubogie powiaty
nie s¹ w stanie daæ sobie rady z zarz¹dzaniem
szpitalami. Natomiast powiaty, które powsta³y w
1998 roku, maj¹ ju¿ za sob¹ pewn¹ historiê. Ich
likwidowanie po utrwaleniu siê struktury
administracyjnej musia³oby byæ spowodowane
jakimiœ nadzwyczajnymi okolicznoœciami. Dziœ w
Polsce nie ma takich okolicznoœci.
RP: Jak pan ocenia szanse rozwoju ziemi
z³otoryjskiej?
A£: ¯eby powiat z³otoryjski móg³ siê rozwijaæ,
potrzebne jest spe³nienie trzech warunków. Po
pierwsze: dostêpnoœci komunikacyjnej, dlatego te¿
myœlimy o remoncie
nawierzchni drogi
wojewódzkiej od A-4 w kierunku Jeleniej Góry. Po
drugie: przygotowanie terenów pod inwestycje.
Skoro obszar strefy ekonomicznej siê wyczerpuje,
to trzeba przygotowaæ i promowaæ nowe tereny
inwestycyjne. Jest to zadanie dla samorz¹dów
gminnych, ale tak¿e mog¹ siê w to w³¹czyæ
profesjonalne agencje np. Wroc³awska Agencja
Rozwoju Regionalnego. I po trzecie:
wykwalifikowani pracownicy. ¯eby pracodawcom
op³aca³o siê inwestowaæ w tym regionie, musz¹
znaleŸæ tutaj wykwalifikowanych pracowników.
Pamiêtam rozmowy z LG, gdy Koreañczycy
twierdzili: nie macie ludzi do pracy. Jak to nie
mamy? Takie bezrobocie? No i siê potwierdzi³o.
Bezrobotni s¹ - owszem, ale oni nie maj¹
kwalifikacji do pracy w koreañskich zak³adach.
Z³otoryja ma tradycje przemys³owe i nale¿y te
tradycje przywróciæ. Je¿eli macie dwanaœcie
kilometrów do wêz³a autostradowego, to grzechem

by³oby nie oprzeæ rozwoju powiatu o s¹siedztwo
autostrady A-4. To najsilniejsza oœ, która bêdzie
napêdzaæ rozwój ca³ego Dolnego Œl¹ska.
RP: Ziemia z³otoryjska chcia³aby jednak
wykorzystaæ swój potencja³ turystyczny.
A£: Wcielê siê w adwokata diab³a i spytam siê:
czym chcecie przelicytowaæ Kotlinê Jeleniogórsk¹
czy K³odzk¹, aby zachêciæ turystów do przyjazdu?
Macie wspania³y zamek na GrodŸcu, ale walki
rycerskie s¹ i w Bolkowie i na Chojniku. Je¿eli
chcecie rozwin¹æ turystykê, to bardzo popularna
staje siê turystyka przemys³owa. Jednym z
g³ównych magnesów mog³oby byæ wykorzystanie
atutu z³ota i zbudowanie wokó³ górnictwa z³ota
konkretnych atrakcji turystycznych. Ale z³oto to
tak¿e Karpacz, Z³oty Stok… Je¿eli jest sztolnia
„Aurelia”, to naturalne jest powstanie ma³ego
Dzikiego Zachodu na wzór tego, co robione jest
niedaleko st¹d w Œciegnach, gdzie Jerzy Pokój
zbudowa³ pod Œnie¿k¹ Western City. Produkt
turystyczny regionu musi mieæ swoj¹ lokomotywê.
W mojej ocenie turystyka nie bêdzie koniem
poci¹gowym dla Z³otoryi, ale mo¿e pe³niæ funkcjê
uzupe³niaj¹c¹. Pañstwa projekt œcie¿ki rowerowej
wokó³ trzech gór bazaltowych mo¿e mieæ znaczenie
dla rozwoju produktu turystycznego, ale si³¹
poci¹gow¹ powinien byæ jednak przemys³.
Grzechem by³oby niewykorzystanie tych
mo¿liwoœci, które s¹. Je¿eli nastawicie siê na
turystykê, to trzeba przy wykorzystaniu œrodków z
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego kszta³ciæ
kadry: m.in. kelnerów, hotelarzy. Do wykorzystania
s¹ te¿ spore œrodki z Regionalnego Programu
Operacyjnego. Nie chodzi tu o du¿e wnioski, które
s¹ trudne do przygotowania, ale w³aœnie o takie na
poziomie gminy lub nawet organizacji spo³ecznej.
RP: Wspomnia³ Pan o turystyce przemys³owej.
Nieopodal Z³otoryi wznosi siê Wilcza Góra, bêd¹ca
rezerwatem przyrody nieo¿ywionej. Niew¹tpliwa
atrakcja te¿ pod k¹tem turystyki przemys³owej.
Niestety s¹ plany unicestwienia jej. Mamy tu do
czynienia z konfliktem miêdzy interesem przemys³u,
na który zdaniem Pana powinniœmy postawiæ a
ochron¹ przyrody. Co Pan o tym s¹dzi?
A£: Ka¿dy rezerwat jest obszarem prawnie
chronionym. Na jego terenie nie mo¿na prowadziæ
¿adnej dzia³alnoœci gospodarczej. Wilcza Góra jest
specyficznym wzgórzem. Tu trzeba braæ pod uwagê
tak opiniê fachowców i przyrodników, jak i
œrodowiska lokalnego.
RP: Bardzo dziêkujê, ¿e poœwiêci³ Pan nam krótk¹
chwilê ze swojego napiêtego harmonogramu. Mam
nadziejê, ¿e wkrótce znowu odwiedzi pan ziemiê
z³otoryjsk¹.
A£: Jestem o tym przekonany.
Zdjêcie: Ryszard Mas³owski
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- No i co siê sta³o?
W³adza naciska³a na prywatyzacjê.
Proponowa³em za³odze spó³kê pracownicz¹, tak¹
jak dziœ ma PGP BAZALT. Wtedy w³aœcicielem
akcji jest za³oga i ona sama decyduje o swoim losie.
Sko³owani ludzie wybrali program powszechnej
prywatyzacji, w którym za³oga za darmo otrzyma³a
piêtnaœcie procent udzia³ów, ale pozosta³ymi
zarz¹dza³y Narodowe Fundusze Inwestycyjne, w
tym wiod¹cy XV NFI. Podzia³ miejsc w radzie
nadzorczej jest proporcjonalny do udzia³ów. Nasze
15% nic nie znaczy³o! Rz¹dzi³ NFI. Przez rok
przygl¹da³ siê firmom, które mia³ w portfelu, a
potem odstrzeli³ ca³y przemys³ lekki, który boryka³
siê w nierównej walce z chiñskim badziewiem. Dziœ
wszyscy jesteœmy m¹drzejsi: przedsiêbiorcy, ich
za³ogi i wymagaj¹cy dobrej jakoœci klienci.
Od lat zadajê sobie pytanie: dlaczego
zlikwidowano Filce, kurê znosz¹c¹ z³ote jajka?
Nie wierzê w sabota¿ ani z³¹ wolê. Mo¿na
przypuszczaæ, ¿e stratedzy gospodarczy ocenili, ?e
przemys³ lekki nie wytrzyma na d³u¿sz¹ metê z
globaln¹ konkurencj¹. Czy dalibyœmy sobie radê,
gdyby nie odwo³ano zarz¹du? Dziesiêæ lat temu
by³em pewny, ¿e tak. Po to modernizowaliœmy
zak³ad i unowoczeœniliœmy produkcjê, ¿eby
wygrywaæ z konkurencj¹. Na pewno mogliœmy
jeszcze jakiœ czas funkcjonowaæ. Oko³o 2000 roku
w kraju sta³o siê tak biednie, ¿e sprzeda¿ towarów
gwa³townie spad³a. By³oby ciê¿ko prze¿yæ ten
kryzys. Jeœli byœmy padli, to w³aœnie wtedy.
Gdy w maju 1998 roku nowy zarz¹d og³osi³
upad³oœæ ZZO, prze¿y³em szok i poczucie
bezradnoœci, jak ca³a za³oga. Zak³ad to ¿ywy
organizm. S³ychaæ jego têtno i oddech, Ÿród³o ¿ycia
dla za³ogi. A tu nagle przeraŸliwa cisza. Jak œmieræ.
Nie chcia³em tam chodziæ i s³yszeæ ciszy pustych
hal. Ten, kto to uczyni³, kojarzy mi siê z morderc¹.
Czas goi rany, ale do dziœ jak siê zagapiê, jad¹c
po Z³otoryi, to czêsto stwierdzam ze zdziwieniem,
¿e znalaz³em siê pod bram¹ Filców, nie wiadomo po
co i dlaczego.

ludzie zaczepiali mnie, oferuj¹c suszone jagody, a
inni zawieŸli nas z tymi jagodami do Chojnowa.
Dziêki bezinteresownej pomocy dobrych ludzi moja
córeczka prze¿y³a. Dziœ ma mê¿a i dwoje
wspania³ych dzieci.
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zawsze pogodna Maria Lesiak, Wilhelm D¹browski
i mgr Lodzia Czerwiñska. W drugim biurowcu
urzêdowa³y p³ace pod kierunkiem Teresy Pijarowej i
rachuba na czele z pani¹ Radoszewsk¹ i Jadwig¹
Rutkowsk¹, a w dziale zaopatrzenia pan Chodor z
Janem Gawronem i Ann¹ Pieterek, a wreszcie Anna
Grogulska z Paw³em Fulczyñskim. W zbycie
Wiesiek Mazur z Ani¹ Karwalow¹.
Filarami pionu technicznego byli panowie
Kazimierz Sarna, Józef Szpala, nieod¿a³owany mój
rodak z Kalisza Henryk Danielczyk, niezast¹piony
Ludwik Markiewicz. S³u¿by techniczne to
k i l k u d z i e s i ê c i u f a c h o w c ó w. Wy m i e n i ê
najstarszych: panowie Walicki, Owsiany,
energetycy:Rokita, Gliñski, Pasek, Kosmala i inni,
mechanicy: Kazimierz Ma³y, Jas, Miara,
wszechstronny Bogus³aw Chmielowski, Mróz,
Skrzypek, Chodor. Stolarze: Stanis³aw Libucha (po
prostu dobry cz³owiek), Tadeusz Kiciñski, Józek
Czy¿ewski. Senior behapowców i radiowiec Jan
Macuga, zast¹piony potem w obu funkcjach przez
naszego wojaka Jurka Steczka, który niedawno
odszed³ na zawsze
Kontrol¹ jakoœci zarz¹dza³ Kazimierz Jakubiec,
a wœród trzydziestu brakarek by³y takie pamiêtne
osoby jak m.in. Zofia Baran, Katarzyna Pas³awska,
Irena Ba³ako. Barwn¹ postaci¹
w
magazynach by³ Julian Szwed, a ju¿ bez jego
u³añskiej fantazji panie Kocy³owa, Zieliñska i
Bogacz, panowie Skucha, Kopañski, Mundek
Saluszewski i Kazimierz Rudomina
ze wspó³pracownikami. Ozdob¹ portierni by³
wieczny stra¿ak Antoni Kaliciak.
Wspominam krajana z Kalisza, portiera Adama
Kubiaka. On siê j¹ka³. Kiedy pewnego razu do
zak³adu przyjecha³ wa¿niak ze zjednoczenia i
j¹kaj¹c siê zapyta³ pana Adama o drogê do dyrekcji wœciek³ siê, otrzymuj¹c odpowiedŸ, bo myœla³, ¿e

Z³otoryi, powiatu i regionu. Pracowa³y ca³e rodziny,
inne siê tworzy³y, czasami wymienia³y partnerami.
¯ywy, barwny œwiat. Bywa³y drobne konflikty, ale
na zewn¹trz obowi¹zywa³a solidarnoœæ. W okresie
pustawych sklepów o godzinie 14-tej wyp³ywa³a w
miasto kilkusetosobowa fala z Filców. Teraz
handlowcom brakuje tych klientów.
W latach 1995 - 1996 osi¹gnêliœmy najlepsze
wyniki. Zakoñczyliœmy du¿e inwestycje. W
Z³otoryi pracowa³o 1100 osób, a w Przemkowie
250. Produkowaliœmy du¿o i tanio. W 1996 roku
sprzedaliœmy 3 miliony 600 tysiêcy par butów o
bogatym wzornictwie. Za³oga korzysta³a z
wczasów, a dzieci z kolonii i obozów harcerskich. W
innych zak³adach brakowa³o na wynagrodzenia, a
my negocjowaliœmy wysokoœæ podwy¿ek p³ac!

POCZET W£ODARZY

LUDZIE ZIEMI Z£OTORYJSKIEJ

Ci¹g dalszy ze strony 3.

ORYJSKI

EJ

Z£OTORYI

wrzesieñ - paŸdziernik 2007

5

Strona 06

Strona 07

Trudno byæ tu inwalid¹…

Miêdzynarodowy
projekt ekologicznodziennikarski „Umwelt baut
Brücken- Jugendliche im
europäischen Dialog”
(Œrodowisko buduje mostyM³odzie¿ w dialogu
europejskim) ma na celu
edukacjê ekologiczn¹
poprzez dziennikarskie
badania zagadnieñ ochrony
œrodowiska. Dziêki temu
przedsiêwziêciu m³odzie¿
nabywa umiejêtnoœæ
korzystania ze œrodków
masowego przekazu oraz
nawi¹zuje znajomoœæ z
innymi uczniami z krajów
europejskich.
U bieg³oroczne, ju¿
czwarte z rzêdu spotkanie
uczniów z³otoryjskiego LO
z rówieœnikami Gimnazjum
w Ravel, zakoñczy³o siê
dziennikarskim sukcesem
tych pierwszych. M³odzi
z³otoryjanie pod opiek¹
nauczycielek j.
niemieckiego: Aleksandry
Karst i Moniki Mazur
odnieœli zwyciêstwo dziêki
napisanym przez nich
artyku³om o wroc³awskim
Ogrodzie Botanicznym,
które ukaza³y siê 13.06.2007
r. n a ³ a m a c h G a z e t y
Wr o c ³ a w s k i e j S ³ o w a
P o l s k i e g o . Wr ê c z e n i e
nagród mia³o miejsce w
Pradze, 21.09. w Kaiserstein

Od lewej stoj¹: dr Fritz Brickwedde, Aleksandra Karst,
Marta G¹gorowska, Pawe³ Synowiec, dr Martin Bursik

Palast -siedzibie Czeskiego
Ministerstwa
Œrodowiska Naturalnego. Podczas uroczystoœci
nagrodzone szko³y z poszczególnych krajów
pokaza³y krótkie prezentacje na temat swoich
projektów. Zwyciêskie szko³y z Polski, S³owacji,
S³owenii, Czech, Wêgier i Niemiec otrzyma³y z r¹k
Ministra Œrodowiska Naturalnego Dr. Martina
Bursíka oraz Dr. Fritza Brickwedde- Sekretarza
Gene-ralnego Niemieckiej Fundacji Federalnej
Œrodowisko (DBU) dyplomy oraz czeki na kwotê
2250 Euro. Reprezentantami LO w Z³otoryi byli
Marta G¹gorowska i Pawe³ Synowiec wraz z
opiekunami Aleksandr¹ i Kazimierzem Karst. Ich
wyst¹pienie ze wzglêdu na swoj¹ krótk¹, zabawn¹,
acz treœciw¹ formê otrzyma³o gromkie brawa i w
niejednym momencie wywo³a³o salwy œmiechu
wœród publicznoœci, któr¹ stanowili uczniowie i
nauczyciele wyró¿nionych szkó³ oraz innych
placówek, które bra³y udzia³ w projekcie,
przedstawiciele Niemieckiej Fundacji Federalnej
Œrodowisko (DBU), Instytutu IZOP w Aachen oraz
dziennikarze z Czech, Wêgier i Niemiec.
Marta G¹gorowska
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sposobem Babcia Greta mieszka³a kolejne lata w
rodzinnym domu, który w miarê up³ywu lat, kiedy
najbli¿si odchodzili czy wyje¿d¿ali, stawa³ siê dla
niej za du¿y i za stary. Jej te¿ czas nie oszczêdza³.
Kiedy Babcia umar³a, rodzina zamierza³a
sprzedaæ dom. Wtedy Ewelina i Krzysztof podjêli
¿yciow¹ decyzjê.
Villa Greta
Zrezygnowali z dotychczasowego ¿ycia w
Krakowie, planów, kariery naukowej i przyjechali
do Dobkowa. Postanowili przywróciæ œwietnoœæ
domowi Babci. Nie by³o to ³atwym zadaniem.
Warunki mieli spartañskie. Dom wymaga³
gruntownego remontu, aby mo¿na by³o w nim
zamieszkaæ. Na szczêœcie mieli wystarczaj¹ce
œrodki, ¿eby podo³aæ zadaniu (przez rok pracowali w
Stanach). Jednak najtrudniej by³o im od nowa
zbudowaæ œwiat wokó³ siebie, i wcale nie ten
materialny, lecz przede wszystkim emocjonalny.
D³ugo czuli siê tu obco - szczególnie Ewelina jako
„¿ona z importu”. Pierwsze znajomoœci nawi¹za³a,
kiedy posz³a do pracy. Rok uczy³a jêzyka
angielskiego w œwierzawskiej szkole. W 2005 roku
pañstwo Rozpêdowscy zarejestrowali
gospodarstwo agroturystyczne. Nazwali je Villa
Greta, co jest wieloznacznym nawi¹zaniem do
przesz³oœci. W tradycyjnej nazwie Dobkowa
wystêpowa³o kiedyœ s³owo Villa (Villa Helmrici),
poza tym takim mianem okreœlano du¿e
gospodarstwa rolne, dlaczego Greta - to oczywiste po Babci.

zawodu, chcia³ zg³êbiæ klimaty Indii,
poniewa¿ urzek³a go filozofia i
kultura regionu. Ju¿ wczeœniej
uprawia³ jogê, by³ wegetarianinem.
W Quetcie siê rozstali. Poci¹g,
na który uda³o siê dostaæ grupie
Eweliny, jecha³ do Lahore, na pó³noc
Pakistanu, czyli do kolejnego
przejœcia granicznego - tym razem z
Indiami. W Lahore spotkali siê
ponownie i od tego momentu
podró¿owali ju¿ razem. By³o to
szczególnie wa¿ne, gdy¿ w grupie
Eweliny dominowa³y kobiety, a nie
jest to dobry uk³ad podczas podró¿y,
szczególnie tak dalekiej i
egzotycznej. Wspólnie dotarli do
Nepalu i z powrotem. Krzysztof tak
z¿y³ siê z towarzyszk¹ podró¿y, ¿e od
2003 roku s¹ ma³¿eñstwem, a do
sierpnia tego roku rodzicami ma³ej
Antoniny.

Po œlubie zamieszkali w Dobkowie. Nie by³o to
ich wyœnione miejsce. Planowali zupe³nie inaczej.
Mo¿e podró¿e, mo¿e emigracja. Jednak los sp³ata³
im figla. W zasadzie to babcia Krzysztofa - Greta
Wittwer nieœwiadomie przyczyni³a siê do
wszystkiego. Tak naprawdê mia³a na imiê
Ma³gorzata - Gretchen. By³a Niemk¹. Jedyn¹, która
zosta³a we wsi po wojnie. Inni uciekli lub zostali
deportowani, a ona zakocha³a siê w polskim
¿o³nierzu Janku Kowalskim, który szed³ z armi¹
spod £ucka na Berlin. Zasz³a w ci¹¿ê i ju¿ nie
wyjecha³a „do swoich”, czyli matki i sióstr. Dziadek
kresowiak mia³ pos³uch, temperament i odwagê, by
za³atwiæ pozwolenie na œlub z Niemk¹. I takim

Smak tradycji
Dla goœci warsztaty garncarskie czy miód z
pasieki lub odlane domowym sposobem œwiece z
wosku to nie lada atrakcje. Turysta czuje, ¿e pozna³
prawdziw¹ wieœ. Sprzyja temu równie¿ atmosfera
domu. Urzeka kuchnia, któr¹ zdobi¹ piêkne,
stylowe meble robione na zamówienie u stolarza. Na
pó³kach stoj¹ gliniane naczynia, ze œcian spogl¹daj¹
protoplaœci rodu. W k¹cie kuchni
„pracuje” swojskie wino z dzikiej
ró¿y. ¯yæ, nie umieraæ! Ewelina
twierdzi, ¿e aran¿acja wnêtrza
wynika z ich upodobañ i potrzeb. To
jest wci¹¿ ICH dom, w którym
przyjmuj¹ goœci, a nie odwrotnie.
Na podwórzu brakuje jednak
œladu koni, krów czy kóz.
Niedopatrzenie? Nie, Ewelina
twierdzi, ze goœcie, którzy
przyje¿d¿aj¹ do gospodarstw
agroturystycznych najczêœciej lubi¹
wieœ, ale tak¹ sielankow¹: czyst¹,
higieniczn¹, bez smrodu, much. I to
im trzeba zapewniæ. Poza tym
gospodyni ma swoj¹ filozofiê,
wed³ug której zupe³nie inaczej widzi
rolê zwierz¹t w naszym ¿yciu.
Goœæ w dom

Otwarci na œwiat
Babcia Greta

Przyje¿d¿aj¹
przedstawiciele tzw.
wolnych zawodów:
dziennikarze, artyœci,
ale te¿ informatycy,
d l a k t ó r y c h
g o s p o d a r z e
przygotowali sta³e
³¹cze internetowe.
Krzysztof i Ewelina
teraz realizuj¹ siê
najbardziej. Zdaj¹
sobie sprawê, ¿e na
pocz¹tku mieszkañcy
Dobkowa sceptycznie odnosili siê do ich pomys³u,
by zrobiæ gospodarstwo agroturystyczne we wsi.
Nie brakowa³o kpin i k¹œliwych uwag. Jednak uda³o
siê. Villa Greta funkcjonuje i prosperuje. I co
ciekawe, Rozpêdowskich martwi brak konkurencji
w Dobkowie. Zdarza siê, ¿e u nich ju¿ nie ma miejsc
i musz¹ odsy³aæ potencjalnych goœci do innych
miejscowoœci, a przecie¿ mogliby na tym zarabiaæ
„swoi”. Ewelina zadowolona jest jednak ze
wspó³pracy z tutejszymi ceramikami (z których
Dobków s³ynie) i pszczelarzami.

Mimo ¿e dom by³ jeszcze daleki od ich
wyobra¿eñ, rozpoczêli dzia³alnoœæ, by pozyskaæ
fundusze unijne na rozwój przedsiêwziêcia.
Postawili na reklamê. I to przynosi efekty. W
sezonie maj¹ 90% ob³o¿enia. W ubieg³ym roku
ponad 370 osób odwiedzi³o Villê Gretê. Jest to
dziwne, bior¹c pod uwagê, ¿e w Dobkowie nie ma
nic atrakcyjnego z naszego punktu widzenia. Jednak
do pañstwa Rozpêdowskich trafiaj¹ najczêœciej
goœcie zza granicy (gospodarze w³adaj¹ jêzykiem
niemieckim i angielskim), dla których 100
kilometrów do Wroc³awia czy 50 w góry nie stanowi
¿adnej przeszkody. Dobków traktuj¹ jako bazê
wypadow¹ i azyl, gdy zmêczy ich wielki œwiat.
Goœcie z Polski te¿ upodobali sobie Dobków.

Nieustanna gotowoœæ do przyjêcia goœci, ci¹g³a
dyspozycyjnoœæ mog¹ mêczyæ. Gwar, ¿ycie na
wysokich obrotach i œwiadomoœæ, ¿e ktoœ obcy œpi
pod moim dachem - to doznania ka¿dego
w³aœciciela gospodarstwa agroturystycznego. Nie s¹
i one obce Ewelinie. Jednak goœcie to dla niej
odskocznia od otoczenia. Lekarstwo na problemy
codzienne. Gospodyni twierdzi, ¿e nie musi ogl¹daæ
katalogów mody, czytaæ o nowych trendach w tej
dziedzinie, wystarczy, ¿e zobaczy jak ubieraj¹ siê
„jej” turystki. Dziêki tym ludziom Rozpêdowscy
maj¹ okno na œwiat, „nie dusz¹ siê”. Nie cierpi tak
dusza globtroterów, kiedy œwiat przychodzi do nich.
Iwona Paw³owska
Zdjêcia: Robert Paw³owski
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M³odzi z³otoryjscy
dziennikarze nagrodzeni

Dobków nie jest kurortem, niczym siê nie
wyró¿nia, ot, typowa wieœ ³añcuchowa - zmora
kierowców (w¹ska, krêta droga i domy ciasno
przylegaj¹ce do ulicy). Jednak to tu w³aœnie mieœci
siê najlepiej rozreklamowane gospodarstwo
agroturystyczne w powiecie z³otoryjskim Villa
Greta. W³aœciciele - Ewelina i Krzysztof
Rozpêdowscy - to m³odzi ludzie, pe³ni zapa³u i
nowatorskich pomys³ów.
W drodze do Indii
Historia Eweliny i Krzysztofa jest niezwyk³a,
bo przecie¿ nieczêsto spotyka siê przysz³ego mê¿a
w drodze do Indii. Ale po kolei: Ewelina pochodzi z
centralnej Polski. W 1998 roku by³a studentk¹
geografii na krakowskiej uczelni. Wówczas to
zdecydowa³a siê na pó³roczny urlop, by wraz ze
znajomymi wyruszyæ w podró¿ do Indii i Nepalu.
Pojechali po³udniow¹ drog¹ l¹dow¹ przez Turcjê,
Iran i Pakistan - ta trasa wydawa³a siê
bezpieczniejsza, bo z daleka omija³a Afganistan,
gdzie wówczas rz¹dzili talibowie. Miêdzy Iranem a
Pakistanem jest jedno przejœcie graniczne w
Quetcie, tam spotykaj¹ siê wszyscy podró¿uj¹cy w
kierunku Indii. Poci¹g przeje¿d¿a tamtêdy raz na
kilka dni, a kiedy wreszcie siê pojawia, jest tak
prze³adowany, ¿e cudem jest wsi¹œæ do niego.
Dziewczêta czeka³y na transport w starej
postkolonialnej poczekalni dla dam, a ch³opcy
poszli kupiæ bilety. Wracaj¹c, przyprowadzili
jeszcze ze sob¹ dwóch bia³ych mê¿czyzn. Jednym z
nich by³ Krzysztof - student Akademii Rolniczej we
Wroc³awiu. Jego podró¿ nie wynika³a z
geograficznych fascynacji. Wraz z przyjacielem,
ornitologiem z zami³owania a weterynarzem z
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1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Z³otoryjskiej.
2. Patronat honorowy nad konkursem objêli Burmistrz Miasta Z³otoryi oraz Starosta
Powiatu Z³otoryjskiego.
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjów, szkó³
ponadgimnazjalnych oraz osób doros³ych z miejscowoœci powiatu z³otoryjskiego.
Eliminacje oraz fina³y odbywaæ siê bêd¹ w powy¿szych pionach.
4. Tematyka konkursu obejmuje obszar Pogórza Kaczawskiego znajduj¹cy siê w
granicach powiatu z³otoryjskiego. Zasiêg podaje mapa, za³¹czona na stronie internetowej
www.tmzz.zlotoryja.pl.
Pytania dotyczyæ bêd¹ nastêpuj¹cych elementów:
- rezerwatów przyrody, pomników przyrody, obszarów chronionego krajobrazu
- najpopularniejszych okazów fauny i flory,
- rzek, wzniesieñ,
- ogólnych cech klimatu,
- szlaków, tras i œcie¿ek turystycznych(pieszych i rowerowych)
- najwa¿niejszych bogactw naturalnych (z³ota, rudy miedzi, surowców skalnych) oraz
obszarów ich wystêpowania i wydobywania
Zakres konkursu nie obejmuje wiadomoœci na temat zabytków i historii w/w obszaru za
wyj¹tkiem zabytków zwi¹zanych z wydobywaniem bogactw naturalnych.
5. Konkurs sk³ada siê z nastêpuj¹cych etapów:
* Etap I - pisemne eliminacje szkolne: 17 paŸdziernika 2007 r. o godz. 13.30 w
macierzystych szko³ach(20 pytañ). Troje najlepszych uczniów z ka¿dej szko³y
podstawowej oraz po czworo z gimnazjów i szkó³ ponadpodstawowych kwalifikuje siê do
pó³fina³u. W razie jednakowej iloœci punktów szko³y przygotowuj¹ dogrywkê we w³asnym
zakresie.
Pisemne eliminacje z udzia³em osób doros³ych odbêd¹ siê w siedzibie TMZZ 22
paŸdziernika o godz.17.00 - do pó³fina³u kwalifikuje siê 15 osób.
* Etap II - pó³fina³ pisemny: 31 paŸdziernika 2007 r. o godz. 12.45 w Szkole
Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego w Z³otoryi(dla uczniów szkó³ podstawowych),
Gimnazjum w Wilkowie(dla uczniów gimnazjów), Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Jana
Paw³a II w Z³otoryi(dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych) oraz w siedzibie
TMZZ(doroœli, godz. 17.00) - 15 pytañ. Do fina³u kwalifikuje siê 10 uczniów w pionie
szkó³ podstawowych, 8 z gimnazjów, 5 ze szkó³ ponadgimnazjalnych oraz 5 doros³ych.
* Etap III - pisemny fina³ indywidualny - 21 listopada 2007 o godz. 12.00(doroœli - godz.
17.00) w siedzibie Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Z³otoryjskiej, ul. Szkolna 1 (20 pytañ).
Nagrody i dyplomy zostan¹ wrêczone laureatom w dniu fina³u.
6. Zg³oszenia udzia³u w konkursie(dla szkó³ wg za³¹czonego wzoru) prosimy dostarczyæ
na adres TMZZ do dnia 12 paŸdziernika b.r. Karta zg³oszenia dostêpna jest na stronie
internetowej www.tmzz.zlotoryja.pl. Pytania w sprawach zwi¹zanych z konkursem
prosimy kierowaæ do Romana Gorzkowskiego - LO Z³otoryja, tel. 076-878 43 44 lub 076878 46 72, 0661743992.
Szczegó³owe informacje na stronach internetowych: www.zlotoryja.pl, www.powiatzlotoryja.pl, www.œwierzawa.pl, www.grodziec.com
Bibliografia, zakres pytañ, karta zg³oszenia i mapa do wgl¹du równie¿ w siedzibie TMZZ
oraz w z³otoryjskich bibliotekach.

Aniela Pietruszczak, Marta Ko³odziej
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Regulamin Powiatowego Konkursu Krajoznawczego
Walory przyrodniczo-krajobrazowe Pogórza Kaczawskiego

schody.
Niepe³nosprawni maj¹ problem tak¿e z za³atwieniem
innych potrzeb, wynikaj¹cych z faktu funkcjonowania w
spo³eczeñstwie. Sprawy urzêdowe w magistracie b¹dŸ w
Banku Spó³dzielczym musz¹ regulowaæ ich bliscy.
Bardziej przyjazne dla inwalidów s¹ budynki s¹du, policji,
Banku Zachodniego, ZUS-u, banku PKO, w których
znajduj¹ siê podjazdy i windy.
Dogodnym miejscem na spacery z rodzin¹ jest aleja
Mi³a, gdzie niepe³nosprawni maj¹ dostêp do toalety,
poniewa¿ tu znajduj¹ siê specjalistyczne przyrz¹dy
pomocne inwalidom.
Warto wspomnieæ o Hotelu Qubus, który nie tylko z
zewn¹trz przystosowany jest do potrzeb niedow³adnych.
Hotel zawiera jeden specjalny pokój, znajduj¹cy siê na
pierwszym piêtrze, gdzie mo¿na dostaæ siê za pomoc¹
windy. Pomieszczenie posiada specjalistyczn¹ ³azienkê,
dlatego niepe³nosprawny mo¿e czuæ siê tam doœæ
swobodnie.
To, ¿e miasto nie jest w pe³ni przystosowane do ¿ycia
niepe³nosprawnych, mo¿e jednak nie byæ najwiêkszym
problemem tych ludzi. Czêsto inwalidzi maj¹ obawy, czy
naprawdê s¹ akceptowani przez otoczenie. Czasem
inwalidzi wstydz¹ siê swojego kalectwa, a zdrowi nie
u³atwiaj¹ im ¿ycia. Mimo pomocy rodziny czuj¹ siê
bezbronni i bezsilni, poniewa¿ œwiat nie sk³ada siê z
samych ludzi dobrej woli.
T¹ sprawê najlepiej podsumuje napis na plakacie
kampanii spo³ecznej, bior¹cej w obronê pokrzywdzonych
przez los. Na miejscu parkingowym dla
niepe³nosprawnych „krzyczy” napis: „Czy na prawdê
chcia³byœ byæ na naszym miejscu?”

Z£OTORYJA I OKOLICE

Wielu z nas zapewne z³ama³o
rêkê, nogê, czy choæby palec.
Znakomicie znamy to uczucie, kiedy
przez krótki okres jesteœmy
uzale¿nieni od czyjejœ pomocy. S¹
jednak ludzie, którzy z takim, a nawet
wiêkszym problemem musz¹
borykaæ siê na co dzieñ. W Z³otoryi,
choæ tego nie widaæ, mieszka wiele
osób niepe³nosprawnych. Co
sprawia, ¿e pozostaj¹ w domach i nie
próbuj¹ normalnie funkcjonowaæ?

Postanowi³yœmy to sprawdziæ.
Jeden z problemów tych ludzi to nieprzystosowanie
naszego miasta do potrzeb niepe³nosprawnych.
Podstawowym warunkiem, koniecznym do poruszania siê
na wózkach, s¹ dobre, równe chodniki. Urz¹d Miasta stara
siê udogodniæ ¿ycie mieszkañcom i widaæ ich starania
choæby w centrum miasta i na osiedlach. To tam w³aœnie
po³o¿one s¹ porz¹dne chodniki. Jednak mimo wielu
modernizacji na terenie naszego miasta wci¹¿ s¹ miejsca,
gdzie nawet zdrowy cz³owiek mo¿e zrobiæ sobie krzywdê.
Nie w ka¿dym miejscu u¿ytecznoœci publicznej widaæ
podjazdy. To ich brak stanowi g³ówny problem. M³odemu
cz³owiekowi, przytwierdzonemu do wózka, trudno jest
czasem skorzystaæ z uroków codziennego ¿ycia. Ma on
trudnoœci z dostaniem siê do barów, pizzerii, wiêkszoœci
sklepów. Zrobienie zakupów w „Biedronce” lub „Plusie”
graniczy z cudem. Wejœcie do czêœci samoobs³ugowej jest,
z powodu obrotowej i w¹skiej bramki, niemo¿liwe. Z
³atwoœci¹ mo¿e jednak wypo¿yczyæ ksi¹¿kê w Bibliotece
Miejskiej czy z ma³¹ pomoc¹ przyjació³ wybraæ siê do kina.
K³opotem dla pokrzywdzonych dzieci i m³odzie¿y ucz¹cej
siê jest wjazd do szko³y. W Z³otoryi nie ma specjalnie
przystosowanej placówki zajmuj¹cej siê wy³¹cznie
edukacj¹ niepe³nosprawnych fizycznie.
Do Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Paw³a II uczêszczaj¹ raczej
uczniowie bez trudnoœci z poruszaniem siê (pomijamy tu
kontuzjowanych, kuœtykaj¹cych o kulach). Gdyby nawet
znalaz³ siê uczeñ na wózku, mia³by spore problemy , bo ju¿
przed wejœciem do szko³y czeka na niego pu³apka w postaci
wysokiego krawê¿nika. Kiedy pokona³by j¹ z czyj¹œ
pomoc¹, trzeba by³oby wnieœæ go na kolejne schody.
Niew¹tpliwie stanowi to wielki problem, poniewa¿ szko³a
prócz parteru ma jeszcze dwa piêtra, do których wiod¹ krête

Teraz œwiat
przyje¿d¿a do nas

ORYJSKI

EJ

Z£OTORYI

wrzesieñ - paŸdziernik 2007

7

ŒMIECIORYJA I OKOLICE - PRZEWODNIK
RAJOBRAZ PO BITWIE
Smutny jest obraz Ziemi Z³otoryjskiej us³anej
„dzikimi” wysypiskami œmieci. Przemieszczaj¹c siê
drogami po peryferyjnych rejonach Z³otoryi oraz
pobliskich miejscowoœci, jesteœmy zaskakiwani
ponurym widokiem zanieczyszczonych lasów,
brzegów Kaczawy, polnych i leœnych dróg oraz rowów i
poboczy. Liczne góry œmieci, zamiast na sk³adowisko
odpadów do Pielgrzymki, trafiaj¹ w miejsca
opuszczone i w ¿aden sposób do tego
nieprzystosowane. Zdarzaj¹ siê nawet przypadki
wysypywania œmieci na terenie miasta. Ma³o tego,
niektórzy cz³onkowie naszego spo³eczeñstwa tworz¹
wysypiska za p³otem, nie martwi¹c siê o to, co dalej. Do
tego obrazu nale¿y jeszcze dodaæ miejsca o tzw.
drobnym zaœmieceniu, ci¹gn¹ce siê ca³ymi
kilometrami, wzd³u¿ przydro¿nych rowów oraz
brzegów Kaczawy i jej dop³ywów.
Skromna próba przeprowadzenia inwentaryzacji
„dzikich” wysypisk w okolicach Z³otoryi pozwoli³a na
szybkie zlokalizowanie 10 wiêkszych skupisk
odpadów, drobne nie zosta³y uwzglêdnione w naszym
rozpoznaniu. Z analizy wynika, ¿e zdecydowan¹
wiêkszoœæ porzucanych zanieczyszczeñ stanowi¹
odpady remontowo - budowlane oraz komunalne
(powstaj¹ce w gospodarstwach domowych).
Znajdziemy gruz budowlany, ceg³y, dachówki, ramy
okienne, tapicerkê samochodow¹ i meblow¹, butelki
plastikowe i szklane, foliê PCV, zape³nione odpadami
worki, wê¿e od odkurzaczy, papê, popió³, œcinki
materia³ów ze szwalni, kafle z pieców, stare opony
samochodowe, karoseriê samochodow¹, meble, druty
stalowe, stare siatki ogrodzeniowe, a nawet
rakotwórczy eternit (cement + azbest). Najmniej jest
odpadów metalowych. Pewnie dlatego, ¿e zosta³y
usuniête przez zbieraczy z³omu. Zlokalizowane
wysypiska zajmuj¹ w sumie powierzchniê ok. 500 m? .
Warto te¿ wspomnieæ o akcji oczyszczania brzegów
Kaczawy (na odcinku Nowy Koœció³ - Rokitnica)
przeprowadzonej w kwietniu 2007 r. w ramach projektu
„Eko-Kaczawa”, który zakoñczy³ siê zebraniem przez
dzieci w ci¹gu kilku godzin 250 kg odpadów.
£atwoœci w zlokalizowaniu odpadów, ich iloœæ oraz
szkodliwoœæ, pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e zjawisko
powstawania nielegalnych wysypisk stanowi problem
w zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy
Z³otoryja.
Podobnie wygl¹da sytuacja w ca³ym kraju. Z
przeprowadzonych ogólnopolskich badañ wynika, ¿e
na terenie prawie po³owy gmin, bo a¿ w 49,6%,
wystêpuj¹ dzikie wysypiska. Oko³o 30 tys. ton
odpadów trafia rocznie do polskich lasów, bez
jakiejkolwiek kontroli. Ponadto mo¿na zaobserwowaæ
wystêpowanie bardzo niepokoj¹cych zjawisk, takich
jak: spadek iloœci odbieranych odpadów komunalnych,
spontaniczne tworzenie siê nowych wysypisk na
poziomie oko³o 1000 nowych miejsc rocznie oraz
ponowne ich odtwarzanie na ju¿ uporz¹dkowanym
miejscu. Z analizy raportów Stra¿y Miejskiej oraz
leœników wynika, ¿e ponad po³owa powstaj¹cych
„dzikich” wysypisk w Polsce tworzy siê ponownie w
tych samych miejscach. W najbli¿szej przysz³oœci
spodziewany jest dalszy wzrost iloœci wytwarzanych
œmieci, co zapewne przyczyni siê do powstania

kolejnych wysypisk.
DLACZEGO?
Zjawisko to jest chyba w najwiêkszym stopniu
spowodowane chêci¹ unikniêcia op³at za usuwanie i
sk³adowanie odpadów na wysypiskach komunalnych.
Kolejne czynniki to efekt niskiej œwiadomoœci
ekologicznej oraz ludzkie niechlujstwo. Bardzo
wa¿nym czynnikiem jest brak zarz¹dcy terenu, a zatem
osoby lub podmiotu prawnego, na którym móg³by
spocz¹æ obowi¹zek utrzymania czystoœci. Warto dodaæ
jeszcze, ¿e mo¿liwoœæ nieodp³atnego korzystania przez
mieszkañców z takiego sposobu gromadzenia odpadów
cieszy siê du¿¹ akceptacj¹ spo³eczeñstwa oraz
bezkarnoœci¹. Usytuowanie porzuconych œmieci
dowodzi, ¿e nie warto obawiaæ siê policyjnej
interwencji. Co prawda, za wyrzucanie œmieci w
przydro¿nych rowach i lasach grozi odpowiedzialnoœæ
karna, jednak wykrywalnoœæ jest znikoma. Nie mo¿na
tez pomin¹æ faktu zwiêkszenia siê iloœci odpadów
powstaj¹cych w miastach, a szczególnie w naszych
domach. Powstawaniu wysypisk sprzyja tak¿e boom
budowlany i tak mocno nag³aœniany wzrost
gospodarczy. Istotny dla mieszkañców Ziemi
Z³otoryjskiej jest te¿ fakt powstawania ponad 70%
odpadów w Polsce w trzech województwach: œl¹skim,
dolnoœl¹skim i ma³opolskim.
Reasumuj¹c: nasi ekologiczni chuligani s¹ oszczêdni,
niedouczeni, niechlujni i odwa¿ni, nie boj¹ siê policji;
natomiast spo³ecznoœæ ¿yje w ba³aganie prawnym,
akceptuje szkodliwe zachowania innych oraz wytwarza
najwiêcej œmieci w kraju.
WYCIECZKA
Z analizy dziesiêciu „dzikich” wysypisk po³o¿onych
w okolicach Z³otoryi jednoznacznie wynika, ¿e o ich
lokalizacji zdecydowa³o „atrakcyjne po³o¿enie”. S¹ to
tereny oddalone, dobrze zamaskowane przez
roœlinnoœæ i ukszta³towanie terenu oraz posiadaj¹ce
wygodny dojazd, nawet dla samochodów ciê¿arowych.
W miejscach powstania nielegalnych wysypisk
obowi¹zuje oczywiœcie prawny zakaz wysypywania
œmieci, o czym czêsto informuj¹ umieszczone obok
tablice. Oczywiœcie nie zniechêca to do wysypywania
tam œmieci, a nawet mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e tablice
jeszcze bardziej prowokuj¹ do podrzucania
zanieczyszczeñ.
Proponujemy rozpocz¹æ „zwiedzanie” wysypisk
wyznaczona tras¹: od drogi prowadz¹cej ze Z³otoryi do
Wilkowa i nastêpnie przez Nowy Koœció³ do
Pielgrzymki. Potem wrócimy przez Jerzmanice Zdrój i
dalej pod¹¿ymy na Kopacz, a stamt¹d do Z³otoryi tras¹:
Kopacz - Lena - Z³otoryja (w odnalezieniu wysypisk
pomo¿e mapka: dzikie wysypiska - Z³otoryja i okolice).
Opracowaniu trasy towarzyszy³o za³o¿enie, i¿ turysta
zachce zobaczyæ przede wszystkich najbardziej
interesuj¹ce sk³adowiska œmieci. Najwygodniej trasê
przebyæ rowerem.
Wysypisko 1
Po³o¿enie: wysypisko znajduje siê na trasie
prowadz¹cej ze Z³otoryi do Wilkowa, przy drodze, po
lewej stronie, miêdzy trzema zak³adami („Colas” oraz
dwoma zak³adami powsta³ymi na terenie podstrefy
Z³otoryja). Jest to chyba jedno z „najlepszych” dzikich
wysypisk w okolicach Z³otoryi. Sk³adowisko odpadów
funkcjonuje od wielu lat, œwiadcz¹ o tym m.in.
poroœniête roœlinnoœci¹ ha³dy œmieci oraz drzewa
wyros³e w œrodku porzuconych opon. Sk³adowisko jest
du¿e, posiada dobre usytuowanie, szeroki dojazd z
mo¿liwoœci¹ wjechania i nawrócenia samochodem
ciê¿arowym. Warto jeszcze dodaæ, ¿e jest w sposób
naturalny doskonale zamaskowane przez roœlinnoœæ i
ukszta³towanie terenu.
Zawartoœæ: najwiêksz¹ iloœæ œmieci stanowi gruz
budowlany: betony, ceg³y, bazalt, rakotwórczy eternit,
ogrodzenia betonowe, papa i ramy okienne.
Znajdziemy te¿ taœmoci¹gi gumowe, butelki PCV,
drobne odpady komunalne… oraz UWAGA
najwiêksz¹ atrakcjê wysypiska ok. 50 sztuk
olbrzymich opon od samochodów ciê¿arowych.

Naprawdê niezapomniany widok. Powierzchnie: ok.
200 m.
Wysypisko 2
Po³o¿enie: wysypisko znajduje siê na trasie Wilków Wilków Osiedle, tu¿ przed dzia³kami „Lena” na
poboczu polnej drogi.
Zawartoœæ: przede wszystkim znajdziemy gruz
budowlany, krawê¿niki betonowe, ceg³y, dachówki,
papê, p³ytki, rury PCV, styropian, foliê, drobne œmieci z
gospodarstw domowych oraz sterty eternitu.
Powierzchnia: ok. 50 m? .
Wysypisko 3
Po³o¿enie: doje¿d¿amy do restauracji „Z³oty Las”,
nastêpnie kierujemy siê pieszo w stronê Kaczawy do
¿elaznego mostu kolejowego. W niewielkim
zag³êbieniu znajdziemy wspania³e gniazdo wê¿y od
odkurzaczy. Jest niewielkie, lecz ze wzglêdu na swoj¹
zawartoœæ zosta³o uwzglêdnione. Widok jest naprawdê
interesuj¹cy; poskrêcana sterta czarno - czerwonych
wê¿y od odkurzaczy, a w tle restauracja „Z³oty Las”.
Zawartoœæ: wê¿e od odkurzaczy. Powierzchnia: ok. 7
m.

Wysypisko 4
Po³o¿enie: dojazd jest taki sam jak na wysypisko
odpadów komunalnych w Pielgrzymce (Kamienna
Góra), z t¹ ró¿nic¹, ¿e nie skrêcamy w lewo do
wysypiska (tam trzeba zap³aciæ za wywóz œmieci) tylko
jedziemy prosto ok. 200 m i doje¿d¿amy do
malowniczo po³o¿onej polany. Wysypisko posiada
bardzo dobry dojazd i plac manewrowy.
Zawartoœæ: gruz budowlany, butelki PCV, taœmy PCV
od opakowañ budowlanych, papa, krzes³a, meble,
opony samochodowe, eternit, szmaty, butelki oraz
elementy plastikowe o bardzo du¿ych rozmiarach.
Powierzchnia: ok. 40 m ? .
Wysypisko 5
Po³o¿enie: wysypisko znajduje siê na trasie Z³otoryja Kopacz, za fabryk¹ skrêcamy w stronê ju¿
wy³¹czonego z ruchu kamiennego mostu i
zatrzymujemy siê na drodze, która obecnie stanowi w
zasadzie parking dla samochodów. Odpoczywaj¹c w
tym miejscu po podró¿y, mo¿na nacieszyæ wzrok
„piêknym” wysypiskiem odpadów.
Zawartoœæ: przewa¿aj¹ du¿ych rozmiarów odpady
budowlane w postaci gruzu, oraz drobne
zanieczyszczenia z gospodarstw domowych.

Powierzchnia ok. 10 m ? .
Wysypisko 6
Po³o¿enie: udajemy siê drog¹ Kopacz - Kozów. Za
przejazdem kolejowy przed stromym wzniesieniem
skrêcamy w lewo w poln¹ drogê po ok. 50 m.
zatrzymujemy siê przed zasypanym odpadami
wjazdem do ¿wirowni.
Zawartoœæ: œmieci rozrzucone w kilku miejscach,
znajdziemy elementy tapicerki samochodowej oraz
karoserii, œmieci starannie zapakowane w worki
foliowe, doniczki, elementy PCV, foliê i opakowania
PCV, wyk³adziny pod³ogowe, szk³o, tworzywa
sztuczne, ha³dy szmat (odpady ze szwalni lub resztki
czyœciwa z zak³adu mechanicznego), guma, butelki,
styropian oraz w ma³ych iloœciach gruz budowlany.
Próba dojœcia do œciany ¿wirowni koñczy siê kolejnymi
odkryciami. Spotkamy znowu gruz budowlany oraz
kilka opon samochodowych. Pod œcian¹ ¿wirowni nie
jest najgorzej. Znajdziemy „tylko” porozrzucane
obudowy PCV i opony samochodowe. Powierzchnia:
ok. 30 m..
Wysypisko 7

Po³o¿enie: przemieszczamy siê szlakiem wzd³u¿
osadnika „Lena 2”. Za sztucznie usypanym
wzniesieniem napotkamy bardzo interesuj¹ce
wysypisko.
Zawartoœæ: gruz budowlany w postaci dachówek, ha³d
papy, cegie³ i pustaków. Znajdziemy równie¿
wyk³adziny pod³ogowe, foliê PCV, eternit oraz odpady
komunalne z gospodarstw domowych i odpady
rolniczo - dzia³kowe. Powierzchnia: ok. 20 m? .
Wysypisko 8
Po³o¿enie: przemieszczamy siê drog¹ wzd³u¿ osadnika
„Lena 2” w kierunku skrzy¿owania (Leszczyna zbiornik osadowy Lena - Rokitnica). Nastêpnie
skrêcamy w lewo, czyli w stronê Rokitnicy - Prusic, po
ok. 200 m skrêcamy w prawo w poln¹ drogê
prowadz¹c¹ do Prusic. Po przejechaniu ok. 100 m
docieramy do celu. Wysypisko jest usytuowane na
poboczu po lewej stronie pod dêbem. W tle widzimy
Prusice i komin Huty Miedzi Legnica.
Zawartoœæ: przewa¿aj¹ ró¿norodne odpady z
gospodarstw domowych oraz sterty gruzu
budowlanego. Na wysypisku znajdziemy: ubrania,
elementy z PCV, g¹bkê, styropian, papê, stolarkê
budowlan¹, szk³o, worki foliowe, elementy karoserii
samochodowej, kolby kukurydzy zapakowane

starannie w worki foliowe. Kilka metrów dalej tak¿e
spotkamy œmieci, ale ju¿ ma³o widoczne, bo poroœniête
traw¹ i krzakami, I znowu mamy gruz budowlany, foliê,
papê oraz „dziwne” pojemniki plastikowe.
Powierzchnie ok. 35 m...
Wysypisko 9
Po³o¿enie: doje¿d¿amy do zak³adu „AKsys” (na terenie
podstrefy Z³otoryja) i zje¿d¿amy drog¹ prowadz¹c¹ do
Kopacza i Rokitnicy, na najbli¿szym rozdro¿u
skrêcamy w lewo w drogê prowadz¹ca na Kopacz. Po
przejechaniu 200 metrów docieramy do wysypiska
po³o¿onego na lewym poboczu.
Zawartoœæ: przewa¿aj¹ ró¿norodne odpady z
gospodarstw domowych, du¿e iloœci butelek i
opakowañ, folia PCV, tapicerka, ubrania, odpady
budowlane, obudowy plastikowe. Powierzchnia: ok.
15 m...
Wysypisko 10
Po³o¿enie: Doje¿d¿amy do zak³adu „AKsys” (na
terenie podstrefy Z³otoryja) i zje¿d¿amy drog¹
prowadz¹c¹ do Kopacza i Rokitnicy, na najbli¿szym
rozdro¿u skrêcamy w prawo w drogê prowadz¹c¹ do
Rokitnicy. Po przejechaniu ok. 200 m zatrzymujemy
siê i skrêcamy w lewo w poln¹ drogê. Po przejechaniu
ok. 20 m jesteœmy na miejscu bardzo okaza³ego i
piêknie usytuowanego wysypiska œmieci.
Zawartoœæ: gruz budowlany w postaci piaskowca,
cegie³, dachówek oraz p³yty gipsowe. Spotkamy tak¿e
du¿e iloœci eternitu, worki foliowe i papierowe, opony
samochodowe, karnistry, szk³o oraz odpady dzia³kowo
- rolnicze. Powierzchnia: ok. 30 m? .
ZAGRO¯ENIA
Wysypywanie œmieci gdzie popadnie powoduje
szereg bardzo powa¿nych zagro¿eñ. Wysypiska staj¹
siê problemem, nie tylko dla œwiata fauny i flory, ale
tak¿e dla samego cz³owieka. Niestety, ignoranci
ekologiczni nie s¹ w stanie zrozumieæ, jakie skutki
wywo³uj¹.
Nielegalne sk³adowiska odpadów nie s¹ oddzielone
od pod³o¿a w nale¿yty sposób (folia i ¿u¿el), co
powoduje przedostawanie siê toksycznych substancji
do gleby, a nawet do wód gruntowych. Rozmaite
materia³y mieszaj¹ siê, wywo³uj¹c reakcje chemiczne
powoduj¹ce powstawanie jeszcze bardziej truj¹cych
substancji. Zwierzêta zjadaj¹ kawa³ki folii plastikowej,
co powoduje zatykanie siê przewodu pokarmowego
zwierz¹t i w efekcie œmieræ. Od³amki szk³a i blaszane
puszki mog¹ byæ przyczyn¹ skaleczeñ ludzi i zwierz¹t
lub mog¹ prowadziæ do tworzenie pu³apek dla zwierz¹t.
Na dzikich wysypiska powstaj¹ œwietne warunki do
¿ycia i rozmna¿ania siê komarów, much i szczurów,
które mog¹ byæ nosicielami wielu chorób zakaŸnych.
Gnij¹ce odpady s¹ siedliskiem chorobotwórczych
bakterii, a tak¿e groŸnych grzybów. Zalêgaj¹ce odpady
powoduj¹ os³abianie kondycji przyleg³ych roœlin. Brak
jakiejkolwiek kontroli ze strony instytucji, np.
Sanepidu, mo¿e spowodowaæ, ¿e miejsca te stan¹ siê
wylêgarni¹ chorób. Biogaz powstaj¹cy na dzikich
wysypiskach ulatnia siê do atmosfery, zwiêkszaj¹c
efekt cieplarniany lub powoduj¹c samozap³ony œmieci.
W koñcu dzikie wysypiska œmieci powoduj¹
zniekszta³cenie terenu i zeszpecenie krajobrazu.
Takich miejsc w okolicach Z³otoryi jest wiele i s¹
„chemicznymi bombami zegarowymi”.
CO DALEJ?
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym stanem prawnym, art. 3
ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz.
622 z póŸn. zm.) „…utrzymanie czystoœci i porz¹dku
nale¿y do obowi¹zkowych zadañ w³asnych gmin.
Gminy zapewniaj¹ czystoœæ i porz¹dek na swoim
terenie i tworz¹ warunki niezbêdne do ich
utrzymania, a w szczególnoœci tworz¹ warunki do
wykonywania prac zwi¹zanych z utrzymaniem
czystoœci i porz¹dku na terenie gminy…” .Tak wiêc,
najprostsze rozwi¹zanie, a nawet obowi¹zek, to
likwidacja nielegalnie porzuconych odpadów. Wydaje
siê jednak, ¿e samo usuwanie zanieczyszczeñ nie

rozwi¹zuje problemu. Jak ju¿ wspomniano, 50 %
odpadów powstaje ponownie w tych samych
miejscach. Naprawdê skuteczny sposób likwidacji
œmieci to zmiana œwiadomoœci spo³eczeñstwa. To
trochê tak, jak musieliœmy czekaæ, a¿ znikn¹
spluwaczki z miejsc publicznych, czy popielniczki z
urzêdów. Trzeba do tego dojrzeæ.
Co mo¿emy zrobiæ, ¿eby ten proces przyspieszyæ?
Zacz¹æ rozmawiaæ o problemie, który widaæ i czuæ i
który tak mocno szpeci nasz¹ „Ma³¹ Ojczyznê”,
aspiruj¹c¹ do roli turystycznego Eldorado.
Poka¿my zdjêcia nielegalnych wysypisk (wystawa
przed Koœcio³em NNMP)! ZawstydŸmy tych, którzy je
tworz¹ (o ile to mo¿liwe)! Opracujmy plan walki z
nielegalnymi ha³dami œmieci: wprowadŸmy patrole
policji i stra¿y miejskiej w miejscach szczególnie
zagro¿onych wysypywaniem œmieci, rozmawiajmy z
dzieæmi i m³odzie¿¹, realizujmy projekty ekologiczne
w szko³ach, pozyskujmy dodatkowe œrodki - twórzmy
projekty w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi do sfinansowania z Funduszu Spójnoœci i
Funduszy Strukturalnych, pozyskujmy œrodki w
ramach funkcjonowania Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, organizujmy
konkursy i akcje wspieraj¹ce dzia³ania na rzecz
ochrony œrodowiska….Próbujmy zmieniaæ przepisy
np. wprowadŸmy ewidencjê umów, jakie zawieraj¹
w³aœciciele nieruchomoœci z firmami wywo¿¹cymi
œmieci” - bêdziemy wiedzieæ, kto nie p³aci; gmina mo¿e
spróbowaæ przej¹æ od w³aœcicieli nieruchomoœci
wszystkie lub wskazane obowi¹zki dotycz¹ce
w³aœciwego postêpowania z odpadami (potrzebne
referendum). Z ogólnopolskiego raportu wynika, ¿e
tam, gdzie gminy przejê³y te obowi¹zki, zmniejszy³a
siê iloœæ wysypisk. Po prostu wiêksza jest wtedy
"szczelnoœæ" systemu i „mo¿na ³atwo kontrolowaæ
wp³aty z poszczególnych posesji, a tym samym
dyscyplinowaæ mieszkañców unikaj¹cych partycypacji
w kosztach funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami. Znika równie¿ motywacja poszczególnych
mieszkañców do nielegalnego pozbywania siê
odpadów, gdy¿ w ten sposób nie osi¹gaj¹ ¿adnych
realnych korzyœci”.
Przede wszystkim zjednoczmy si³y: Gmina
Miejska, Starostwo Powiatowe, Nadleœnictwo, Policja,
Stra¿ Miejska, Sanepid, prê¿nie dzia³aj¹ce
Towarzystwa i Stowarzyszenia Ziemi Z³otoryjskiej,
szko³y, lokalne media…, wszyscy mieszkañcy zacznijmy dzia³aæ razem. Skoñczmy mówiæ „Oni
musz¹ zrobiæ”, a zacznijmy mówiæ „My musimy
zrobiæ”.
UWAGA: informacje dotycz¹ce dzikich wysypisk
przedstawiaj¹ stan z lipca - wrzeœnia 2007 r.
ród³a informacji:
www.mos.gov.pl (Strona Ministerstwa Œrodowiska)
www.mos.gov.pl („Sprawozdania z realizacji
krajowego planu gospodarki odpadami…”)
www.odpady.org.pl (Serwis poœwiecony odpadom)
www.infor.pl (dzienniki - urzêdowe ministra
œrodowiska)
www.eko-kaczawa.zlotoryja.pro24.pl (Strona projektu
Eko-Kaczawa)
R. Gorzkowski. K. Maciejak. Z³otoryja i okolice.
Przewodnik, Z³otoryja 2006.
Dziêkujê pani Wiolecie Michalczyk za korektê tekstu
Damian Komada

Wilcza Góra, jakiej nie znacie

niebiesk¹ albo czerwon¹ kratkê. Przy ³adnej
pogodzie wystawiano je na zewn¹trz. Do stabilnej,
ciê¿kiej drewnianej porêczy zostawa³ pas
szerokoœci piêciu metrów. Za ni¹ prawie pionowo 42
metry w dó³ opada³y œciany kamienio³omu [...].
Dolna powierzchnia wyrobiska kamienio³omu
mia³a
szerokoœæ oko³o 800 metrów, by³a
poprzecinana systemem szyn z wieloma
rozjazdami, które umo¿liwia³y ustawienie
jednoczeœnie piêciu lor w ró¿nych miejscach
za³adunku. Uk³ad szyn mia³ lekki spadek. Puste lory
samowy³adowcze mog³y byæ wci¹gane do
kamienio³omu si³¹ ludzkich miêœni. Wydobycie
bazaltu, który z powodu regularnej szeœciok¹tnej
budowy kolumn bez zanieczyszczeñ
magnetycznych mia³ szczególnie dobr¹ jakoœæ i by³
ci¹gle w cenie, odbywa³o siê si³¹ ludzkich miêœni,
wspomaganych odstrza³ami. Tê niebezpieczn¹
pracê wykonywa³ mistrz strza³owy, który
przechowywa³ ³adunki
wybuchowe w
wydr¹¿onej w skale
sztolni, zamykanej
grubymi stalowymi
drzwiami z ogromnym
zamkiem. Odstrza³y
wykonywano dwa razy
dziennie: o 1130 i 1630.
Terminy i niezbêdne
œrodki ostro¿noœci by³y
umieszczone na
tablicach ostrzegawczych. (2) [...] Przed ka¿dym
odstrza³em ostrzega³ trzykrotny d³ugi sygna³
dŸwiêkowy, u¿ywany wówczas równie¿ na kolei.
Grywa³ go mistrz strza³owy na rogu. Syreny
alarmowe w latach dwudziestych nie by³y jeszcze
znane. Sygna³ by³ s³yszalny w ca³ym mieœcie.
Za³oga kamienio³omu chroni³a siê wtedy w
specjalnej, zbudowanej z potê¿nych bloków
bazaltowych chacie, zdolnej wytrzymaæ
bombardowanie nawet najciê¿szych kamieni.
Odstrza³y odbywa³y siê punktualnie co do
sekundy. Z sali schroniska Wilczego przez drgaj¹ce
szyby tarasu mo¿na by³o zobaczyæ w powietrzu
ca³kiem spore bry³y bazaltu, które jednak zawsze
l¹dowa³y z powrotem w kamienio³omie.
Poza tym odstrza³y wywo³ywa³y zawsze
lawiny skalne, osypuj¹ce siê ze stoku. Po
tego rodzaju skruszeniu ska³y, praca by³a
ju¿ w miarê prosta. Bazaltowe bloki, które
wa¿y³y jednak nawet do 10 kilogramów
nale¿a³o za³adowaæ rêcznie na lory.
Zestawiano z nich poci¹g, przetaczany
nastêpnie do miejsca odjazdu. [...] Istnia³
równie¿ bardziej bezpoœredni sposób
od³amywania bazaltu z kolumn.
Zabezpieczeni linami robotnicy wspinali
siê na pionow¹ œcianê i ³omami od³upywali
ska³ê. Ten system by³ powolny i u¿ywany

przyrody. Prawie u wrót doliny mo¿na obejrzeæ
miejsca, w których widoczny jest na powierzchni
piaskowiec ciosowy i nawet tworzy jaskiniê, tzw.
NiedŸwiedzi¹ Jamê. (1)
Równolegle do drogi pod górê prowadzi³ tor
saneczkowy. Przy dobrych warunkach œniegowych,
które by³y wówczas czymœ normalnym [...]na górê
wdrapywa³y siê setki mi³oœników saneczkarstwa.
Droga do podnó¿a góry by³a mêcz¹ca, szczególnie
po œwie¿ym œniegu, wspinaczka w lesie uci¹¿liwa i
wyczerpuj¹ca. Do udra¿niania toru zarz¹dca
schroniska u¿ywa³ ma³ego p³ugu œnie¿nego,
ci¹gniêtego w dó³ przez konia. Po nowych opadach
wci¹gniêcie go z powrotem na górê by³o dla biednej
szkapy ciê¿k¹ prac¹ i wymaga³a po drodze wielu
przystanków. [...].
Kiedy saneczkarze wspiêli siê w ci¹gu jednego
popo³udnia trzy do czterech razy na górê i prze¿yli
przyjemnoœæ zjazdu w dolinê we w³óczkowej
czapce, na sankach prymitywnej konstrukcji, które
mo¿na by³o kupiæ na Dolnym Rynku, i kiedy
wreszcie od transformatora, obok górnej bramy, do
baszty kowalskiej, czêsto na plecach silnego ojca,
który niós³ swojego dzielnego syna, dotarli do
domu, wiedzieli, co uda³o im siê tego dnia osi¹gn¹æ.
Wkrótce po posilnej kolacji zapadali w zdrowy,
g³êboki sen i nie musieli siêgaæ po nieznane jeszcze
wówczas valium. (6)

Tego póŸnoletniego dnia na przejrzystym jak
szk³o niebie , które tylko na horyzoncie ozdabia³y
blade strzêpy chmur, s³oñce œwieci³o jak dawniej.
Ale ja mia³em wra¿enie, ¿e jego blask nie jest taki
jak przed laty, ¿e jego promienie inaczej oœwietlaj¹
ruiny domów. A jednak by³o to takie samo s³oñce i
tylko ludzkie serce przypisa³o mu te zmianê. Tylko
ludzkie serce, które po minionych spokojnych
latach widzia³o w tych ruinach panowanie
niezrozumia³ej i niegodnej cz³owieka XX wieku
epoki. Nie by³o ju¿ , jak przed laty, kiedy w takie jak
ten dni mieszkañcy naszego górskiego miasteczka
d¹¿yli w weso³ym towarzystwie na Wilcz¹ Górê.
Spotka³em tylko nielicznych znajomych,
za³atwiaj¹cych w poœpiechu swoje sprawy. To by³
niespokojny czas i drzwi domów by³y pozamykane.
O spacerach w dawnym znaczeniu tego s³owa nie
mog³o byæ mowy [...]
Szed³em wzd³u¿ ulicy Katedralnej. Podczas
kiedy po lewej jej stronie widzia³o siê prawie
nieuszkodzone domy, po prawej, od kina a¿ do
baszty, wszystko by³o w ruinie. Tu [...] w lutym 1945
roku szala³a bitwa. Przeszed³em obok
niepotrzebnego ju¿ stanowiska dzia³ka
przeciwlotniczego i skrêci³em w znan¹ drogê na
Wilcz¹ Górê. Obok straszy³ widok rosyjskiego
czo³gu z rozerwan¹ g¹sienic¹ i dziur¹ wielkoœci
piêœci w wie¿yczce, domy i ogrody wzd³u¿ drogi
by³y wypalone i spustoszone. Tu zaczyna³o siê
podejœcie: s³ynna aleja czereœniowa. Po lewej
stronie na polach sta³y jeszcze s³upy instalacji
telefonicznej z czasu wojny. Na drodze le¿a³y
brudnobr¹zowe przedmioty o kszta³cie talerza wykopane miny. Ci¹gle jeszcze je tu znajdowano.
Sama droga zosta³a ju¿ rozminowana, na polach
niemieccy jeñcy wojenni z obozu Neuhammer
usuwali miny. Detonowano je na miejscu a wybuchy
by³y tak silne, ¿e w mieœcie dr¿a³y szyby.
Doszed³em do granicy lasu, kiedy zza krzewów
ukaza³o siê dwóch Rosjan. Aby unikn¹æ kontaktu z
nimi, chcia³em znikn¹æ wœród drzew, ale zd¹¿yli
mnie zauwa¿yæ. Us³ysza³em: „stoj!”. Zatrzyma³em
siê i obejrza³em. Byli to dwaj oficerowie w
stosunkowo porz¹dnych mundurach polowych.
Usadowili siê na przewróconym napisem do do³u
pomniku bitwy nad Kaczaw¹ i polecili mi zrobiæ to
samo. Zagadnêli mnie czyst¹ niemczyzn¹. Kiedy
wyrazi³em swoje zdziwienie,odparli, ¿e w wielu
szko³ach w Rosji nauczany jest jêzyk niemiecki i
wielu Rosjan nim w³ada. Zapytali mnie, czego tu
szukam. Odpar³em, ze to moje rodzinne miasto i
chcia³em obejrzeæ Wilcz¹ Górê - bo tak nazywa siê
ten szczyt - po walkach. Oprócz tego - doda³em dziwi mnie, ¿e pomnik, na którym siedzimy, zosta³
przewrócony bez w¹tpienia przez Rosjan, chocia¿
wspomniano na nim równie¿ pu³ki rosyjskie, które

walczy³y u boku wojsk pruskich
przeciwko Francuzom. W tym
miejscu znajdowa³o siê przedpole
bitwy nad Kaczaw¹, która rozegra³a
siê 26 sierpnia 1813 roku.
Wspomnienie udzia³u rosyjskich
wojsk w tej bitwie bardzo ich
zainteresowa³o. Zapytali, czy wiem
coœ wiêcej na ten temat.
Opowiedzia³em im krótko o
przebiegu walk i pomniku, który
zosta³ z tej okazji wystawiony. [...]
Teraz i oni po¿a³owali, ¿e spotka³ go
tak nies³awny koniec. Poczêstowali
mnie jeszcze papierosem z tym
charakterystycznym d³ugim,
papierowym ustnikiem, us³ysza³em „doswidania” i
zniknêli mi z oczu w alei czereœniowej, podczas gdy
ja uda³em siê po schodach do dolnego schroniska.
Z budynku po ostrzale artyleryjskim pozosta³y
jedynie ruiny. Nic nie by³o spalone, ale pociski
zniszczy³y czêœciowo równie¿ piêkne stare lipy,
które ros³y przed wejœciem.
Zniszczenia w mieœcie by³y st¹d prawie
niewidoczne. Pokry³a je czêœciowo zieleñ drzew.
Mo¿na by³o zauwa¿yæ jedynie uszkodzenia w dachu
du¿ej wie¿y koœcio³a, która sta³a siê podczas walk
celem dla artylerii. W oddali, po lewej stronie,
wspina³y siê w niebo wypalone mury zamku
Grodziec, na Górce Mieszczañskiej o
przera¿aj¹cych walkach przypomina³y mury
spalonej gospody. Na drodze do Wilkowa na brzegu
rowu zawis³ d¿ip. Gêsto u³o¿one trafienia zdradza³y,
¿e jego jazdê zakoñczy³a
seria z karabinu
maszynowego.
Rowy
ci¹gn¹ce siê w stronê
cegielni wype³nia³y
pociski. Na Koziej Górce
osta³y siê tylko resztki
murów.
Wspi¹³em siê do
górnego schroniska. Ty,
drogi goœciu, który
siedzia³eœ tu nieraz przy
kawie lub piwie, z
pewnoœci¹ nie pozna³byœ
tego miejsca. Tu, gdzie
zaczyna³ siê tor
saneczkowy, wykopano
g³êbokie umocnienia,
pokryte zwalonymi
drzewami i ciê¿kimi
bry³ami bazaltu. Okop
prowadzi³ st¹d przez
œrodek schroniska i
werandê, tak¿e z ty³u w
ogrodzie wykopano
g³êbokie rowy. Oto dobrze
umocniona pozycja,
przypuszczalnie miejsce
potyczki. Panowa³a g³êboka, przera¿aj¹ca cisza
doko³a. S³ychaæ by³o czasami tylko ciche
skrzypienie poruszanych przez wiatr drzwi na
zardzewia³ych zawiasach. Na placu przed
schroniskiem le¿a³y zardzewia³e puszki
przeciwgazowych masek, stalowy he³m, strzêpy
wojskowych p³aszczy.
D a l e k o
n a
horyzoncie rozci¹ga³a siê panorama Karkonoszy.
Ostr¹ grani¹ wspina³a siê w niebo. Góry Liczyrzepy
sta³y niewzruszone jak niegdyœ.
Schodami, które s¹ najpewniejsz¹ drog¹,

zszed³em na lotnisko szybowców. Hangar by³
otwarty, szybowce zniszczone, szcz¹tki skrzyde³
rozrzucone na placu.
Droga prowadzi³a dalej do NiedŸwiedziej Jamy.
Z powodu niebezpieczeñstwa skorzysta³em z
prowadz¹cego w tê stronê okopu. Jeszcze niedawno
mia³o tu miejsce kilka przypadków wejœcia na minê.
Przed zejœciem do jaskini pocieszy³ mnie widok,
jaki tu ujrza³em.
Wszystko by³o tu jak dawniej. ¯adne drzewo
nie zosta³o powalone, ¿adnych okopów, ¿adnych
bunkrów. Jedyna zmiana, jaka tu zasz³a, to panuj¹ca
wszêdzie g³êboka cisza. To by³o wielkie milczenie
po zderzeniu dwóch œwiatów.
Z podnó¿a góry obejrza³em siê jeszcze raz na
bazaltowy sto¿ek, który wojna uczyni³a weteranem.
Odwróci³em siê znów w stronê miasta i odszed³em
wzd³u¿ ulicy. [...] (7)
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Wilcza Góra jesieni¹ 1945 roku
(Epilog wed³ug notatek, które poczyni³em jesieni¹
1945 roku w Z³otoryi, po powrocie z rosyjskiej
niewoli)
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najpiêkniejszy wiosn¹,
kiedy na szczytach
bieleje jeszcze œnieg a u
nas pojawiaj¹ siê ju¿
pierwsze oznaki wiosny.
Z zachodniej strony góry
mo¿na zejœæ do
Jerzmanic [...] z tej
strony tak¿e mo¿na
dojrzeæ Grodziec. Drogê
z góry [...] mo¿na poleciæ
ka¿demu mi³oœnikowi

A
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Dwa by³y ulubione cele wycieczek Z³otoryjan:
Górka Mieszczañska i Wilcza Góra. Wyprawa na
Górkê Mieszczañsk¹ by³a raczej spacerem, na
Wilcz¹ Górê raczej górsk¹ wêdrówk¹. Do zdobycia
by³o przecie¿ ponad 150 m od podnó¿a góry. [...]
Zaraz przy Górnej Bramie sz³o siê w lewo, w stronê
folwarku o tej samej nazwie. (1) Wêdrowcowi
wybieraj¹cemu siê na Wilcz¹ Górê ukazywa³y siê w
tym miejscu rzêdy krzaków janowca, leszczyny i
czarnego bzu a za nimi zabudowania cegielni
Schnoora z wielkim sto¿kowatym piecem do
wypalania cegie³ i otwart¹ na wszystkie strony
szop¹ pokryt¹ dachówk¹, w której suszy³y siê na
powietrzu uformowane z gliny ceg³y. (2) [...]
Droga prowadzi³a lekko pod górê wzd³u¿ domów
osiedla za górna bram¹ a potem miêdzy polami,
które w lecie ko³ysa³y siê zbo¿em rozleg³ym jak
morze, na nich jesieni¹ dzieci puszcza³y latawce,
zim¹ mknê³y sanki z weso³¹ „za³og¹”.(3) Po obu jej
stronach ros³y drzewa czereœniowe, które wiosn¹
rozwija³y swoje kwiaty w pe³nej krasie, a latem
wabi³y owocami. Na granicy lasu zaczyna³a siê
w³aœciwa wspinaczka na szczyt. W oko³o jednej
trzeciej wysokoœci góry na lewo od g³ównego
podejœcia wiod³a œcie¿ka na polanê. Tam w³aœnie
sta³a z³otoryjska piramida upamiêtniaj¹ca wojnê
1813 roku, a obok znajdowa³o siê schronisko. (4)
Schronisko Wilhelma wygl¹da³o jak szwajcarski
dom. Podobne do hal ³¹ki nadawa³y okolicy
wysokogórski charakter. [...] Ze schroniska
Wilhelma wiod³a droga do wy¿ej po³o¿onego
schroniska Wilczego. (5) W¹ska stroma œcie¿ka [...]
wymaga³a trochê wysi³ku, który jednak bardzo siê
op³aca³.
(4) [...]Wêdrowcowi ukazywa³o siê
s c h r o n i s k o Wi l c z e , p o d ³ u ¿ n a b u d o w l a ,
obramowana wysokimi drzewami, g³ównie
iglastymi. Wchodzi³o siê przez oszklony
przedsionek prosto do byæ mo¿e niezbyt
imponuj¹cej, ale mimo to wartej uwagi sali balowej.
Przy œcianach dla wygody goœci ustawiono stoliki i
krzes³a. Po lewej stronie znajdowa³ siê ogromny
kontuar z bogat¹ kolekcj¹ napojów dla ducha, za
nim kuchnia, która w dni œwi¹teczne by³a w stanie
serwowaæ obfite posi³ki. Sposób, w jaki ca³e to
zaopatrzenie, beczki z piwem, butelki, skrzynki,
worki, by³o transportowane do schroniska, jest

jedynie wtedy, gdy zabrak³o materia³ów
wybuchowych albo zachorowa³ mistrz strza³owy.
Mimo ³atwoœci z jak¹ mo¿na j¹ opisaæ, nale¿a³a ona
do najciê¿szych z wówczas znanych prac. Z minidworca, pokrytego pap¹ drewnianego daszku,
poci¹gi sk³adaj¹ce siê z dwóch, maksymalnie
czterech wagoników, odje¿d¿a³y przez równinê
d³ugoœci 1500 do 2000 metrów do miejsca
wy³adunku przy szosie [...], gdzie by³y przechylane,
a kamienie toczy³y siê z wielkim ha³asem po blasze i
l¹dowa³y na ciê¿arówkach. Samochody przewozi³y
je albo na dworzec w Jerzmanicach, gdzie ³adowano
je do wagonów, albo do m³yna, w którym maszyna
ze stalowym pyskiem jak u krokodyla rozdrabnia³a
wiêksze bry³y, produkuj¹c przy tym mnóstwo ha³asu
i kurzu. Rozdrobniony bazalt l¹dowa³ na skoœnym,
obracaj¹cym siê sicie, a ono oddziela³o ró¿ne
rozmiary t³ucznia. Ta metoda transportu nie
wymaga³a dodatkowej energii. Pe³ne wagoniki
toczy³y siê w dó³, wci¹gaj¹c równoczeœnie do góry
puste.(6)
Widok z tarasu Wilczego Schroniska
wynagradza³ w pe³ni trud wspinaczki na górê. Lasy,
pola, ³¹ki, góry i doliny, a w nich u³o¿one wioski,
wszystko zamkniête by³o na dalekim horyzoncie
sylwetk¹ gór Liczyrzepy. [...] Czy w œwietle
s³onecznym, czy przy podnosz¹cych siê z dolin
wieczornych mg³ach, czy przy zdaj¹cych siê odbijaæ
gwiaŸdzisty namiot nocy oknach pobliskich
miejscowoœci. Niezapomniany pozostaje widok
œwiêtojañskich ogni w ciemnoœciach letniej nocy na
wszystkich okolicznych szczytach. (3) Widok jest
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dzisiaj nie do ustalenia. Istnia³a
wprawdzie droga ale przejezdna jedynie
dla zaprzêgów konnych - odga³êzienie
szosy do Wilkowa, skrêcaj¹ce przed
wiatrakiem cegielni. Musia³y byæ ni¹
transportowane tak¿e ciê¿sze ³adunki.
Od zachodu, na ca³ej szerokoœci
lokalu, znajdowa³ siê zadaszony taras,
wyposa¿ony w zwyk³e stare meble, mocne
sk³adane krzes³a i sto³y, które po
przybyciu goœci przykrywano obrusami w
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Polska Ludowa to tak¿e by³a Polska
Sprawy oœwiaty w pierwszych miesi¹cach po
zakoñczeniu wojny podlega³y kompetencji inspektora
oœwiaty w Legnicy. Wkrótce jednak w Z³otoryi równie¿
ustanowiono inspektorat, a pierwszym inspektorem
zosta³ Jan Stêpieñ. Oto krótki fragment jego
wspomnieñ: „Inspektorat szkolny rozpocz¹³ swoj¹
dzia³alnoœæ 1 wrzeœnia 1945 roku. Na siedzibê
inspektoratu przydzielono jednopiêtrowy dom
mieszkalny przy ulicy Sienkiewicza nr 6 /.../. Wreszcie
okrzep³a organizacyjnie powiatowa w³adza oœwiatowa i
ustabilizowa³a siê. Wydaje mi siê, ¿e pracowaliœmy jak
na ówczesne warunki (lata 1945 - 47) zupe³nie dobrze”.
Wœród uproszczonych, czasem wrêcz prostackich
uogólnieñ, nie brak stwierdzeñ, ¿e pierwsi kierownicy
szkó³ to partyjni karierowicze. Autorzy takich ocen
nale¿¹ do rzêdu szyderców i przeœmiewców, którzy
zapominaj¹ (najczêœciej celowo), ¿e ci pionierzy
oœwiaty to nie wystrojeni w czerwone krawaty partyjni
naganiacze, lecz ludzie ofiarni, którym wszystkie
powojenne pokolenia do dziœ winny okazywaæ
wdziêcznoœæ i szacunek. Oni nie organizowali szkó³ na
chwa³ê partii. Czynili to w myœl idei s³u¿enia polskim
dzieciom. Nieœmia³o chcia³bym te¿ przypomnieæ, ¿e
PZPR powsta³a dopiero w grudniu 1948 roku, a wiêc
wtedy, kiedy zrêby polskiej oœwiaty na Ziemi
Z³otoryjskiej w zasadzie ju¿ okrzep³y. Jeœli nauczyciele
wiejscy anga¿owali siê w politycznej dzia³alnoœci
partyjnej, to najczêœciej sympatyzowali lub wi¹zali siê
wówczas z ruchem ludowym - i w latach nastêpnych
przysz³o im za to zap³aciæ. Znany na Ziemi

W roku szkolnym 1946/47 do ju¿ istniej¹cych 22
szkó³ podstawowych dosz³o dalszych 16 szkó³. W tym
okresie powsta³y: Brennik (Anna Tur), Biskupin
(Rozalia Styczeñ), Podgórki (Zofia Fortuna),
Wojcieszów Górny (Wanda Kulman), Lubiechowa
(Marian Dro¿d¿), Rokitnica (Wincenty Krzysztofik),
Osetnica (Janina Ni¿a³owska), Wilków Wieœ (Miko³aj
Jasiñski), Goliszów (Wanda Stebnicka), Dobków
(Józef Baliszewski), Jerzmanice Zdrój (Agnieszka
Gontarz), Krzywa (W³adys³aw Piórkowski),
Rzymówka (Józefa Kuryjañska), Wojciechów
(Edward Kwapisz), Grodziec (Miko³aj Ko³osza),
Lubiatów (Eugeniusz Ga³czyñski).
W ci¹gu dwóch lat uda³o siê zatem zorganizowaæ 38
szkó³ podstawowych. Nale¿a³oby powiedzieæ, ¿e a¿ 38
szkó³. Kolejny rok szkolny -1947/48 - wzbogaci³
z³otoryjsk¹ oœwiatê o nastêpne 10 szkó³ - powsta³y w
tym czasie: Stary £om (Aleksander G³ogocki), Strupice
(Eugeniusz Luniak), Czernikowice (Bronis³awa
Wo³owicz), Rokitki ( Henryk Kosiñski), Dobroszów
(Stanis³awa Pec),
Jastrzêbnik (Henryk JóŸwiak),
Okmiany ( Jadwiga Paw³owska), Wojcieszyn (Czes³aw
Kutarski), Chojnów przy LO (Stanis³aw Malicki), Nowa
Wieœ Z³otoryjska (Filomena Szuster).
Powy¿sza chronologia, przyjêta za W³.
Piórkowskim i K. Stysiem jest zbli¿ona do zupe³nej
pewnoœci - brak w niej szko³y w Podolanowie.
Margines b³êdu w tym kalendarium mo¿e wynikaæ z
tego, ¿e niektórzy organizatorzy szkó³ rozpoczynali

Z³otoryja od kuchni,

dzia³alnoœæ jako jej kierownicy, a dopiero póŸniej
rejestrowali placówkê w inspektoracie. Tak post¹pi³ L.
Miller w Witkowie, W³. Piórkowski w Krzywej i
najprawdopodobniej M. Jasiñski w Wilkowie Wsi. Jan
Stêpieñ tak wspomina swoich nauczycieli: „Jedni
kierownicy i nauczyciele organizowali szko³y lepiej,
inni s³abiej, ale niemal o wszystkich mo¿na powiedzieæ,
¿e ich postawê cechowa³o poczucie obywatelskiego
obowi¹zku; spe³niali swoje zadania ze zrozumieniem
roli szko³y w polonizacji zagospodarowywanego
obszaru. /.../ Trzeba podkreœliæ pioniersk¹
zapobiegliwoœæ pierwszych kierowników i nauczycieli
w organizowaniu warunków dla prawid³owego
przebiegu procesu dydaktyczno - wychowawczego w
szkole i niejednokrotnie w ca³ym œrodowisku poprzez
dzia³alnoœæ kulturalno - oœwiatow¹”.
Pierwsz¹ szko³ê œredni¹ w powiecie zorganizowano
w Chojnowie, w marcu 1946 roku - by³o to Gimnazjum
Miejskie. Z dniem 1 wrzeœnia sta³o siê ono szko³¹
pañstwow¹, a dwa lata póŸniej przekszta³cono w szko³ê
11- letni¹ z klasami: I - VII oraz VIII - XI.
Rok szkolny 1947/48 dla szkolnictwa i oœwiaty
powiatu z³otoryjskiego stanowi bardzo wa¿n¹ cezurê w tym czasie powsta³y fundamenty ca³ego systemu. Na
razie by³ to niezwykle dynamiczny rozwój iloœciowy,
poniewa¿ w pierwszym rzêdzie chodzi³o wówczas o to,
a¿eby ka¿de dziecko w wieku szkolnym mog³o
uczêszczaæ do szko³y podstawowej, najlepiej jak
najbli¿ej swojego miejsca zamieszkania, a docelowo
szko³ê zamierzano zorganizowaæ w ka¿dej
miejscowoœci. Ten rok szkolny koñczy³ okres wstêpny,
przygotowawczy, okres pionierskich zmagañ.
Najwiêksza trudnoœci tego czasu to przede wszystkim
brak nauczycieli. Dotkliwie odczuwano równie¿ brak
podrêczników. Ta sytuacja jest nieporównywalna z
¿adn¹ inn¹ dzielnic¹ Polski - to specyfika tzw. Ziem
Odzyskanych. „Pierwsza polska ksi¹¿ka
rozpowszechniana na Ziemiach Odzyskanych to
podrêcznik jêzyka polskiego napisany przez
Kasztelanicza i Madejê pt. Mówimy po polsku” (W³.
Piórkowski).
Wykazane wy¿ej szko³y - pionierki mia³y ró¿ny
stopieñ organizacyjny; by³y wœród nich pe³ne szko³y
tzw. siedmioklasowe, lecz i ni¿ej zorganizowane.
Równolegle z organizacj¹ pierwszych szkó³ pañstwo
polskie podjê³o wysi³ek zmierzaj¹cy do likwidacji
analfabetyzmu. Wed³ug danych sprzed II wojny, oko³o
20 % polskiego spo³eczeñstwa nie posiada³o
umiejêtnoœci czytania i pisania. Ten niekorzystny stan
pog³êbi³a II wojna, w czasie której polska inteligencja
stanowi³a pierwszy cel niszczycielskiej dzia³alnoœci
okupanta. Analfabetyzm uznano po wojnie za zjawisko
masowe - pierwsze kursy dla analfabetów
zorganizowano w Nowym Koœciele, Rokitnicy i
Rz¹œniku, a nastêpnie w ka¿dej wiêkszej miejscowoœci
szkolnej. Organizacja pierwszych szkó³ i walka z
analfabetyzmem to wielki wysi³ek pañstwa i ca³ego
spo³eczeñstwa znêkanego wojn¹. To ponowne
zakotwiczanie i zakorzeniania siê polskiego ¿ywio³u w
œl¹skiej ziemi.
W latach nastêpnych (po 1948) szko³a powsta³a
prawie w ka¿dej miejscowoœci. Na obszarze „starego”
powiatu z³otoryjskiego funkcjonowa³y 74 bardzo
dobrze zorganizowane szko³y podstawowe, w tym 16
czteroklasowych. Mniej wiêcej w tym samym czasie
w³adze oœwiatowe, na podstawie ministerialnych
postanowieñ o zbiorczoœci szkó³, zaczê³y likwidowaæ
szko³y w mniejszych miejscowoœciach. Proces
zamykania szkó³ by³ niestety kontynuowany w
nastêpnych latach, a w ostatnim okresie placówki
oœwiatowe pada³y ofiar¹ rachunku ekonomicznego, z
którego wynika, ¿e nie op³aca siê utrzymywanie szkó³ z
ma³¹ iloœci¹ uczniów. W ten sposób z 48 szkó³, które
powsta³y w pierwszych trzech latach powojennej
Polski, ocala³o jedynie 26.
Otwarcie ka¿dej ze szkó³ - pionierek by³o wielkim
wydarzeniem nie tylko dla spo³ecznoœci lokalnej, lecz
tak¿e w skali powiatu. W otwarciu tych œwieckich
œwi¹tyñ uczestniczy³y w³adze powiatowe, miejskie,
lokalne, ksiê¿a. Szko³y pe³ni³y wówczas, i nadal pe³ni¹,
wa¿n¹ funkcjê kulturotwórcz¹ w œrodowiskach
lokalnych; tu tworz¹ siê bowiem pierwsze wiêzi i
spo³eczne inicjatywy. Od wieków, obok koœcio³a i
karczmy szko³y by³y centrum ¿ycia spo³eczno kulturalnego, nie raz szko³a by³a jedyn¹ placówk¹ na
wsi, skupiaj¹c¹ nie tylko dzieci i m³odzie¿, lecz tak¿e
doros³ych. W tym kontekœcie
¿al tych szkó³,

Z³otoryjska „jedynka” czyli szko³a - matka
Stara fotografia z jesieni 1945 roku przedstawia
dwoje nauczycieli z garstk¹ uczniów stoj¹cych u
wejœcia do budynku. Nie jest to obecny obiekt „1”.
Placówka rozpoczê³a bowiem dzia³alnoœæ 22 wrzeœnia
jako Publiczna Szko³a Powszechna w budynku przy
ulicy Marii Konopnickiej 13 (obecnie mieszcz¹ siê tu
biura geodezji a przedtem drukarnia). 13 listopada 1945
PSP przenosi siê do budynku przy ówczesnym Placu
Zwyciêzców - obecnie Plac Niepodleg³oœci.
Pocz¹tkowo w szkole uczy³o siê 34 uczniów, a pod
koniec roku szkolnego ju¿ 213; kadra pedagogiczna
powiêkszy³a siê do 6 osób. Pierwszym kierownikiem
szko³y by³ Tadeusz Musia³.
Placówka prze¿ywa³a trudnoœci typowe dla tego czasu:
brakowa³o pieniêdzy i brakowa³o wszystkiego. Dlatego
pierwsze ksi¹¿ki i pomoce naukowe mo¿na by³o
zakupiæ za pieni¹dze rodziców - Jan Tarasewicz i
Aleksander Paw³owski przekazali szkole na ten cel
10000 z³otych.

Pobory w „naturze”
Sytuacja materialna pierwszych nauczycieli by³a
niezwykle trudna. Pewnym wskaŸnikiem poziomu
materialnego w oœwiacie mo¿e byæ informacja, ¿e za 55
godzin pracy nauczyciel otrzymywa³ wówczas 3 000
z³otych, a za kilogram s³oniny trzeba by³o zap³aciæ 360
z³otych. Niektórzy nauczyciele musieli zadowalaæ siê
tym, ¿e pobory otrzymywali „w naturze”. Wielu
próbowa³o reperowaæ swoje bud¿ety rodzinne najmuj¹c
siê jako pracownicy fizyczni w czasie ¿niw - to samo
czyni³y ich ¿ony. Powodowa³o to jednak reakcjê ze
strony w³adz, które negatywnie ocenia³y dodatkowe
zarobkowanie przez nauczycieli, a szczególnie w taki
sposób. Dotkliwie odczu³ to nauczyciel z Lubiechowej Jan Dartel, który przed s¹dem musia³ t³umaczyæ siê,
dlaczego „pracuje u ku³aka”. Kazimierz Styœ, który
zatrudni³ siê z pocz¹tkiem roku szkolnego w
Soko³owcu, pierwsze pobory dosta³ dopiero w grudniu,
i to po licznych interwencjach.
Sytuacja sprzed 60 lat wskazuje, ¿e poziom ¿ycia
materialnego nauczycieli przez ca³e 60 lat by³ poni¿ej
przeciêtnej. Ka¿da w³adza podkreœla³a za to, jak wa¿ny
to zawód, lecz za s³owami nie sz³y czyny. Jedynym
wyj¹tkiem by³ krótki okres premierowania Tadeusza
Mazowieckiego, za którego rz¹dów nast¹pi³a wyraŸna
odczuwalna poprawa sytuacji materialnej (s³ynne
rewaloryzacje).
TeraŸniejszoœæ rzeczy minionych - pamiêæ
Duchowy ojciec kultury Zachodu, œwiêty Augustyn,
wymienia trzy kategorie czasu: teraŸniejszoœæ rzeczy
minionych czyli pamiêæ, teraŸniejszoœæ rzeczy
obecnych - dostrzeganie i teraŸniejszoœæ rzeczy
przysz³ych - oczekiwanie. Wszystkie osoby, które w
tym tekœcie zosta³y uwzglêdnione, w historii ka¿dej
miejscowoœci powinny byæ na poczesnym miejscu. Ale
nie s¹. Obecnie s¹ to z regu³y postacie g³êboko
zapomniane, nawet - niestety - przez obecne szko³y. To
smutne i bolesne. Nie s³ysza³em, aby poza Soko³owcem,
Rokitnic¹ i Lubiatowem, któraœ z miejscowoœci chcia³a
poœwiêciæ choæby ma³¹ uliczkê, tablicê, salê
biblioteczn¹ - swojemu kierownikowi lub zas³u¿onemu
nauczycielowi. Jedna z miejscowoœci natomiast
swojego pioniera oœwiaty dos³ownie wyrugowa³a z
mieszkania s³u¿bowego.
Wielk¹ troskê o pionierów oœwiaty wykazywa³ mój
wielki poprzednik, by³y inspektor oœwiaty Józef
Górzañski. Stara³em siê przej¹æ ten wartoœciowy
stosunek do przesz³oœci. Jako jego nastêpca
zorganizowa³em dwa zloty pionierów z³otoryjskiej
oœwiaty (listopad 1985 - tablica pami¹tkowa na gmachu
SP 1 „w ho³dzie twórcom oœwiaty Ziemi Z³otoryjskiej”,
czerwiec 1990). Trzeciego zlotu nie by³o komu
zorganizowaæ, poniewa¿ wydzia³y oœwiaty
zlikwidowano. Podj¹³em siê jednak jego realizacji jako
osoba prywatna i z grup¹ przyjació³ doprowadziliœmy
do trzeciego zlotu, w styczniu 1999. Na tym zlocie
organizatorzy przekazali nowo powsta³emu Starostwu
Powiatowemu kronikê zlotow¹ jako swego rodzaju
pa³eczkê w sztafecie pokoleñ. Gdzie ta symboliczna
pa³eczka znajduje siê obecnie? W Starostwie? W
Urzêdzie Miejskim? W gminach? W szko³ach? W ZNP?
W Solidarnoœci?
Wed³ug mojego rozeznania
organizacja czwartego zlotu nie wchodzi ju¿, niestety,
zupe³nie w rachubê - ju¿ prawie wszyscy z tych
pionierów „przeszli do wiêkszoœci”. Ale jakiœ dzieñ (lub
wieczór) wspomnieñ mo¿na by³oby, a nawet nale¿y zorganizowaæ. Niez³ym terminem móg³by byæ „stary”
Dzieñ Nauczyciela - 22 listopada.
Powy¿sze zebra³em na podstawie dokumentów
niemieckojêzycznych, opracowania W³adys³awa
Piórkowskiego i Kazimierza Stysia oraz materia³ów,
dokumentów i wspomnieñ w³asnych. Uczyni³em to jako
mój skromny wyraz ho³du i szacunku dla pionierów
z³otoryjskiej oœwiaty.
Alfred Michler.

czyli cztery
z plusem dla „Nicola”
Pamiêtam czasy, kiedy przy ulicy 11 listopada wtedy 22 lipca- sta³ pawilon spo¿ywczy. PRL-owski
„blaszak” by³ celem wypraw dzieciaków, wiecznie
g³odnych cukierków („Chcesz cukierka, idŸ do
Gierka”). Sprzedawa³a w nim mama naszego
klasowego kolegi, któremu naiwnie - a mo¿e nie zazdroœciliœmy ³atwego dostêpu do delikatesów.
Dzisiaj, po wielu latach, z sentymentem idê w to
miejsce, które uleg³o transformacji i pod wp³ywem
wszechobecnej komercji przekszta³ci³o, siê w jedn¹ z
niewielu w naszym mieœcie pizzerii. „Nicol” - o niej
mówiê/piszê.
I znów w ramach eksperymentu wiodê ze sob¹
rodzinê. Wychodzê z za³o¿enia, ¿e jak siê truæ, to
„wespó³ - zespó³”. Skoro jednak piszê - do zatrucia
nie dosz³o, bo jedzonko by³o œwie¿utkie lub je
skutecznie udawa³o. Nie wnikam w tajemnice
milcz¹cego pana za barem. A'propos pana, to
uwa¿am, ze przyda³aby mu siê pomoc, szczególnie,
¿e robi za kombajn: przyjmuje zamówienia,
przygotowuje pizzê, nalewa piwo, wyjmuje pizzê,
wydaje piwo, nak³ada sos na pizzê, pyta czy na
pewno z sosem, zaparza kawê, wydajê pizzê i jeszcze
musi pamiêtaæ, by zainkasowaæ pieni¹dze. A, i
jeszcze szuka tych klientów, co zamówili i nie maj¹
na tyle cierpliwoœci, by staæ przy barze i czekaæ, wiêc
wychodzi przed lokal i wo³a: dwie du¿e siódemki! …
Proszê daæ mu podwy¿kê lub zapewniæ pomoc.
Tym bardziej, ¿e jako dobry pizzer (nowe s³owo!)
móg³by b³yskawicznie znaleŸæ pracê na Zachodzie.
Pizze robi wyœmienite. Jad³am farmersk¹, moje
potomstwo jednog³oœnie zdecydowa³o siê na
wegetariañsk¹, a œlubny - nonkonformista - na
calzone. I jak tu uszczêœliwiæ faceta. Kiedy zobaczy³
swoj¹ calzone, stwierdzi³, ¿e go oszukano. Mia³ byæ
pieróg, a tu klops, to znaczy zwyk³a p³aska pizza,
choæ bardzie kolorowa, bo zdobna w broku³y. Pan na
to: u nas calzone tak wygl¹da i uci¹³ dyskusjê. Nikt
nie œmia³ protestowaæ. Nawet mnie odebra³o mowê.
Odebra³o na d³ugo, bo jak zaczê³am jeœæ, to mi
przesz³o, œlubnemu te¿. By³o smacznie - nie
powiem, ¿e zdrowo: ciasto dro¿d¿owe (z bia³ej
m¹ki), miêso (pewnie t³uste i z wieprza), ser ¿ó³ty ( w
¿o³¹dku siê zbryla), sos czosnkowy (na pewno na
œmietanie). Dietetyk z³apa³by siê za g³owê. Ja nie uwielbiam prowokacje. Piwo z sokiem skutecznie
mnie rozbroi³o i nawet bezboleœnie prze³knê³am
rachunek. W czasach komercji kobieta p³aci,
niestety.
Jednak zanim zdecydowa³am siê zap³aciæ,
zamówi³am kawê - zaryzykowa³am cappuccino,
choæ mog³am wybraæ parzon¹ lub rozpuszczaln¹.
Cappuccino w „Nicolu” to” podpucha”. Podobn¹
pi³am tylko w „Pondios” i wiêcej nie dam siê nabraæ.
I jeszcze jeden kamyczek wrzucê do ogródka:
wystrój wnêtrza kwalifikuje siê do poprawki. Nie
mo¿na stworzyæ mi³ego nastroju, kiedy oferuje siê
klientom plastikowe sto³y i takie¿ krzes³a, a
wyœmienite, sk¹din¹d, potrawy serwuje na
papierowych tackach. Ersatzom mówimy stanowcze
„Nie!”
Z powa¿aniem
Iwona Paw³owska
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Soko³owiec by³ pierwszy
Soko³owiec by³ pierwsz¹ miejscowoœci¹, w której
szkolny dzwonek rozleg³ siê 1 wrzeœnia 1945.
Organizatorem szko³y i jej pierwszym kierownikiem by³
kapitan Ludowego Wojska Polskiego - Piotr P³ocharz.
Szko³a rozpoczê³a dzia³alnoœæ w poniemieckim
obiekcie. Z chwil¹ rozpoczêcia dzia³alnoœci w szkole
zatrudnionych by³o dwoje nauczycieli (¿ona kierownika
- Halina), którzy nauczali 71 uczniów. W szkole nie by³o
ani jednej polskiej ksi¹¿ki. Aby pozyskaæ œrodki na nie
H. P³ocharz za³o¿y³a zespó³ teatralny, który zarabia³ na
zakup ksi¹¿ek. W ten sam sposób postêpowa³o w
Wojciechowie ma³¿eñstwo Kwapiszów - Edward i
Jadwiga oraz Rozalia Styczeñ w Biskupinie. H.
P³ocharz sama pisa³a teksty do przedstawieñ, w których
krytykowa³a szabrowników, bimbrowników i
meliniarzy. Frekwencja na przedstawieniach by³a
bardzo du¿a, a podejmowana tematyka hamowa³a
zjawiska patologiczne i mobilizowa³a ludzi. W
nastêpnym roku szkolnym przyby³o uczniów - by³o ich
ju¿ 96, a w roku szkolnym 1947/48 - 104. W szkole w
Soko³owcu pracowa³ m. in. Kazimierz Styœ. Tu zaczyna³
równie¿ karierê zawodow¹ najlepszy organizator sportu
szkolnego na Ziemi Z³otoryjskiej - Tadeusz Pietroszek
oraz ma³¿eñstwo Hawryszów - Helena i Franciszek.

Szko³a Podstawowa nr 1 to szko³a - matka; matka
z³otoryjskich szkó³. Wysz³o z niej wielu wybitnych
uczniów, których nauczali wspaniali nauczyciele. Z
„jedynk¹” zwi¹zanych by³o trzech z siedmiu
z³otoryjskich inspektorów oœwiaty: Miko³aj Ko³osza,
Kazimierz Styœ, Józef Górzañski. Pierwszy prezes ZNP,
W³adys³awa Szczepkowska to tak¿e by³y nauczyciel
„jedynki”.
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szczególnie w du¿ych miejscowoœciach, które
pozbawione placówki szkolnej staj¹ siê niejako
kulturaln¹ pustyni¹. Bolesn¹ strat¹ jest zamkniêcie
szko³y - pionierki w Prusicach. Tak du¿a miejscowoœæ
niew¹tpliwie bêdzie potrzebowa³a w przysz³oœci
w³asnej szko³y. Ekonomiczne racje w³adz lokalnych
staram siê zrozumieæ, lecz ich nie akceptujê. Dziwi
jednak bierna postawa spo³ecznoœci lokalnej, która nie
potrafi³a siê zmobilizowaæ w obronie swojej szko³y, tak
jak uczyni³y to np. Jerzmanice Zdrój. Nie jestem
zwolennikiem by³ego ministra Romana Giertycha,
jednak¿e zgadzam siê z jego pogl¹dem, ¿e „szko³y
wiejskie powinny byæ szczególnie chronione przez
pañstwo i gminy” („Wiadomoœci” TVP1 z 7 wrzeœnia
2006).
Nie ulega równie¿ dla mnie w¹tpliwoœci, ¿e
pozbycie siê kilku obiektów przedszkolnych w Z³otoryi
by³o przedwczesne - ju¿ niebawem mog¹ siê one okazaæ
bardzo potrzebne. G³êboko nie zgadzam siê tak¿e z
rozstrzygniêciem, jakie zapad³o w odniesieniu do
przeniesienia Gimnazjum nr 1. Z³otoryja po raz
pierwszy po wojnie mia³a okazjê, a¿eby liczebnoœæ klas
uczyniæ znoœnymi dla uczniów i nauczycieli, a szansy
nie wykorzystano. Taka typowo ksiêgowo administracyjna decyzja martwi mnie.
A wracaj¹c do myœli zawartej w podtytule - im
wiêcej przybywa mi lat, tym wiêkszego nabieram
przekonania, ¿e w³aœnie w dziedzinie oœwiaty na
Ziemiach Odzyskanych, Polska Ludowa by³a Polsk¹
„najbardziej” poprzez to ponowne zakorzenianie i
zakotwiczanie siê. Wszystkie nastêpne okresy: PRL, III
RP i „najjaœniejsza” IV RP - to ugniatanie oœwiaty i
wychowania na mod³ê kolejnych si³ przewodnich
(patrz: propozycje zmian programowych historii
najnowszej ministra Girtycha i Legutki), które raz po raz
„otaczaj¹ szko³ê i nauczyciela szczególn¹ trosk¹”, z
której nic nie wynika. Bogactwa materialnego oœwiata
nie straci³a, bo nigdy go nie mia³a. Ale przez wszystkie
nastêpne czasy traci³a œwie¿oœæ i entuzjazm
pionierskich lat. To dla mnie zrozumia³e - a jednak ¿al.

Z£OTORYJA DZIŒ

Z³otoryjskiej, Edward Kwapisz, nie raz pokazywa³ mi
pomieszczenia, w których by³ okresowo
przetrzymywany, poniewa¿ przed ka¿d¹ wa¿niejsz¹
uroczystoœci¹ pañstwow¹ musia³ zg³aszaæ siê w
aparacie bezpieczeñstwa.
Jeszcze dramatyczniej przebiega³y losy dwóch
nauczycielek i szko³y w Podolanowie (obecne
Podolany). Z³otoryjski porucznik bezpieki (jego
inicja³y: M.D.) tak troskliwie „zaopiekowa³ siê” dwoma
m³odymi nauczycielkami (Teres¹ Zawadzk¹ i Helen¹
Bielewicz), ¿e w efekcie postawiono je przed s¹dem i
oskar¿ono oraz skazano za dzia³alnoœæ antypañstwow¹
na wieloletnie wiêzienie. H. Bielewicz zabrano z lekcji
na oczach dzieci. M³odym dziewczynom z³amano
karierê i ¿ycie, zniszczono zdrowie a szko³a w
Podolanach w ogóle zniknê³a ze wszystkich
dokumentów i opracowañ. A M.D. ma dziœ pewnie
wysok¹ emeryturê, która wielokrotnie przewy¿sza
emeryturê schorowanej Teresy Zawadzkiej (H.
Bielewicz ju¿ nie ¿yje).
Tylko w jednej szkole powiatu z³otoryjskiego
zajêcia inauguruj¹ce rok szkolny odby³y siê zgodnie z
kalendarzem roku szkolnego, to jest 1 wrzeœnia 1945.
By³a to Szko³a Podstawowa w Soko³owcu, której
organizatorem by³ Piotr P³ocharz.
Trzeci¹ w powiecie, a pierwsz¹ w mieœcie, by³a
z³otoryjska „jedynka”. Rok szkolny rozpocz¹³ siê tu 22
wrzeœnia 1945, a pierwszym kierownikiem i
organizatorem tej szko³y by³ Tadeusz Musia³.
W roku szkolnym 1945/46 powsta³y ³¹cznie
nastêpuj¹ce szko³y:
01 IX 1945 - Soko³owiec - Piotr P³ocharz,
15 IX 1945 - Nw. Wieœ Grodziska - Roman G³odzik,
22 IX 1945 - Z³otoryja nr 1 - Tadeusz Musia³,
04 X 1945 - Œwierzawa - Józef Chmielnicki,
23 X 1945 - Prusice - Gizela Pilch,
04 XI 1945 - Chojnów nr 1 - Antoni Leœniowolski,
15 XI 1945 - NiedŸwiedzice - Franciszek Jagielnicki,
17 XI 1945 - Bia³a - Jan Kozak,
25 XI 1945 - Rzeszówek - Józef Moskwa,
26 XI 1945 - Nowy Koœció³ - Maria Kulików,
21 XII 1945 - Sêdzimirów - Marta Konarzewska,
21 XII 1945 - Uniejowice - Maria Misztal,
11 I 1946 - Rz¹œnik - Antoni Gorczyca,
17 I 1946 - Zagrodno - Paulina Dembicka,
05 II 1946 - Witków - Ludwik Miller,
11 II 1946 - Olszanica Wieœ - Maria G³owa,
15 II 1946 - Pielgrzymka - Anna Fox,
21II 1946 - Zamienice - Stefania Zadoro¿na,
01 III 1946 - Brochocin - Paulina Piotrowska,
06 III 1946 - Twardocice - Jerzy Sarama,
08 III 1946 - Proboszczów - Wac³aw Flieger,
01 VI 1946 - Radziechów - Bronis³awa Hrycyj,
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Szkolnictwo na Ziemi Z³otoryjskiej do po³. 20 wieku
Termin oœwiata pochodzi z XIX wieku i w sensie
ogólnym oznacza stan oraz proces upowszechniania
wykszta³cenia i kultury w spo³eczeñstwie. Natomiast
przez system oœwiatowy powinniœmy rozumieæ
organizacjê upowszechniania wykszta³cenia ogólnego i
zawodowego realizowanego g³ównie przez system
szkolny.
Przed II wojn¹ œwiatow¹ w powiecie z³otoryjskim
(z rejonem Chojnowa) by³o 67 miejscowoœci szkolnych,
w których funkcjonowa³o 80 szkó³ podstawowych (tzw.
Volksschule), w tym jedna prywatna. Wszystkie szko³y
mia³y w³asne budynki; w 53 przypadkach ich stan
oceniano jako dobry, w 18 - jako œredni, w 6 - nie podano
oszacowania. Stan obiektu zale¿a³ przede wszystkim od
jego wieku. W najstarszym budynku (z roku 1653)
mieœci³a siê szko³a w Œwierzawie, w Z³otoryi (1704) obecny Dom Nauczyciela Bacalarus, w Osetnicy
(1777), w Twardocicach (1790). Poza tymi, ponad 100
lat mia³y budynki w Budziwojowie, Konradówce,
Lubiatowie, Modelkowicach, Pielgrzymce, Studnicy,
Strupicach, Wojcieszynie, Sêdzimirowie. Pó³wieczne
metryki mia³y budynki w Starej Kraœnicy, Bia³ej,
Brochocinie, Soko³owcu, Giera³towcu, Leszczynie,
Twardocicach (katolicka), Chojnowie, Jerzmanicach,
Wysocku, Nowej Wsi Grodziskiej, Nowej Wsi
Z³otoryjskiej, Pyskowicach, Proboszczowie, Rokitnicy,
Rzymówce, Brenniku, Zamienicach, Czernikowicach,
Œwierzawie (ewangelicka), Rz¹œniku, Witkowie,
Wojciechowie, Wilkowie, Krzywej. W XX wieku, do I
wojny œwiatowej (1914), wybudowano 23 budynki
szkolne, w okresie miêdzywojennym - 8 oraz kilka
rozbudowano. Najm³odsze budynki szkolne mia³y:
£aŸniki (1920), Podgórki (1929) i Zagrodno (1929).
Rzecz znamienna i charakterystyczna, ¿e ani jednej
szko³y nie wybudowano w powiecie z³otoryjskim po
1933, a wiêc w III Rzeszy czyli po dojœciu nazistów do
w³adzy.
W przedwojennym powiecie z³otoryjskim, by³o
tak¿e 6 szkó³ œrednich, które zlokalizowano w miastach,
a wiêc: w Z³otoryi, Chojnowie, Œwierzawie.
Zawód nauczycielski nale¿a³ wówczas do rzêdu
„seniorskich” - œrednia wieku by³a wysoka. By³ to
równie¿ zawód typowo mêski - z 204 etatów tylko 46
zajmowa³y kobiety. Ani jedna kobieta nie zajmowa³a
stanowiska kierowniczego; nie odnotowano równie¿
¿adnego nauczycielskiego ma³¿eñstwa. Pewna liczba
kierowników szkó³ pe³ni³a równie¿ obowi¹zki kantora
(organisty) - stanowiska te by³y nieroz³¹czne.
W szkole by³y w zasadzie mieszkania s³u¿bowe dla
nauczycieli (w budynkach); czêsto te¿ z drewutni¹,
chlewikami oraz ogrodem. Do mieszkañ nale¿a³y
równie¿ dzia³ki gruntowe (przeciêtnie 1 do 2 ha). Prawie
po³owa nauczycieli mia³a du¿e (do 50 arów) s³u¿bowe
ogrody.
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1482 - w³adze miasta stwierdzi³y przekazanie sadu
joannitom przez jednego z mieszczan
1509 - so³tys i ³awnicy miejscy zaœwiadczyli, ¿e
Maciej Wille zobowi¹za³ siê do p³acenia komturowi
joannitów po 6 kurczaków na œw. Marcina
1512 - rozbójnik Czarny Krzysztof zosta³ schwytany
przez mieszczan z³otoryjskich i przewieziony do
Legnicy
1522 - pierwsze kazanie protestanckie w koœciele
Mariackim - pocz¹tek reformacji w mieœcie
1558 - w Toruniu umar³ Hieronim Wildenberg,
z³otoryjanin, zas³u¿ony dla oœwiaty ( posiada
symboliczny nagrobek w koœciele NNMP)
1561 - joannici przekazuj¹ komturiê miastu
1580 - podczas wielkiej wichury grad wielkoœci
go³êbich jaj zabija³ ptaki w powietrzu
1589, 1590, 1594 - trzêsienia ziemi, zarysowa³y siê
nawet mury miejskie
1633, 1639, 1640 - przemarsze i kwaterunki wojsk
podczas wojny trzydziestoletniej
1805 - pierwsze przemarsze wojsk podczas wojen
napoleoñskich
1806 - niszczycielski wylew Kaczawy
1819 - ukazuje siê czasopismo „Z³otoryjskie
Wiadomoœci Tygodniowe”
1828 - podczas manewrów wojskowych odwiedza
miasto m.in. król Friedrich Wilhelm III
1870 - rozpoczêcie budowy gmachu szkolnego
fundacji Schwabe-Priesemuth przy ul. Kolejowej,
1871 - sp³on¹³ folwark przy ul. Boles³awa
Krzywoustego
1874 - po¿ar przy ul. Cmentarnej
1895 - otwarcie linii kolejowej Z³otoryja-Œwierzawa
1906 - otwarcie linii kolejowej Z³otoryja-Chojnów
1945 - ks. Micha³ Dunas obejmuje probostwo parafii
œw. Jadwigi; w powiecie zakoñczono usuwanie
niemieckich napisów; powstaje spó³dzielnia
„Kielczanka”; powstaje Szko³a Podstawowa przy ul.
M. Konopnickiej ( póŸniejsza „1”); utworzono
Inspektorat Szkolny z Janem Stêpniem na czele;
organizacja Pracowni Wenerycznej przy Pl.
Wolnoœci; zaprowadzono system wy¿ywienia
kartkowego
1946 - powstaje Przedszkole Pañstwowe przy ul.
Staszica; zarejestrowano ¯ydowskie Zrzeszenie
Religijne

1947 - powsta³ Oddzia³ Parafialny „Caritasu”
1951 - utworzono Pañstwow¹ Szko³ê
Ogólnokszta³c¹c¹ Stopnia Podstawowego i
Licealnego
1958 - Wydzia³ ds. Wyznañ w Warszawie wyra¿a
zgodê na oddanie koœcio³a Mariackiego parafii
katolickiej (przekazanie nast¹pi³o w listopadzie);
powstaje Spo³eczne Ognisko Muzyczne
1959 - powsta³a filia jaworskiej Zasadniczej Szko³y
Zawodowej(od wrzeœnia 1963 Zasadnicza Szko³a
dla Pracuj¹cych)
1960 - zarejestrowano Oddzia³ Zrzeszenia
UchodŸców Greckich
1961 - utworzenie Szko³y Podstawowej Nr 4
(póŸniejszy Oœrodek Szkolno-Wychowawczy)
powstaj¹ szko³y: Podstawowa Nr 2,
1964 Podstawowa Nr 3, Zasadnicza Szko³a Górnicza
1965 - powsta³a Zasadnicza Szko³a
Zawodowa(Gastronomiczna) przy ul. Wilczej
1967 - ods³oniêto pomnik W³adys³awa Reymonta
1970 - powsta³ Zespó³ Szkó³ Zawodowych
1976 - z³otoryjska akrobatyczna „czwórka”: Leszek
Antonowicz, Wojciech Œwiecik, Bogdan Zaj¹c i
S³awomir Ha³ada zdobywa po raz pierwszy
mistrzostwo œwiata
1978 - powstaje Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
przy ul. Kolejowej(istnia³ do wrzeœnia 1987); oddano
do u¿ytku dwa korty tenisowe
1984 - przy Inspektoracie Oœwiaty i Wychowania
powsta³a Komisja Historyczna, z³o¿ona g³ównie z
nauczycieli historii - przyczyni³a siê do powstania
TMZZ; pierwszy po wojnie odczyt o historii i
zabytkach koœcio³a NNMP zorganizowany przez
Komisjê Historyczn¹
1985 - powstaje Przedszkole nr 6 przy ul. Górniczej
1987 - powstaje Towarzystwo Mi³oœników Ziemi
Z³otoryjskiej; sesja naukowa „Z³otoryja - dzieje
miasta i regionu”
1990 - rozpocz¹³ pracê Miejsko-Gminny Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej
1991 - budynek przy ul. Broniewskiego opuœci³y
oddzia³y ZOMO; ukaza³ siê pierwszy po wojnie plan
miasta Z³otoryi; odby³y siê I Miêdzynarodowe
Mistrzostwa Z³otoryi w Tenisie Ziemnym
1992 - powstaje Przedszkole Prywatne przy ul.
Wojska Polskiego
1993 - powstaje Spó³ka „Oczyszczalnia Miejska”

Zdarzy³o siê w paŸdzierniku
1994 - ods³oniêto Pomnik Ofiar Sybiru przy koœciele
œw. Jadwigi; zlikwidowano drukarniê Wroc³awskich
Zak³adów Graficznych
1995 - otwarto nowe skrzyd³o Szko³y Podstawowej
nr 3; Mariusz Zieliñski mistrzem Polski w tenisie do
lat 20-tu; mecz w pi³ce no¿nej juniorów PolskaS³owacja
1996 - obchody 25-lecia Harcerskiego Klubu
Lotniczego „Trawers”; pod budynkiem internatu LO
zosta³a zamordowana m³oda dziewczyna; ruszy³a
klasa wstêpna z jêzykiem niemieckim w LO
1997 - wybory parlamentarne - bez powodzenia
startowali Józef Spyra, Lubomir Gliniecki, Krystyna
Barcik i Kazimierz Zwierzyñski; radni wyrazili wolê
powo³ania M³odzie¿owej Rady Miejskiej
1998 - z Kazachstanu przyby³a do Z³otoryi polska
rodzina; Mariusz Zieliñski ponownie mistrzem
Polski w tenisie
1999 - by³y burmistrz Kazimierz Zwierzyñski zosta³
odznaczony Orderem Zas³ugi RFN; otwarcie stacji
benzynowej Orlenu; Mariusz Zieliñski ponownie
mistrzem Polski w tenisie; rozpoczê³y pierwszy rok
szkolny Gimnazja Nr 1 i 2
2000 - Tadeusz Wasilewicz zwyciêzc¹ Mistrzostw
Œwiata w P³ukaniu Z³ota w Z³otoryi; m³odzie¿ LO na
EXPO 2000 w Hanowerze; uruchomienie Liceum
Wojskowego; I Powiatowa Konferencja Oœwiatowa;
I Prezentacje Chórów; obchody XX-lecia NSZZ
„Solidarnoœæ” ; ukaza³a siê I czêœæ wydawnictwa
Dawniej i dziœ. Ziemia Z³otoryjska w widokach (wyd.
TMZZ)
2002 - TMZZ zorganizowa³o w Z³otoryi I
Powiatowy Dzieñ Regionalisty
2003 - wystawa z okazji 300-lecia Uniwersytetu
Wroc³awskiego w LO(org. TMZZ); II Powiatowy
Dzieñ Regionalisty w Œwierzawie
2005 - obchody 1000-lecia Rzymówki z udzia³em i
pomoc¹ m.in. TMZZ; IV Powiatowy Dzieñ
Regionalisty w Leszczynie
2006 - TMZZ obejmuje opiekê nad z³otoryjskim
odcinkiem Drogi œw. Jakuba; inauguracyjne
spotkanie Stowarzyszenia Przyjació³ Z³otoryi
„Aureus Mons”
2007 - z inicjatywy z³otoryjskiego Nadleœnictwa
otwarto œcie¿kê przyrodniczo-kulturow¹ „¯elazny
krzy¿” w okolicy Wilkowa; obchody XX-lecia
TMZZ

1323 - ksi¹¿ê legnicki Boles³aw III zwolni³ miasto od
c³a targowego
1347 - ksi¹¿ê legnicki Wac³aw wy³¹czy³ mieszczan
z³otoryjskich spod s¹downictwa ksi¹¿êcego w
Legnicy i podda³ s¹dowi z³otoryjskiemu
1418, 1485, 1536 - z³otoryjscy joannici otrzymali
czynsze od tutejszych mieszczan
1473 - zakoñczy³ siê okres katastrofalnej suszy, który
spowodowa³ m.in. du¿e opadniêcia wód Kaczawy
1513 - powieszono w Legnicy rozbójnika Czarnego
Krzysztofa, którego wczeœniej z³apali mieszczanie
z³otoryjscy
1536 - zmar³ w Z³otoryi Georg Helmrich, jeden z
najwybitniejszych burmistrzów i rektorów szko³y
1629, 1636 - liczne przemarsze wojsk podczas wojny
trzydziestoletniej
1633 - okrutne spl¹drowanie miasta przez ¿o³nierzy
Albrechta von Wallensteina, przemarsze innych
wojsk (wojna 30-letnia)
1806 - niewielka wylew Kaczawy
1841 - przeje¿d¿a³ przez miasto król Fryderyk
Wilhelm IV
1842 - zakoñczenie budowy ratusza w obecnym
kszta³cie
1843 - otwarcie Miejskiej Kasy Oszczêdnoœciowej
1871 - spali³a siê restauracja na Górze
Mieszczañskiej
1875 - ods³oniêcie odnowionego pomnika na Wilczej
Górze w kszta³cie kamiennej piramidy,
poœwiêconego g³ownie bitwie z wojskami
francuskimi w 1813 r.; zawieszenie nowego dzwonu
w du¿ej wie¿y koœcio³a Mariackiego
1884 - otwarcie linii kolejowej Z³otoryja-Legnica
1886 - do nowego gmachu przy Pl. Matejki
przeniesiono pocztê i telegraf
1907 - otwarcie rolniczej Szko³y Zimowej w
dzisiejszym Domu Nauczyciela „Bacalarus”
1912 - zmar³ Louis Sturm, zas³u¿ony nauczyciel i
kronikarz miejski, autor „Historii Z³otoryi”, licz¹cej
ponad 1000 stron
1916 - z³otoryjski garnizon powiêkszono o drugi
rezerwowy batalion piechoty
1917 - uroczyste poœwiêcenie koœcio³a Mariackiego
na zakoñczenie generalnej renowacji trwaj¹cej od

1914 r.; w mieœcie wystêpowa³ znany niemiecki cyrk
Straâburgera - zachwyt wzbudzi³ s³oñ Jumbo
1946 - rozpoczyna produkcjê Fabryka Kartona¿y;
organizacyjne posiedzenie Miejskiej Rady
Narodowej
1949 - Zjednoczone Zak³ady Przemys³u
Kapeluszniczego w Z³otoryi zatrudnia³y 394 osoby
1967 - wmurowanie aktu erekcyjnego pod pomnik
W. Reymonta
1968 - ods³oniêto pomnik Ludowego Wojska
Polskiego przy ówczesnym Pl. Genera³a K.
Œwierczewskiego
1969 - Zdzis³aw Francuz rozpocz¹³ w Powiatowym
Domu Kultury próby z 40-osobowym chórem
ch³opiêcym
1975 - w Miêdzyszkolnym Klubie Sportowym
„Aurum” powo³ano wyczynow¹ sekcjê tenisa
ziemnego; Miejskie Ko³o Zwi¹zku Bojowników o
Wolnoœæ i Demokracjê otrzyma³o sztandar
1977 - podczas telewizyjnego spotkania akrobatów
Polski, ZSRR i Bu³garii dobrze wypad³a nasza
„czwórka”
1987 - I posiedzenie Zarz¹du TMZZ; w LO odby³ siê
Wojewódzki Sejmik Przyrodniczy w 100-lecie Ligi
Ochrony Przyrody
1988 - odczyt o Wilko³aku i rezerwacie „Wilcza
Góra” zorganizowany przez TMZZ
1989 - ukaza³ siê pierwszy numer miesiêcznika
„Echo Z³otoryi”, wydawanego przez Towarzystwo
Mi³oœników Ziemi Z³otoryjskiej
1991 - Ks. Kard. Henryk Gulbinowicz poœwiêci³
odnowion¹ plebaniê, o³tarz i koœció³ œw. Jadwigi;
Zjazd Absolwentów LO w 40-lecie szko³y
1993 - wznowienie „P³uczek Z³ota”
1994 - powstaje Klub Rodzin Katolickich „Nazaret”;
naprawa wiatrowskazu na ma³ej wie¿y koœcio³a
NNMP z inicjatywy TMZZ
1996 - otwarto now¹ Przychodniê Zdrowia przy ul.
Kwiskiej; w szpitalu powsta³a szko³a rodzenia;
PBKZ³ otworzy³o Kaczawsk¹ Szko³ê P³ukania
Z³ota; zdewastowano krzy¿e i pomniki na
cmentarzu; ukaza³ siê pierwszy numer „Naszej
Wspólnoty Parafialnej”, wydawanej przez parafiê
œw. Jadwigi

Na ¿elazny krzy¿ Do nowego roku a mo¿e d³u¿ej...
Z³otoryjskie Nadleœnictwo inicjuje wiele dzia³añ
s³u¿¹cych lepszemu poznaniu przyrody i jej ochronie.
Przypomnijmy choæby œcie¿kê wokó³ Wielis³awki
czy ogródek dydaktyczno-ekologiczny przy siedzibie
Nadleœnictwa.
We wrzeœniu bie¿¹cego roku otwarto œcie¿kê
przyrodniczo-kulturow¹ „¯elazny
krzy¿”, która swój pocz¹tek bierze na
rogatkach osiedla w Wilkowie.
W Informatorze, który ukaza³ siê z
tej w³aœnie okazji, opisano dwanaœcie
przystanków œcie¿ki oraz podano zasady
dotycz¹ce selektywnej zbiórki œmieci.
Tablice, umieszczone wzd³u¿ trasy,
ucz¹, jak zachowywaæ siê w lesie,
przypominaj¹ jego funkcje, fazy
rozwojowe, budowê i mieszkañców.
Znajdziemy na nich tak¿e praktyczne
wskazówki, jak nie zab³¹dziæ w lesie, a
tak¿e niezbêdne informacje o
Nadleœnictwie.
TMZZ ma swój udzia³ w
przygotowaniu jednego z przystanków
œcie¿ki, który usytuowany zosta³ przy
pomniku z 1850 r., poœwiêconemu
stoj¹cemu niegdyœ w tym miejscu
dêbowi, przy którym odbywa³y siê
chrzty protestantów. Staraniem
Nadleœnictwa obelisk zosta³ czêœciowo
odrestaurowany. Dziêki badaniom
Alfreda Michlera wiemy, kiedy powsta³
¿elazny krzy¿ stoj¹cy na górze £ysance.
Roman Gorzkowski

W numerze 5. naszego czasopisma opublikowaliœmy
zdjêcieprzedstawiaj¹ce, jak przez z³otoryjski Rynek, zwany wówczas
Placem Wolnoœci, przechodz¹ uczniowie jednej ze szkó³.
Do naszej redakcji zg³osi³ siê Piotr Ska³a, który rozpozna³ na
zdjêciu swoj¹ ciociê Irenê Ska³ê (po mê¿u Zatroska). To ta pani w
ciemnym ¿akiecie, która prowadzi za rêkê jedn¹ z uczennic.
Fotografia przedstawia uroczystoœci z okazji Dnia Dziecka w
Z³otoryi w 1965 lub 1966 roku, organizowane przez Szko³ê
Podstawow¹ Nr 1, w której wtedy pracowa³a pani Irena Ska³a. Uczy³a
jêzyka polskiego i wuefu w klasach I-IV. Pani Irena mieszka³a
wówczas w Z³otoryi przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego ze
swoim ojcem i bratem (ojcem pana Piotra Ska³y).
Pani Irena w 1966 r. wyjecha³a ze Z³otoryi do Radomia, gdzie
pracowa³a nadal jako nauczycielka. Obecnie jest na emeryturze.
Agnieszka M³yñczak
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Zamiast jednej archiwalnej
fotografii zamieszczamy dwie, ale
dotycz¹ce tej samej historii. Na
jednej z nich, wykonanej na
pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych XX
wieku, widzimy resztki jakiejœ
budowli i miejsce po rozbiórce jej
zasadniczej czêœci. S¹siednie
zdjêcie, zapewne starsze o jakieœ
dwadzieœcia lat, ukazuje fragment
jednej ze z³otoryjskich ulic.
Czytelnicy, którzy prawid³owo
odpowiedz¹ na pytania, co
znajdowa³o siê w tym miejscu
przed rozbiórk¹ oraz co
zbudowano tutaj póŸniej,
otrzymaj¹ nagrody ksi¹¿kowe.
Roman Gorzkowski
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Wzd³u¿ ul. Garbarskiej bieg³o dawniej koryto m³ynówki. U
zbiegu tej ulicy z ul. Zielon¹ w XVI lub XVII wieku wzniesiono
drewniany folusz, czyli budynek, w którym mieœci³y siê maszyny
do obróbki sukna. Porusza³o je wielkie ko³o napêdzane wod¹
m³ynówki. Do budynku dostaæ siê mo¿na by³o przez kamienny
mostek, przerzucony nad jej korytem. Wszystkie wymienione
obiekty s¹ widoczne na przedwojennej widokówce. Folusz,
m³ynówka a tak¿e
wiele m³ynów wzd³u¿ jej biegu
rozpoczynaj¹cego siê w Jerzmanicach, by³y bardzo wa¿nymi
inwestycjami czasów ówczesnego miasta i przyczyni³y siê do
jego œwietnoœci w czasach renesansu.
Folusz przetrwa³ wszystkie wojenne zawieruchy, w latach
trzydziestych XX wieku otoczono go opiek¹ konserwatorsk¹. Po
wojnie niestety nie poznano siê na jego historycznej wartoœci i
rozebrano w latach 1952-1954. Gdyby poddano go renowacji,
stanowi³by wielk¹ atrakcjê i cenny zabytek.
Po 1945 r. przez jakiœ czas polscy mieszkañcy miasta wysy³ali
niemieckie widokówki, bo po prostu innych nie by³o. Na naszej
widokówce widnieje stempel z napisem Z£OTORIA (tak¹ nazwê
nosi³o miasto w l. 1945-1947 r.) a zamiast znaczka odrêczny
dopisek: op³ata gotówk¹ 3 z³. Wys³ano j¹ na adres Rudolfa Folgi
w Jaworznie przy ul. Jagielloñskiej 130.
Przytoczmy koniecznie treœæ korespondencji: Z³otoria
15.11.46. Kochana Mamuœ! Z urlopu wróci³em szczêœliwie. Do
Jeleniej Góry na razie siê nie przeprowadzam, pozostajê do
nowego roku w Z³otorii. Jest mi dobrze, proszê siê nie martwiæ.
List wkrótce napiszê. Œlê serdeczne pozdrowienia dla Was, W³adki
i W³adka! Wasz syn Józek.
Przed z³otoryjskimi kolekcjonerami staje kolejne zadanie:
odtworzenie losów nadawcy widokówki, który byæ mo¿e
pozosta³ w mieœcie na d³u¿ej.
Roman Gorzkowski

Roman Gorzkowski

Historia
jednej
fotografii

K¹cik starej widokówki
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Warto przeczytaæ

1997 - rozpoczê³y siê zwolnienia pracowników
Z³otoryjskich Zak³adów Obuwia; b. premier Tadeusz
Mazowiecki odwiedzi³ miasto na zaproszenie
PBKZ³
1998 - odby³ siê I Rajd Jadwi¿añski ze Z³otoryi do
Rokitnicy, zorganizowany przez TMZZ (od tej pory
corocznie w paŸdzierniku)
1999 - zorganizowano I Bieg Uliczny o Memoria³
Tadeusza Pietroszka; TMZZ umieœci³o tablice
informacyjne obok kapliczki s³upowej i pomnika
Jana Nepomucena przed koœcio³em œw. Jadwigi;
zarejestrowano Z³otoryjskie Towarzystwo Tradycji
Górniczych; penetracja dna studni w koœciele NNMP
przez ekipê nurków
2000 - powsta³o Ko³o M³odych Demokratów;
uroczyœcie poœwiêcono Krzy¿ przy ul. Staszica z
okazji Roku Jubileuszowego; w Muzeum Z³ota
otwarto I Wystawê „Z³otoryja i okolice na starej
w i d o k ó w c e ” , z o rg a n i z o w a n a p r z e K l u b
Kolekcjonera TMZZ
2001 - uroczyœcie otwarto z inicjatywy TMZZ
Œcie¿kê œw. Jadwigi, Oœrodek Dokumentowania i
Opracowywania Dziejow Ziemi Z³otoryjskiej i
siedzibê TMZZ; odby³a siê miêdzynarodowa sesja
popularnonaukowa „Relacje polsko-czeskie na
przestrzeni dziejów” zorganizowana przez TMZZ i
Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹
2002 - w ODiODZZ otwarto wystawê „Ziemia
Z³otoryjska w pradziejach i wczesnym
œredniowieczu”
2003 - odby³ siê Powiatowy Konkurs o œw. Jadwidze
zorganizowany przez TMZZ
2004 - odby³ siê II Powiatowy Dzieñ Regionalisty w
GrodŸcu, zorganizowany przez TMZZ,
Towarzystwo Przyjació³ GrodŸca „Kasztelnia” i
Zamek Grodziec
2005 - TMZZ ustanowi³o Odznakê Jadwi¿añsk¹
2006 - odby³a siê miêdzynarodowa sesja
popularnonaukowa „Z³otoryja a stosunki polskoniemieckie 1211-2006”, zorganizowana przez
TMZZ i Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹; sesji
towarzyszy³a m.in. wystawa na temat dziejów miasta
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Zdarzy³o siê we wrzeœniu

ORYJSKI

EJ

Z£OTORYI

wrzesieñ - paŸdziernik 2007
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WILKÓW
Kopalnie Odkrywkowe
Surowców Drogowych
Sp. z o.o. w Wilkowie

W³odzimierz Kowalczyk
www.inkobud.pl
e-mail: inkobud@pro.onet.pl

