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Kapryœna modelka
Z³otoryja piêknieje z miesi¹ca na
miesi¹c. Przybywa odnowionych ulic
i odrestaurowanych domów w
Rynku. S¹ nowe alejki. Z dum¹
mo¿emy pokazaæ naszym goœciom
ciesz¹ce oko kolorowe widoki. A i
amatorzy uwieczniania wszystkiego,
co ciekawe, mog¹ poddaæ siê
szaleñstwu pstrykania… No
w³aœnie. I tu zaczyna siê problem.
Ktoœ, kto chcia³by uwieczniæ co
ciekawsze obiekty naszego miasta, o
ile nie zauwa¿y tego w czasie
robienia zdjêæ, to na pewno dojrzy w
zaciszu domowym: wszêdobylskie
upiêkniacze. Gustowne, s³oneczne
kosze na œmieci w najbardziej
eksponowanych miejscach to pestka.
Drogowskaz do ubikacji publicznych
pod baszt¹ (w najlepszym dla
fotografuj¹cego miejscu) to betka.
Ale np. taki parkomat z przepiêknym
budynkiem Starostwa w tle, to jest
ju¿ naprawdê coœ. Mieni¹ce siê
kolorami kosze na segregacjê
odpadków nieopodal fontanny w
Rynku da siê jeszcze jakoœ omin¹æ
fotografuj¹cemu, ale konia z rzêdem
temu, kto uwieczniaj¹c budynek
Katowni nie umieœci na zdjêciu albo
jednej z tablic chwal¹cych
dobrodziejstwo Uni Europejskiej
lub, co gorsze, potê¿nego kub³a na
œmieci.
Przyk³adów mo¿na mno¿yæ,
wybra³em tylko te, które wprawi³y
mnie w dziwne dr¿enie oka
przyklejonego do wizjera, gdy
pewnego œnie¿nego poranka
postanowi³em uwieczniæ œpi¹ce
jeszcze miasto. A przecie¿
wystarczy³o troszeczkê, dos³ownie o
parê metrów dalej lub bli¿ej postawiæ
taki czy inny element wspó³czesnej
architektury, aby nasze zabytki
bezwstydnie odkry³y wszystkie
swoje wdziêki.

W

en tytu³
Z³otoryjê fotografowa³, bo kocha³ to miasto, jego zabytki,
to oczypiêkno i ludzi. Ceni³ uczciwoœæ i lojalnoœæ. W Jego 85-letnim
wiste upro¿yciu miewa³ pewnie – jak ka¿dy – s³aboœci i takie cechy jak:
szczenie,
dobroæ, ¿yczliwoœæ czy chêæ normalnego ¿ycia nieraz mog³y
maj¹ce s³u¿yæ
byæ wykorzystywane.
podkreœleniu
Z³otoryja by³a jego „rodzinnym” miastem. Tutaj, z ¿on¹
nadzwyczajn
Katarzyn¹, za³o¿y³ rodzinê, wychowa³ dwoje dzieci: Urszulê i
ej fascynacji
Krzysztofa. Przywi¹zywa³ du¿¹ wagê do ich wykszta³cenia.
œp. Jana
Owdowia³ w roku 1994 i po kilku latach o¿eni³ siê ponownie – z
Brysia swoim
Barbar¹. Do ¿ycia rodzin potrafi³ wnosiæ spokój, ciep³o,
zawodem i
ukojenie i zapewnia³ potrzebê bezpieczeñstwa.
t e n i s e m
Jako m³odzieniec i emeryt pasjonowa³ siê sportem: gra³ w
ziemnym.
siatkówkê, wspiera³ kolarstwo m³odych i starszych, sam
Uszanujmy
uprawia³ amatorsko kolarstwo przez wiele lat. Wspó³pracowa³ z
w o l ê
takimi dzia³aczami sportowymi w Z³otoryi jak: Adam Kukla,
Zmar³ego i powtórzmy za nim, ¿e urodzi³ siê „doœæ dawno”. Nie
Edward Lubañski, Tadeusz Kuczyñski. By³ bezsprzecznie
lubi³ mówiæ o dacie urodzin; twierdzi³, ¿e „nie ma siê czym
pionierem tenisa ziemnego w Z³otoryi. Gdyby w latach 70. obok
chwaliæ”.
organizatora tej dyscypliny, Tadeusza Kuczyñskiego, nie stanêli
Z rodzinnego ¯ytniowa (k/Wielunia) do Z³otoryi przyjecha³
tacy – wrêcz fanatyczni jej wielbiciele – jak Jan Bryœ i Karol
w 1948 r. Zawodu nauczy³ Go ojciec, te¿ fotograf, ale amator.
Pluta, z³otoryjski tenis nie odgrywa³by takiej roli i nie
Podczas okupacji pracowa³ w zak³adzie fotograficznym w
zajmowa³by dziœ tak znacz¹cej pozycji.
Oleœnie. Profesjonalizm mistrza z Olesna sprawi³, ¿e
podj¹³ ostatecznie decyzjê (jak siê okaza³o s³uszn¹) –
zostaæ fotografem. Innego zawodu nigdy nie
wykonywa³. W Z³otoryi terminowa³ u Józefa
Stryszowskiego, w zak³adzie przy ul. Zielonej.
Chodzi³o siê „do Brysia”, do zak³adu, który
za³o¿y³ w Z³otoryi w roku 1952, w Rynku. W ci¹gu
ca³ego ¿ycia wykona³ ponad 100 tysiêcy zdjêæ i
portretów. Ci¹gle siê uczy³, nie tylko zawodu. Du¿o
czyta³, studiowa³ ró¿ne poradniki i wydawnictwa
popularnonaukowe. By³ wdziêcznym dyskutantem,
chocia¿ zaciekle broni³ swoich racji. Z pasj¹
rozwi¹zywa³ „krzy¿ówki”. Pasja zreszt¹
towarzyszy³a mu w ka¿dej dziedzinie. Ca³e Jego
¿ycie by³o niekoñcz¹c¹ siê pasj¹.
Jako nauczyciel zawodu, m³odych fotografów
uczy³ „patrzenia” na œwiat. Twierdzi³, ¿e
fotografowanie to „sztuka patrzenia”. W zak³adzie
portretowa³, wykonywa³ zdjêcia legitymacyjne, Dru¿yna LZS "Zieloni"
zdjêcia z imprez i uroczystoœci. Fotografowa³ osoby,
Blisko wspó³pracowa³ z Towarzystwem Mi³oœników Ziemi
a szczególnie dzieci, chcia³ pokazaæ ich „dusze” ich wnêtrze.
Z³otoryjskiej. Pierwsza wystawa w Oœrodku TMZZ sk³ada³a siê
Robi³ to taktownie.
z Jego fotogramów przedstawiaj¹cych pierwsze lata powojennej
Nie stroni³ od pokazywania piêkna przyrody, piêkna Ziemi
Z³otoryi. TMZZ nie by³ wyj¹tkiem – wiele zawdziêcza Mu Cech
Z³otoryjskiej i Dolnego Œl¹ska. Kwitn¹ce pola, ³any zbó¿,
Rzemios³ Ró¿nych, ZOKiR, ZHP.
oœnie¿one drzewa, jesienne krajobrazy – to ulubione tematy
W listopadzie 2008 r. ciê¿ko zachorowa³. W pierwszej
mistrza J. Brysia. W Z³otoryi nie by³o zdarzenia i nie ma
chwili nikt nie zdawa³ sobie sprawy, ¿e zaatakowa³a go choroba,
zabytku, którego On by nie sfotografowa³.
która w tym stadium nie daje ju¿ szans odwrotu. Dla rodziny i
W ostatnim okresie doskonale opanowa³ technikê fotografii
bliskich by³ to szok.
komputerowej. Potrafi³ te¿ „odm³adzaæ” i „wyg³adzaæ”, st¹d
Odszed³ bardzo szybko – 29 stycznia 2009 r. Pan Bóg
mia³ du¿e powodzenie, szczególnie wœród pewnej grupy osób.
nakaza³ mu zakoñczenie w³odarzenia na tym ziemskim padole.
Najbardziej ceni³ jednak fotografiê czarno – bia³¹.
Na miejsce wiecznego spoczynku, które znalaz³

latach 1970 - 1974 jako szesnastoletnia
dziewczyna by³am najpierw uczennic¹, a
póŸniej sta¿ystk¹ w zak³adzie fotograficznym pana
Jana Brysia. Wybra³am ten zawód, poniewa¿ mój
brat robi³ zdjêcia, co bardzo mi siê podoba³o, a
trzeba wiedzieæ, ¿e wtedy aparaty fotograficzne nie
by³y tak powszechne jak obecnie.
W tym samym czasie co ja praktykê odbywa³y
jeszcze dwie moje kole¿anki. W pierwszym roku
nauka polega³a na poznawaniu wszystkiego, co by³o
zwi¹zane z fotografik¹: nauka robienia zdjêæ,
przygotowywanie ekspozycji, wywo³ywanie
filmów i odbitek, poznawanie zasad pracy w ciemni
fotograficznej. By³o to dla nas bardzo trudne, ale
szef - Jan Bryœ by³ bardzo cierpliwy. Spokojnie nam
t³umaczy³ wielokrotnie to samo, a jak nadal czegoœ
nie rozumia³yœmy, to wraca³ jeszcze raz do
t³umaczenia. Pamiêtam, ¿e dla ¿artu umówi³yœmy
siê z Justyn¹, ¿e bêdziemy udawaæ, ¿e
nic nie rozumiemy. Biedny pan Bryœ
cierpliwie t³umaczy³ nam kolejny raz
te same rzeczy. W koñcu nie
wytrzyma³a ta trzecia dziewczyna i
poskar¿y³a szefowi, ¿e my tylko
udajemy tak¹ têpotê umys³ow¹.
Wtedy w³aœciciel zak³adu w koñcu
siê zdenerwowa³. Lecz w naszej
obronie stanê³a jego ¿ona, Katarzyna
Bryœ.
- Nie denerwuj siê mê¿u - mówi³a mu
- przecie¿ dziewczynom takie
powtarzanie tylko wyjdzie na dobre.
Szybciej siê naucz¹.
I to by³a prawda. Ju¿ w
pierwszym roku praktyki poprosi³am
szefa, aby da³ mi do retuszu negatyw
zdjêcia legitymacyjnego. Da³ mi ten
negatyw, ale trochê siê obawia³, bo
gdybym go zepsu³a, to nale¿a³oby

powtarzaæ zdjêcie klienta od pocz¹tku.
Zrobi³am retusz, wyszed³ mi bardzo
d o b r z e . S z e f b y ³ z a s k o c z o n y,
widzia³am, ¿e by³ ze mnie zadowolony.
Myœlê, ¿e moja umiejêtnoœæ to by³a
wy³¹cznie jego zas³uga, bo by³ dobrym
nauczycielem zawodu. Wymaga³ od nas
bardzo du¿o.
W drugim roku praktyki dosz³a
nauka wykonywania zdjêæ
legitymacyjnych. Czasem szef
dopuszcza³ nas do pomocy nawet przy
zdjêciach œlubnych, co by³o oznak¹ nies³ychanego
zaufania. Do tego dosz³a nauka wywo³ywania
filmów i obs³ugiwania powiêkszalnika do
negatywów.
Pamiêtam, jak po kolejnym t³umaczeniu, gdy
nie bardzo wiedzia³am, co Ÿle zrobi³am w zdjêciu,
szef powiedzia³:
- Proszê bardzo,
idziemy do atelier.
Justyna pozuje, a
Gra¿yna robi zdjêcie.
Zrobi³am to zdjêcie,
zosta³o wywo³ane.
Szef pyta:
- No i co, Gra¿ynka,
chcia³abyœ mieæ takie
z d j ê c i e
w
legitymacji?
Zdjêcie by³o
okropne, Justyna
wysz³a na nim jak
poczwara. Wtedy
dopiero zrozumia³am
o co chodzi z
ustawieniem klienta i
œwiate³. Wtedy
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uprawiania sportu
Jasiowi „wysiad³o”
biodro, a mnie stawy
k o l a n o w e ,
musieliœmy siê wycofaæ z uprawiania siatkówki.
Poniewa¿ jednak nie mogliœmy d³ugo wytrzymaæ
bez uprawiania jakiegoœ sportu, przerzuciliœmy siê
na tenis ziemny. W roku 1976 w grupie: J. Bryœ,
Lubañski, K. Pluta, T. Kuczyñski, ja oraz kilku
m³odszych kolegów przyst¹piliœmy do budowy
pierwszego kortu tenisowego przy pl. Zacisze. Sport
ten bardzo nas wci¹gn¹³ i zwi¹za³ emocjonalnie.
Janek by³ zapalonym tenisist¹, interesowa³ siê
postêpami m³odzie¿y i sam uprawia³ ten sport
pomimo czêœciowej utraty zdrowia. Oko³o roku
2000 wycofaliœmy siê z czynnego uprawiania
tenisa, lecz do koñca 2008 uprawialiœmy go w
formie relaksu.
Jerzy Markowski

czwórki: Karol Pluta, Józef
Stryszowski, Jan Bryœ –
zosta³em ju¿ tylko ja. Odszed³ bardzo
dobry kolega i przyjaciel – doskona³y
fachowiec. I jako o cz³owieku, i jako fachowcu
mogê mówiæ tylko pozytywnie.
Jan Filarowski mistrz fotograf

D

o Z³otoryi sprowadzi³em siê w 1961 r. W tym
czasie mocno interesowa³em siê sportem i
czynnie uprawia³em pi³kê siatkow¹. Janka Brysia
pozna³em na boisku jako czynnego i rozmi³owanego
w ruchu sportowca. Na pocz¹tku roku 1969
za³o¿yliœmy klub pi³ki siatkowej LZS „Zieloni”
przy PGR Z³otoryja. I to by³ pocz¹tek naszej kariery
sportowej
i kole¿eñstwa. Z biegiem lat
zmienia³y siê nazwy klubu i sk³ady dru¿yny, ale
nasza przyjaŸñ nie ustawa³a. Gdy wskutek czynnego

na z³otoryjskim cmentarzu komunalnym,
odprowadzi³a go rodzina oraz bardzo liczne
grono przyjació³ i znajomych.
Jan Bryœ jest ju¿ wiêc na „drugim brzegu”.
Ju¿ tam pewnie dyskutuje z Panem Józefem na
temat nowych „ujêæ” i sprzêtu fotograficznego,
a z panem Karolem dodatkowo wiedzie spór,
czy pi³ka by³a jeszcze w „korcie”, czy te¿ ju¿
„przekroczy³a” liniê …
Liniê ¿ycia – na pewno.
Alfred Michler

a w s z e a k t y w n y, c h ê t n y,
kreatywny i zaanga¿owany.
Organizator i wspó³organizator wielu
wystaw, nie tylko fotograficznych. Ze
Z³otoryjskim Oœrodkiem Kultury
zwi¹zany by³ nie tylko prac¹
zawodow¹, ale przede wszystkim
pasj¹ tworzenia i uczestnictwa w
¿yciu, co szeroko nazywamy kultur¹
symboliczn¹. W pamiêci po Janie
Brysiu pozostaje jego skromna
osobowoœæ, a tak¿e prace utrwalaj¹ce
historiê Ziemi Z³otoryjskiej.
Zbigniew Gruszczyñski
dyrektor ZOKiR

PS. Korzysta³em ze wspomnieñ bliskich
Zmar³ego oraz z mojej niedokoñczonej z Nim
rozmowy – mieliœmy siê umówiæ na jej
dokoñczenie … Wyboru zdjêæ dokona³a ¿ona
Barbara.
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Pamiêtam te¿ zdarzenie, gdy ju¿ jako
doœwiadczona praktykantka posz³am robiæ zdjêcia
piorunów w czasie burzy letniej. Gdy szef siê o tym
dowiedzia³, strasznie na mnie nakrzycza³. To by³o
bardzo niebezpieczne. Gdy ju¿ siê uspokoi³, i po
kilku dniach wywo³a³ zdjêcie, stwierdzi³, ¿e jest
piêkne, i wys³a³ je na konkurs. Moje zdjêcie zdoby³o
tam nagrodê! Jednak nie mog³am fotografii
podpisaæ w³asnym nazwiskiem. By³am tylko
praktykantk¹. Ale i tak by³am dumna, ¿e zak³ad
fotograficzny Jana Brysia ze Z³otoryi zdoby³
nagrodê w ogólnopolskim konkursie
fotograficznym.
Gdy ju¿ by³am doros³¹ kobiet¹ z w³asn¹ rodzin¹,
zamieszka³am w Lubinie. Podczas ka¿dej bytnoœci
w Z³otoryi zachodzi³am do zak³adu Jana Brysia,
¿eby zwyczajnie pogadaæ, wymieniæ pogl¹dy na
temat fotografiki i nie tylko. I mój szef, i ja lubiliœmy
te nasze spotkania i rozmowy. Teraz ju¿ nie mam
dok¹d pójœæ… Poza tym mieszkam bardzo daleko,
na drugim koñcu Polski. Ale wiem na pewno, ¿e
je¿eli znajdê siê w Z³otoryi, pójdê na mogi³ê mojego
szefa i znów wymienimy pogl¹dy… Tylko inaczej.
Gra¿yna Demczuk (z domu Chrzanowska)

J

ego fotografie wzbogaca³y wydawnictwa TMZZ
(np. Dzieje Z³otoryi). Wiele godzin poœwiêci³ w
ciemni fotograficznej na wykonanie reprodukcji i
slajdów z archiwalnych fotografii – nauczyciele
historii wykorzystywali te reprodukcje i slajdy na
lekcjach; zasili³y te¿ zbiory Komisji Historycznej i
TMZZ. Chêtnie udostêpnia³ swoje zbiory. Wspólnie
z miejscowymi historykami dokumentowa³ nasze
zabytki – miasta i powiatu – na potrzeby TMZZ i
konserwatora zabytków. Jago zas³ugi s¹
nieocenione!

Z

Robert Paw³owski
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zaczê³am robiæ dobre zdjêcia.

LUDZIE ZIEMI Z£OTORYJSKIEJ

Z aparatem i rakiet¹ przez ¿ycie

luty 2009

Roman Gorzkowski historyk, regionalista
êd¹c mistrzem – artyst¹ w zawodzie
wykszta³ci³ wielu uczniów, a w wolnych
chwilach pasjonowa³ siê dokumentowaniem
naj³adniejszych miejsc i zabytków naszego miasta i
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dokoñczenie na stronie 4.

3

Nasi Drodzy

ci¹g dalszy ze strony 3
powiecie. Mia³ jeszcze wiele planów … Niestety
ciê¿ka choroba przerwa³a wszystko…
Jan Worsztynowicz Cech Rzemios³ Ró¿nych

K

iedy prowadzi³ warsztat, wielokrotnie
wykonywa³ us³ugi nieodp³atnie – od harcerzy
nie bra³ pieniêdzy. Dla ZHP by³a to wielka pomoc.
Ewa Miara Kom. Hufca ZHP

W

ykonywa³ nie tylko swój zawód:

- On by³ artyst¹; by³ nie tylko
fotografem
- by³ fotografikiem i stworzy³
piêkne rzeczy.
Kocha³ swój zawód do koñca. By³
postaci¹ niezwykle ¿yw¹, ruchliw¹ –
wszêdzie Go by³o „pe³no”. Ceni³ ruch,
kulturê fizyczn¹ i sport. Wspólnie z
Henrykiem Stachowskim zainicjowali
funkcjonowanie amatorskiej sekcji
kolarskiej. W ka¿d¹ niedzielê o godz. 800
spod PDK (dziœ ZOKiR) wyruszaliœmy na

RADNI RADZILI

P

rzeczywistoœci, gdy¿ tworzono je w zupe³nie innej,
korzystniejszej sytuacji ekonomicznej. E. Janiec
zapyta³ o rolê LSSE: „Ile ofert z³o¿y³a strefa
ekonomiczna?”. OdpowiedŸ brzmia³a: „nie ma sta³ej
wspó³pracy ze stref¹”; zdaniem J. Adamiec zatrudnia
ona „ z gór¹ 300 osób”.
Radni przyjêli 4 uchwa³y. Nietypow¹
wiêkszoœci¹ przesz³a uchwa³a podjêcia planu
zagospodarowania przestrzennego dla farm
wiatrowych w obrêbie Wyskok i Brennik: nikt nie by³
przeciw ale tylko 5 by³o za przy 10 wstrzymuj¹cych siê
(jest to propozycja innej firmy, która realizuj¹c j¹ w
najnowszej technologii chce go równie¿ sfinansowaæ).
W uchwale dotycz¹cej zmiany w bud¿ecie radni (przy
trzech g³osach przeciwnych) zdecydowali siê
wesprzeæ m.in. remont zabytkowych pieców w
Leszczynie oraz wie¿y koœcio³a œw. Micha³a w
Rokitnicy. W tej ostatniej sprawie podjêto (11:2:2)
odrêbn¹ uchwa³ê.
W sprawach ró¿nych wójt M. Leœna
poinformowa³a, ¿e nadesz³a propozycja
zorganizowania do¿ynek wojewódzkich. Nastêpnie
bardzo szczegó³owo przedstawi³a i omówi³a zakres i
stan uci¹¿liwych rozmów z energetyk¹ w/s
modernizacji i konserwacji sieci. Ustalany jest
równie¿ problem w³asnoœci – dziwiæ musi fakt, i¿ nie
jest on uregulowany np. w Wilkowie-Osiedlu.
S³owniczek:
„Orlik-2012”: to kryptonim rz¹dowego programu
budowy boiska w ka¿dej gminie do r. 2012 (roku ME w
pi³ce no¿nej). Dziêki temu przedsiêwziêciu mamy
dochowaæ siê godnego zastêpu naszych mistrzów, w
tym m.in. nastêpców „or³ów” K.Górkiego. Ma to byæ
profesjonalny kompleks sportowy ze sztuczn¹ traw¹ do
gry w pi³kê, placem do koszykówki i zapleczem
sanitarnym. Mia³ kosztowaæ milion z³otych, na któr¹ to
kwotê mia³y siê z³o¿yæ w równych czêœciach (po 1/3):
rz¹d, marsza³ek województwa, gmina. Mimo takiej
pomocy wiele gmin, równie¿ na Dolnym Œl¹sku, nie
staæ na to. Pojawi³ siê ponadto dodatkowy problem –
znawcy twierdz¹, ¿e taka inwestycja za milion z³otych
to dziœ fikcja; padaj¹ kwoty prawie dwukrotnie wy¿sze
(1,5 – 1,8 mln). Niektóre gminy przek³adaj¹ wiêc
realizacjê, niektóre rezygnuj¹. W roku 2009 „Orliki”
maj¹ powstaæ m.in. w Z³otoryi, Wilkowie-Osiedlu i
Starej Kraœnicy. Mo¿e nam siê uda! W razie k³opotów
trzymamy za s³owo wicemarsza³ka Dolnego Œl¹ska –
Piotra Borysa: „Jeœli któraœ z gmin bêdzie mia³a
problem z budow¹ „Orlika” tylko ze wzglêdu na brak
œrodków na wk³ad w³asny, bêdziemy rozwa¿aæ ich
pokrycie z Dolnoœl¹skiego Funduszu Wsparcia”
(za GW, 31-1.02.2009).
Opracowa³ Alfred Michler

E.Z.: Niez³y rozrzut. W takim razie jak wygl¹daj¹
wasze próby?
K³aku: Nie mamy jeszcze ustalonego
harmonogramu. To w³aœciwie nasze pierwsze próby
w tym miejscu. Wczeœniej odbywa³y siê one w
Centrali Nasiennej niedaleko Vitbisu.
E.Z.: Jak to siê sta³o, ¿e zmieniliœcie miejsce prób?
To lepsza lokalizacja?
Kajman: W³aœciwie to Mróz kiedyœ zapyta³, co siê
dzieje z drug¹ stron¹ szko³y. Sam by³em ciekaw, wiêc
uda³em siê z tym pytaniem do Dyrektor naszego LO.
Okaza³o siê, ¿e s¹ tam nieu¿ytkowane pomieszczenia
znajduj¹ce siê w piwnicy. Uznaliœmy, ¿e by³oby to
ca³kiem dobre miejsce do prób zespo³u.

E.Z.: Gratulujemy Wam wiêc sprawnej organizacji
Synu: No w sumie nie do koñca.
Kajman: Musimy dogadaæ siê jeszcze z panem
Moskotem co do terminów prób, by nie kolidowa³y
one z odbywaj¹cymi siê u góry kursami
szkoleniowymi. Chcemy wszystko za³atwiæ bez
komplikacji.
Maniek: W koñcu Expensive to porz¹dny zespó³.
E.Z.: W³aœnie, sk¹d wziê³a siê nazwa zespo³u?
Mróz: To jest bardzo skomplikowana historia..
Maniek: Co Ty gadasz. Wymyœli³em tê nazwê, ot
tak, na poczekaniu.
K³aku: Ach, te niezg³êbione tajniki Mañkowego
jestestwa.
E.Z.: Ile do tej pory zagraliœcie koncertów? Jak je
wspominacie?
Mróz: Pierwszy nasz wystêp by³ na 18stce Bartka.
Synu: Z takich powa¿niejszych to dwa koncerty z
okazji WOŒP-u. Pierwszy w Chojnowie, a kolejny w
Z³otoryi. Taka jednodniowa trasa koncertowa.
K³aku: No có¿, jak ka¿demu pocz¹tkuj¹cemu
towarzyszy³y nam nerwy. Jednak szybko siê
rozluŸniliœmy. Myœlê, ¿e jest to g³ównie zas³ug¹
publicznoœci.
Synu: To by³o naprawdê niesamowite prze¿ycie.
Uszczêœliwia³ nas fakt, ¿e przy naszej muzyce bawi³y
siê dwa pokolenia- zarówno m³odych jak i starszych.
Kajman: Chcia³bym dodaæ, ¿e koncert w Z³otoryi
mia³ bardzo du¿e znaczenie, gdy¿ zespó³ zagra³
piosenkê dedykowan¹ naszej zmar³ej kole¿ance.
Piosenka nosi tytu³: „Historia pewnego istnienia”.
E.Z.: To piêkny gest. Ch³opaki, a jak wasze plany
na przysz³oœæ?
Maniek: Planujemy trasê koncertow¹ na wakacjach.
Jakoœ mo¿e po maturze Syna. A póki co nagrywamy
demo.
E.Z.: Czy chcielibyœcie coœ dodaæ do Waszych
wypowiedzi?

Kryptonim „Orlik”
W Pielgrzymce powstaje jedno w wielu
zaplanowanych przez rz¹d boisk w ramach programu
ORLIK 2012. Jest to rz¹dowy projekt, który powsta³
w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê Mistrzostwami
Europy w pi³ce no¿nej w 2012 roku. Boiska zostan¹
sfinansowane g³ównie dziêki Ministerstwu Sportu
oraz Dolnoœl¹skiemu Urzêdowi Marsza³kowskiemu.
Obydwie te instytucje zap³ac¹ po 333 tys. Z³otych,
reszta œrodków to wk³ad w³asny gminy.
G³ównym celem przyœwiecaj¹cym pomys³odawcom
jest rozpowszechnienie sportu przede wszystkim
wœród najm³odszych, choæ bêd¹ to tak¿e boiska
ogólnodostêpne dla wszystkich. W celu zapewnienia
bezpieczeñstwa oraz dobrego zarz¹dzania boiskami
zostanie zatrudniony animator, który oprócz
wczeœniej wymienionych funkcji bêdzie tak¿e
organizowa³ ró¿ne zajêcia pozalekcyjne dla dzieci
oraz wszelakie zawody miêdzyszkolne, a tak¿e
pomiêdzy klubami sportowymi – mówi wójt gminy
pan Tomasz Sybis
Co o projekcie, jego realizacji s¹dz¹ nauczyciele
gimnazjum w Pielgrzymce, zapytaliœmy pani¹ Annê
Hajdun
Echo: Jakie korzyœci dla szko³y niesie utworzenie w
Pielgrzymce wielofunkcyjnego boiska w ramach

projektu ORLIK 2012 ?
Anna Hajdun: Dla szko³y otwiera to perspektywy w
zakresie nauczania zajêæ wychowania
fizycznego, realizowania dyscyplin, które teraz nie
mog¹ byæ nauczane ze wzglêdu na brak sali
gimnastycznej.
Echo: Wiêc w jaki sposób obecnie odbywaj¹ siê
zajêcia z w-fu ?
A.H: Uczniowie æwicz¹ na korytarzach, pozbawione
s¹ æwiczeñ z koszykówki, siatkówki, poniewa¿ do
ich nauki nie ma warunków.
Echo: Na jakiej dyscyplinie zatem skupiaj¹ siê
nauczyciele podczas zajêæ ?
A.H: S¹ to aerobik oraz taniec towarzyski, æwiczone
równie¿ na korytarzu, jedynie pi³ka no¿na w
pewnym stopniu jest realizowana na stadionie
sportowym.
Echo: Czy szko³a partycypowa³a w kosztach
budowy boiska?
A.H: Nie, ca³a inicjatywa w tej sprawie nale¿y do
gminy, z czego jesteœmy zadowoleni.
Echo: Nauczyciele siê ciesz¹ z nowych mo¿liwoœci,
a uczniowie i rodzice?
A.H: Rodzice s¹ bardzo zadowoleni, bo po

Synu: Pochwalmy siê Mañkiem!
K³aku: Nasz Mariusz wyst¹pi³ w „Szansie na
sukces”, gdy goœciem by³ zespó³ Kombi. Bra³ te¿
udzia³ w „Fabryce Gwiazd”, nawet w dalszych
etapach.
A co mieszkañcy Z³otoryi s¹dz¹ o Expensive. Oto
wyniki przeprowadzonej przez nas sondy ulicznej,
podczas której zada³yœmy jedno pytanie: Czy
s³ysza³a Pani/Pan o zespole Expensive? Jak ich
Pani/Pan ocenia?
pani Barbara: Coœ s³ysza³am. Od mojej córki, która
by³a na ich koncercie na WOŒP. Jak wróci³a,
rozp³ywa³a siê w opowieœciach o wokaliœcie.
Osobiœcie nie s³ysza³am, jak graj¹, ale intryguje mnie
widok wokalisty
£ukasz: To ten zespó³ z WOŒPu? No to nawet fajnie
grali ch³opaki. Lubiê takie klimaty.
pan Zbyszek: Proszê pani, ja siê nie orientuje w
sprawach muzyki, jeszcze jakiejœ zagranicznej.
Marta: To nie moje brzmienia. Chocia¿ zespó³
prezentuje siê fajnie.
Goœka: No jasne! Super siê bawi³am na ich
koncercie! Perkusista wymiata³.
Zespó³ Expensive ca³kiem nieŸle sobie poczyna. Dla
tych, którzy nie mieli jednak okazji ich pos³uchaæ,
mamy rozwi¹zanie. Zespó³ posiada swoje konto w
Internecie. Znajduje siê tam 5 filmików z koncertu.
Mo¿na wiêc zapoznaæ siê z ich twórczoœci¹:
http://www.youtube.com/eexpensive
Na specjalne ¿yczenie zespo³u, apelujemy w jego
imieniu do wszystkich Czytelników o wsparcie.
Ch³opcom przyda³yby siê materace, dodatkowe koce
lub du¿e partie materia³u i wyt³aczanki. Jednym
s³owem szukaj¹ sponsorów. Zainteresowani mog¹
uzyskaæ informacje pod adresem mailowym:
expensiveband@gmail.com
Na zakoñczenie serdeczne ¿yczymy zespo³owi
powodzenia i sukcesów na muzycznej arenie oraz
wytrwa³oœci w osi¹ganiu wyznaczonych celów.
Mamy nadziejê, ¿e jeszcze nie raz us³yszymy o tej
z³otoryjskiej kapeli. Powodzenia!
Joanna Staworzyñska i Agata Sporek
skoñczeniu boisk ich pociechy bêd¹ mog³y
pograæ w pi³kê, spo¿ytkowaæ w³aœciwie czas,
zamiast staæ na dworze i piæ piwo .Sami uczniowie
czekaj¹ z wielk¹ niecierpliwoœci¹, bo przecie¿ ka¿da
forma sportu przynosi radoœæ.
Echo: Ile m³odzie¿y uczêszcza do gimnazjum w
Pielgrzymce ?
A.H: Jest to oko³o 250 osób, jedno gimnazjum na
piêæ wiosek, wiêc stworzenie zajêæ sportowych bez
sali, boiska jest niemo¿liwe.
Echo: Boisko to nie wszystko. Brakuje wam jeszcze
sali gimnastycznej. Szko³a zamierza podj¹æ siê jej
budowy?
A.H: Tak, dofinansowanie na salê mamy jako szko³a
dostaæ w tym roku.
Echo: jak ju¿ to wszystko siê ziœci, planuje Pani
utworzenie w przysz³oœci klubu sportowego czy te¿
innych pozalekcyjnych zajêæ o charakterze
sportowym ?
A.H: Moim planem i marzeniem jest utworzenie
klubu pi³ki rêcznej, tu warto wspomnieæ, ¿e nasza
szko³a wygrywa³a w pi³kê rêczna i unihokeja ze
szko³ami, które salê b¹dŸ boisko posiada³y.
Echo: Dziêkujemy za poœwiêcony nam czas i
¿yczymy dalszych sukcesów.
A.H: Równie¿ dziêkujê.
rozmawiali: Adrian Gorge i Micha³ Lakwa
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Echo Z³otoryi: Czy wszyscy jesteœcie ze Z³otoryi?
Maniek: Ja jestem z Chojnowa. A reszta to ju¿
Z³otoryja. A nie, jeszcze K³aku.
K³aku: Ja reprezentuje Prusice. Ze Z³otoryi
pochodz¹ Mrozo i Synu.

E.Z.: Bez problemu uzyskaliœcie zgodê?
K³aku: Noo, to g³ównie zas³uga Bartka. Usilnie
próbowa³ zdobyæ dla nas jedno z pomieszczeñ.
Kajman: Pani Dyrektor, która wynajmuje
s¹siaduj¹ce skrzyd³o panu Moskotowi, wyrazi³a
zgodê na u¿yczenie nam lokum za darmo. Ucieszy³ j¹
fakt, i¿ uczniowie tak siê anga¿uj¹ w rozwijanie swej
pasji. Skierowa³a nas do naszego nauczyciela PO,
pana prof. Karsta, który posiada³ klucze. Okaza³o siê,
¿e by³ to wczeœniej magazyn sprzêtu szkolnego. Tak
wiêc znaleŸliœmy tam wiele ciekawych przedmiotów
;)
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która od d³u¿szego czasu ponawiana jest na forum RG,
natomiast Czes³aw Czapliñski (Lubiatów)
wnioskowa³ o reperacjê drogi po okresie zimowym.
Wójt M. Leœna ustosunkowa³a siê do wszystkich
zg³oszonych problemów. Zapewni³a m.in., ¿e
przygotuje wyst¹pienia do PKS, zaœ w sprawie
kamienia (grysu) wyjaœni³a, ¿e sposób pozyskiwania
tego materia³u jest dla gminy bardzo korzystny, gdy¿
dziêki przychylnoœci PGP „Bazalt” i firmy „Colas”
gmina otrzymuje go nieodp³atnie i ma sta³¹ umowê z
przewoŸnikiem, który – jak siê okazuje – nie zawsze
zd¹¿a z przewozem z powodu nadmiaru robót.
El¿bieta Grzybek, kierowniczka Powiatowego
Zarz¹du Dróg, przed³o¿y³a informacjê o
planowanych remontach dróg powiatowych w r.
2009. Referentka przypomnia³a na wstêpie g³ówne
dokonania poprzedniego roku ubieg³ego mierzone
m.in. przekroczeniem planu wydatków (z 205 tys. do
346 tys.). Na rok 2009 w bud¿ecie za³o¿ono kwotê 223
tys., z której najwiêksz¹ pozycjê stanowi¹ remonty
cz¹stkowe ca³ej sieci (50 tys.). gdyby mierzyæ iloœæ
wyst¹pieñ oraz ich natê¿enie po tej informacji, to
nale¿y przyj¹æ, ¿e zarówno radni, jak i so³tysi ze stanu
dróg zadowoleni nie s¹. G³os zabrali: Marian
Trojnacki, Zbigniew G³¹b, so³tysi: Czes³aw Pawlus
(Podolany), Grzegorz Hardy (Lubiatów), W³adys³aw
Lizoñ (Rzymówka), Ma³gorzata Chudzik (Sêpów),
Bronis³aw Cich (Rokitnica). W³aœciw¹ point¹, choæ
nieco gorzk¹, jest krótka wypowiedŸ
przewodnicz¹cego RG J. Pawlusa: „nie ma siê czemu
dziwiæ, skoro wiêkszoœæ naszych dróg pochodzi z lat
60/70”.
Nastroju na sali obrad nie poprawi³a równie¿
informacja Jolanty Adamiec o stanie bezrobocia w
Gminie Z³otoryja w r. 2008. Z informacji zastêpczyni
dyr. PUP wynika, ¿e zarówno w powiecie jak i gminie
stopa bezrobocia w porównaniu z r. 2007 – spad³a.
Tym niemniej w grudniu 2008 na terenie gminy by³o
nadal a¿ 500 bezrobotnych (wiêcej kobiet), a w ci¹gu
roku zarejestrowa³o siê 876 osób. Ka¿dy bezrobotny to
problem, lecz jego ranga jest tym wiêksza, ¿e w gminie
prawie 1/3 z ogó³u bezrobotnych to ludzie m³odzi w
przedziale wieku 25 – 43 lat (142 osoby). Referentka
przedstawi³a równie¿ dzia³ania PUP zmierzaj¹ce do
obni¿enia stopnia dolegliwoœci tego bolesnego
problemu.
W nawi¹zaniu do tego wyst¹pienia g³os zabrali,
np. J. Pawlus: „W g¹szczu tak skomplikowanej materii
prawnej, bezrobotny jest praktycznie zagubiony i
tylko od postawy pracowników PUP zale¿y, czy
znajdzie szczêœliwe rozwi¹zanie”. Aleksander
Didenkow (Jerzmanice-Zdrój) stwierdzi³, ¿e
wiêkszoœæ przepisów, które aktualnie wchodz¹ w
¿ycie, nie przystaje do obecnej, kryzysowej
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Rada Gminy

ierwsz¹ w nowym roku, a
XXIII w kadencji sesjê
Rady Gminy zwo³a³ jej
przewodnicz¹cy Józef
Pawlus w dn. 28.01.2009r.
Obecni byli wszyscy radni
(15), prawie wszyscy so³tysi
oraz w³adze gminy: wójt,
sekretarz, skarbnik.
O dzia³alnoœci urzêdu i wójta miêdzy sesjami
poinformowa³a zebranych wójt Maria Leœna.
Uwzglêdniaj¹c najistotniejsze z nich, przekaza³a, ¿e
by³ to okres sporz¹dzania licznych sprawozdañ,
przeprowadzono przetargi (np. na drogê Lubiatów –
Podolany) oraz rozpoczêto niektóre zadania
inwestycyjne. Trwaj¹ trudne negocjacje z Energi¹ Pro
w sprawie konserwacji oœwietlenia, z Ministerstwem
Sportu w/s korekty programu „Orlik” w WilkowieOsiedlu, a z ANR – w/s przejêcia dróg. Przygotowano
cykl zebrañ wiejskich, w których w³adze gminy chc¹
braæ udzia³ i bior¹, aczkolwiek organizacja takich
zebrañ przez so³tysów nie jest obowi¹zkowa.
Poinformowa³a o rozpoczêtym naborze LGD do
programu Leader.
W odniesieniu do poruszonych problemów
niektórzy radni przedstawili swój punkt widzenia, np.
Jacek Parañski (Wilków-Osiedle) wyrazi³ niepokój,
czy w przypadku braku zgodnoœci z Ministerstwem
Sportu, program „Orlik” bêdzie zagro¿ony. Otrzyma³
odpowiedŸ uspokajaj¹c¹: rozmowy z tym resortem
prowadzone s¹ dlatego, a¿eby najpe³niej pogodziæ
interes osiedla ze szko³ami. So³tys Jerzmanic-Zdroju,
Edward Janiec uzna³, ¿e zebrania wiejskie nale¿y
organizowaæ z jak najszerszym udzia³em w³adz, a
tak¿e policji.
W punkcie interpelacje, wnioski i zapytania
radni „nadrobili” swój grzech zaniechania sprzed
miesi¹ca i wziêli na celownik szefow¹ gminy.
Rozpocz¹³ Zbigniew G³¹b (Prusice) prosz¹c o
wyst¹pienie do PKS w/s wznowienia kursu. Tadeusz
Chmielowski (so³tys Wyskoku) poruszy³ sprawê
boiska, dzia³ek budowlanych, œwietlicy oraz kamienia.
Sprawa kamienia (grysu) wysz³a jeszcze przy
interpelacji Mariana Trojnackiego (Wilków – Wieœ)
oraz Zenona Baranowskiego, który dodatkowo
wypowiedzia³ siê w sprawie likwidowanych punktów
pocztowych, a przede wszystkim w sprawie
stypendiów dla uczniów – sportowców. Sekwencjê
Wilkowa kontynuowali: Henryk Luzar (poczta),
El¿bieta Banaszyñska (poczta, promocyjna sprzeda¿
mieszkañ) oraz Jacek Parañski (lokalizacja
pojemników na œmieci oraz skrzyñ z piaskiem,
rozwa¿enie mo¿liwoœci zorganizowania punktu
pocztowego w oparciu o ZGKiM). Wioletta Zaj¹c
(Jerzmanice-Zrój) upomnia³a siê o sprawê zbiornika,

Wspomnienia zebra³ Alfred Michler.

Tak, tak proszê Pañstwa! Byæ mo¿e ju¿ nied³ugo
nasze miasto stanie siê s³awne dziêki niedawno
powsta³ej kapeli, tworz¹cej wspania³¹ muzykê w
rockowych klimatach. Owi artyœci to zdolni i ambitni
nastolatkowie, których mogliœmy us³yszeæ podczas
akcji Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.
Oczywiœcie mowa o zespole Expensive. W jego
sk³ad wchodz¹: wokalista - Mariusz 'Maniek'
Jureczko; perkusista - Micha³ 'Mróz' Mrozo;
gitarzysta - Pawe³ 'Synu' Synowiec i basista Hubert
'K³aku' K³ak.
Postanowi³yœmy bli¿ej zapoznaæ siê z zespo³em i
dowiedzieæ siê o jego planach. Uzna³yœmy, i¿ nie ma
lepszego sposobu ni¿ wprosiæ siê na próbê
Expensive.
Za miejsce spotkañ zespo³u s³u¿y kanciapa
znajduj¹ca siê w drugim skrzydle szko³y przy ul.
Kolejowej (obecnie Oœrodek Doskonalenia
Zawodowego). Po dotarciu na miejsce, naszym
oczom ukaza³o siê niewielkie pomieszczenie, które
standardem nie przeros³o oczekiwañ goœci. Mimo
wszystko, miejscówka ta posiada swój klimat.
Œciany zdobi¹ i wyg³uszaj¹ wyt³aczanki po jajkach i
koce. Nie zapominajmy te¿ o wielkim logo zespo³u.
Po wejœciu ch³opcy zajêli siê sprzêtem i niezw³ocznie
przyst¹pili do próby. Nam nie pozosta³o nic innego,
jak ws³uchiwaæ siê w ich grê. Towarzyszy³ nam
równie¿ przyjaciel zespo³u- Bartek 'Kajman' Kajor,
który nie odstêpuje grupy na krok. Gdy nasi artyœci
postanowili zrobiæ sobie przerwê, my
przyst¹pi³yœmy do dzia³ania i zasypa³yœmy ich
pytaniami.

OBLICZA KULTURY I SPORTU

okolic. Fotografie Jana Brysia ukazuj¹, jak nasze
miasto zmienia³o siê na przestrzeni lat; mogliœmy to
ogl¹daæ na kilku wystawach Jego prac w ZOK.
By³ równie¿ znanym dzia³aczem turystycznym i
sportowym - szczególnie sekcji tenisa ziemnego.
By³ wspó³organizatorem budowy pierwszego
kortu tenisowego przy ul. Kwiatowej w Z³otoryi. Tê
swoj¹ pasjê do tenisa przekazywa³ m³odzie¿y
rzemieœlniczej i nie tylko, organizuj¹c turnieje
tenisa. Sam prawie do ostatnich dni swego ¿ycia
uprawia³ tenis ziemny.
Po zakoñczeniu dzia³alnoœci zawodowej w 1997
r. i przejœciu na emeryturê, nadal chodzi³ z aparatem
– dokumentuj¹c poprzez fotografiê wszystkie
wydarzenia i ciekawe miejsca w naszym mieœcie i

trasê. Uprawia³ nie tylko kolarstwo – startowa³
równie¿ w zawodach lekkoatletycznych i w roku
1948 zdoby³ wicemistrzostwo powiatu
w
skoku wzwy¿ (za Ludwikiem £aciakiem). Dla
rzemieœlników organizowa³ wycieczki zagraniczne
ju¿ w latach 60.
Zdzis³aw Marciniak mistrz krawiecki
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Gdy wszystko zaczyna iœæ dobrze, wtedy nale¿y
zacz¹æ siê martwiæ.
Trudno w sobie obudziæ dyscyplinê, gdy
rozleniwiaj¹cy dobrobyt rozlewa siê po œwiecie., gdy
jest z górki a nie pod górê. Dlatego wiêkszoœæ graczy
na rynku z pewnym przera¿eniem odbiera to, co
dzieje siê w ich otoczeniu. Zdziwienie dopada
wszystkich, tak jakby to po raz pierwszy hulaj¹ca do
tej pory gospodarka nagle zwolni³a. Do tego media,
które zwietrzy³y nagle swoj¹ szansê po d³ugim czasie
nieurodzajnego dobrobytu, przeœcigaj¹ siê w
wieszczeniu nieszczêœcia, bo nic tak dobrze siê nie
sprzedaje, jak krew i proroctwo nadchodz¹cego
nieszczêœcia. Dzia³a to trochê jako samospe³niaj¹ca
siê przepowiednia.

Gdzie szukaæ oznak kryzysu?
Przede wszystkim tam, gdzie bezpoœrednio styka siê
klient koñcowy ze sprzedawc¹ – w sklepach. Na
lokalnym rynku sprzeda¿ detaliczna spad³a w
porównaniu z rokiem ubieg³ym u wiêkszoœci
zagadniêtych przedsiêbiorców. Ale s¹ i wyj¹tki,
jeden z zagadniêtych przeze mnie sprzedawców
stwierdzi³, ¿e obroty wzros³y dwukrotnie w
porównaniu z rokiem ubieg³ym. Szybko jednak
wyjaœnia: sta³o siê tak m.in. dlatego, ¿e z miasta
wycofa³a siê konkurencyjna firma. Mam dylemat, jak
traktowaæ telefony komórkowe: jako dobro
podstawowe czy luksusowe? Spotkany przeze mnie
przedstawiciel tej bran¿y twierdzi, ¿e popyt na nie w
ostatnim czasie wzrós³. W bran¿y spo¿ywczej
zanotowano spadek obrotów, zw³aszcza jeœli chodzi
o dobra bardziej luksusowe. W mniejszym stopniu,
ale tak¿e zmala³a sprzeda¿ dóbr podstawowych.
Zdecydowanie spad³y obroty w weekendy –
opowiada jeden z w³aœcicieli sieci ma³ych sklepów
spo¿ywczych. Klienci ograniczaj¹ zakupy dro¿szych
alkoholi, ekskluzywnych wêdlin. Generalnie oznacza
to, ¿e konsumenci maj¹ mniej pieniêdzy. Z drugiej
jednak strony przedsiêbiorcy odnosz¹ siê do dwóch
ostatnich lat, gdy wszystko sz³o. Szybko
zapomnieliœmy, ¿e jeszcze trzy, cztery, piêæ lat temu
nie by³o tak ró¿owo. Oczywiœcie, s¹ zdecydowane
ró¿nice, bo w ostatnim okresie na fali wzrostu
gospodarczego powsta³o du¿o nowych firm –
wystarczy przejœæ siê ulicami Z³otoryi, ¿eby
zobaczyæ, ile nowych sklepów otwarto. Jest wiêksza
konkurencja i niestety nast¹pi jej redukcja – to z³a
wiadomoœæ. A dobra – ma³ym firmom czasami
³atwiej przetrwaæ trudne czasy, s¹ bardziej mobilne,
szybciej reaguj¹ na zmiany, lepiej siê adaptuj¹.
Transport
Na drugi ogieñ w poszukiwaniu kryzysu poszed³

Budownictwo
Ko³em zamachowym naszej gospodarki mia³o byæ
budownictwo. I rzeczywiœcie, podró¿uj¹c przez
Polskê, co chwila mo¿na spotkaæ jakiœ plac budowy.
Wed³ug jednego z moich rozmówców, bêdzie to rok
dla du¿ych firm w bran¿y, które powinny poradziæ
sobie w tych niespokojnych czasach, natomiast ma³e
firmy, bez zaplecza w postaci du¿ych dostawców i
du¿ych instytucjonalnych odbiorców, mog¹ wypaœæ z
rynku. Rozpoczête w latach ubieg³ych inwestycje
trudno zahamowaæ – jest to po prostu nieop³acalne,
wiêc mimo okresu zimowego i ciê¿szej ni¿ w
ubieg³ych latach zimy, budownictwo jakoœ siê krêci,
co napawa niew¹tpliwie optymizmem. Prym wiod¹
inwestycje o charakterze przemys³owym, gorzej ma
siê budownictwo mieszkaniowe, ale i tu trudno
mówiæ o zapaœci. Potwierdza to mój kolejny
rozmówca. Dostrzegaj¹c pewne niepokoj¹ce
symptomy zawirowania na rynku, twierdzi ze
spokojem: je¿eli poradzi³em sobie, gdy mia³em d³ugi
i ledwo starcza³o na ¿ycie, poradzê sobie i teraz kiedy
moja sytuacja jest zdecydowanie lepsza. Obawiam
siê jedynie powrotu do niezdrowej konkurencji, gdy
firmy, które bêd¹ w trudnej sytuacji finansowej lub
dzia³aj¹ce na pograniczu szarej strefy bêd¹ zani¿aæ
ceny swoich us³ug, aby pokryæ bie¿¹ce
zobowi¹zania. Daje siê te¿ odczuæ bardziej
rygorystyczne podejœcie banków do udzielania
kredytó, zdarza siê, ¿e klient, który rozpocz¹³ ju¿
inwestycjê przychodzi i mówi, ¿e musi ograniczyæ
wydatki z uwagi na przyznanie przez bank ni¿szego,
ni¿ planowa³ kredytu.
Import-Export
S¹dne dni prze¿ywaj¹ firmy importuj¹ce. Z jednej
strony powinny ceny oferowanych na rynku towarów
dostosowaæ do aktualnego kursu z³otego wzglêdem
euro. Z drugiej - jest rynek, który niekoniecznie musi
zaakceptowaæ podwy¿ki. Dodatkowym czynnikiem
jest niepewnoœæ, jaki kurs bêdzie za miesi¹c czy dwa,
gdy klienci zap³ac¹ za sprzedany towar, lub gdy
trzeba bêdzie rozliczyæ siê ze swoimi dostawcami z
zagranicy.
¯eby poprawiæ swoj¹ sytuacjê, myœli siê czêsto o
reeksporcie lub o zastêpowaniu produktów
zagranicznych krajowymi substytutami. Na drugim
biegunie s¹ eksporterzy oraz ci, którzy do tej pory
eksport, z uwagi na aprecjacjê z³otówki
(przeszacowany kurs z³otego) traktowali po
macoszemu. Niedoszacowany z³oty stwarza

Rynek pracy
I tu dochodzimy do meritum. Prawdziwy kryzys to
nie zmniejszenie siê dochodów przedsiêbiorców czy
okresowe zmniejszenie produkcji, co wbrew
pozorom nie zawsze idzie w parze. Kryzys staje siê
faktem wtedy, gdy zaczyna powiêkszaæ siê rzesza
ludzi bezrobotnych.
W powiecie z³otoryjskim, jak dot¹d, nie zanotowano
zdecydowanego wzrostu bezrobocia. Jak podaje
Powiatowy Urz¹d Pracy, w okresie od listopada 2008
do stycznia 2009 r. jeden pracodawca powiadomi³ o
zamiarze dokonania zwolnieñ grupowyc”, których
przyczyn¹ jest spadek zamówieñ na produkowane
przez firmê produkty. W lutym o takim samym
zamiarze poinformowa³a jeszcze jedna firma z terenu
powiatu – w sumie informacja dotyczy 25 osób. Nie
widaæ te¿ wyraŸnego pogorszenia siê sytuacji w
zakresie sp³ywaj¹cych do urzêdu pracy ofert pracy.
Zarówno zwolnienie jak i oferty pracy wskazuj¹
wprawdzie na nieznaczny wzrost bezrobocia, nie s¹
to jednak w tej chwili wielkoœci, na podstawie
których mo¿na by wysnuæ jednoznaczne wnioski. Z
drugiej jednak strony dochodz¹ do nas informacje od
wiêkszych pracodawców o zamro¿eniu, np. premii
czy z te¿ o ograniczeniu produkcji w legnickiej
strefie ekonomicznej - zw³aszcza w firmach
produkuj¹cych na potrzeby bran¿y samochodowej.
Pracodawcy nauczeni doœwiadczeniem, jak trudno
by³o ostatnio pozyskaæ pracowników, jakie koszty
trzeba by³o ponieœæ przy ich zatrudnieniu i
przeszkoleniu, nie powinni jednak pochopnie
podejmowaæ decyzji o zwolnieniu z pracy.
Z³y ekonomista widzi tylko to, co bezpoœrednio
uderza wzrok
Wbrew temu, co kreuj¹ media, uwa¿am, ¿e obecna
sytuacja niesie za sob¹ wiêcej szans ni¿ zagro¿eñ.
Nie oznacza to, ¿e powinniœmy beztrosko przygl¹daæ
siê temu, co dzieje siê wokó³, ale nie demonizujmy!
Je¿eli daliœmy sobie radê kilka lat temu, gdy
rokowania nie by³y a¿ tak optymistyczne, tym
bardziej poradzimy sobie teraz, gdy mamy znacznie
wiêcej atutów w rêkach. Ciê¿kie chwile prze¿ywaj¹
kredytobiorcy, którzy zaci¹gnêli kredyt w walucie
obcej, Jedyna rada - przeczekaæ. Obecny niski kurs
z³otego nie ma podstaw ekonomicznych, wiêc nale¿y
uwa¿aæ go (tak jak kilka lat temu) za coœ
przejœciowego. Realna wartoœæ z³otego osadzona na
porównywalnych koszykach dóbr oscyluje wokó³
wartoœci 3,60 – 4,00 z³ za jedno euro i prêdzej czy
póŸniej do tej wartoœci powinien z³oty wróciæ – ku
uciesze importerów i kredytobiorców i ku utrapieniu
eksporterów oraz rodzimej bran¿y turystycznej a
przede wszystkim rolników. Je¿eli do tego dodamy
œrodki unijne, które maj¹ wspomóc szereg inwestycji
w Polsce – w tej chwili jest ich prawie o 50% wiêcej
ni¿ przed rokiem. Czy pamiêtacie ten p³acz i
zawodzenie, gdy jeszcze nie tak dawno ubolewano,
¿e jedno euro dotacji to tylko 3,20 z³? Za
optymistycznym podejœciem do sprawy przemawia
niewykorzystany do koñca potencja³ rodzimej
konsumpcji. To, ¿e nawet w okresie najwiêkszej
prosperity w znacznie mniejszym stopniu byliœmy
uzale¿nieni od eksportu ni¿ inne pañstwa. Strasz¹ nas
rzesz¹ powracaj¹cych, bezrobotnych rodaków – przy
takim przeliczniku waluty? Myœlê, ¿e nale¿y w¹tpiæ.
To, na co wielu ekonomistów zwraca uwagê, to w
miarê zdrowy system bankowy w Polsce,
nieobarczony w tak wielkim stopniu, jak w krajach
wiêkszego dobrobytu, kredytami konsumpcyjnymi.
Wa¿ne jest, aby niepokój, jaki wzbudzaj¹
nap³ywaj¹ce zewsz¹d informacje, wykorzystaæ w
zdrowy dla nas sposób – jako dodatkow¹ motywacjê
do dzia³ania.
Robert Paw³owski
Aktualne dane z Powiatowego Urzêdu
Pracy pozyska³a Agnieszka M³yñczak

W

grudniowym i styczniowym numerze Echa
Z³otoryi zaprezentowaliœmy naszym
czytelnikom kilka kultowych miejsc dawnej
Z³otoryi. Teraz, nawi¹zuj¹c do poprzedniego tekstu,
przedstawiamy kolejne lokale, tym razem
gastronomiczne, które z sentymentem wspominaj¹
mieszkañcy naszego miasta.

Cukiernia U Studenta
Wielu mieszkañców Z³otoryi wci¹¿ ma
zachowane w pamiêci wspomnienia dotycz¹ce
miejsc, gdzie chêtnie spêdzali czas jako dzieci,
nastolatkowie. Miejsc, które dzisiaj ju¿ nie istniej¹.
Do jednych z nich nale¿y funkcjonuj¹ca w latach
piêædziesi¹tych „Cukiernia u Studenta”. Mylna jest
jednak jej nazwa, gdy¿ jak siê okaza³o, nie by³a ona
miejscem g³ównie dla studentów, a jej miano
pochodzi³o od nazwiska w³aœciciela.
Jak to miejsce zapisa³o siê w pamiêci
mieszkañców Z³otoryi: Cukiernia u Studenta? Ach
tak, tak pamiêtam! By³y tam najlepsze napoleonki w
ca³ym mieœcie. Bywa³o, ¿e chodzi³em tam nawet
kilka razy dziennie.- mówi jeden z mieszkañców.
Jak siê póŸniej okaza³o, oprócz napoleonek,
cukiernia ta s³ynê³a tak¿e z innych równie
przepysznych wypiekówOczywiœcie, ¿e
pamiêtam. Na ka¿de œwiêta wraz z mam¹
zamawialiœmy w niej tort. Byliœmy wiernymi
klientami tego miejsca. Dopóki cukiernia nie zosta³a
zamkniêta, z ca³¹ rodzin¹ delektowaliœmy siê jej
smako³ykami - wyzna³a kolejna z zapytanych osób.
Dziœ w³aœciciel tej s³ynnej cukierni jest
mieszkañcem Legnicy, a inny sklep ze s³odkoœciami
nale¿y do jego rodziny.
Obecnie w miejscu cukierni U Studenta przy
ulicy Chopina funkcjonuje ma³y sklep obuwniczy.
Katarzyna Ogarek, Dominika Dawid,
Paulina Wojciukiewicz

Bolek i Lolek
W dzisiejszych czasach jest niewiele miejsc, gdzie
mo¿na w spokoju usi¹œæ i zjeœæ s³odkie co nieco. W
latach 80. g³ównym miejscem spotkañ ówczesnej
m³odzie¿y by³a kawiarenka Bolek i Lolek. Obecnie
w tym miejscu znajduje siê sklep Wedan. My, jako
m³ode pokolenie, nie pamiêtamy tego lokalu, jednak
nasi rodzice i ich znajomi mile wspominaj¹ Bolka i
Lolka. By³ to przytulny lokal. Ju¿ od wejœcia wita³
klientów aromatyczny zapach kawy. Sta³o tam kilka
stolików, przy których zawsze siedzieli m³odzi
ludzie. Ka¿dy móg³ znaleŸæ tam coœ dobrego dla
siebie. Mo¿na by³o zamówiæ: kawê mro¿on¹, ró¿ne
koktajle owocowe (bezalkoholowe), œwie¿e soki
(szczególnym zainteresowaniem cieszy³y siê
marchwiowe), lody i inne smakowite desery z
galaretk¹, na widok których ka¿demu ciek³a œlinka.
Napotkani przechodnie wspominaj¹, jak chodzili do
Bolka i Lolka na wagary, po treningach, po lekcjach.
Najwiêkszy ruch by³ w weekendy. Jako ¿e by³ to
niewielki lokal, wiêksza grupa znajomych musia³a
³¹czyæ kilka stolików. Kawiarnia zosta³a zamkniêta
pod koniec lat osiemdziesi¹tych.
Obecnie m³odzie¿ koñcz¹c zajêcie lekcyjne, w
oczekiwaniu na autobus, wa³êsa siê bezczynnie po
mieœcie. Gdyby teraz pojawi³ siê taki Bolek i Lolek,
nasi rówieœnicy mogliby umiliæ sobie czas szklank¹
witaminowego koktajlu lub kalorycznym deserem.
Marzena Hallada i Aneta Radkiewicz
opracowa³a Iwona Paw³owska

4 marca 2009 r. o godz. 17.00
w Muzeum Z³ota (Katownia)
Andrzej Fr¹ckiewicz bêdzie opowiadaæ o swojej wyprawie do Norwegii,
o której mo¿na by³o przeczytaæ
w 37 (12/2008) numerze Echa
Z³otoryi.

Zapraszamy na otwarcie wystawy
Romualda Napiórkowskiego
"Ziemia z³otoryjska w rysunkach",
które odbêdzie siê 19 marca 2009
roku w siedzibie Towarzystwa
Mi³oœników Ziemi Z³otoryjskiej
ul. Szkolna 1.

K³opot z g³owy
Od oœmiu lat mamy ju¿ XXI wiek. Technika
rozwinê³a siê do niebotycznych granic, lecimy na
wycieczki turystyczne w kosmos, satelity kr¹¿¹
wokó³ naszego globu, firmy kosmetyczne
rywalizuj¹ miêdzy sob¹, na pó³ce ka¿dego niemal¿e
sklepu myde³ i szamponów jest ca³e mnóstwo.
Komputery s¹ elementem codziennego ¿ycia, ale w
kwestii wszawicy i œwierzbu w niektórych
œrodowiskach czas jakby siê zatrzyma³.
Ka¿dy z nas by³ uczniem szko³y podstawowej i
mia³ swoj¹ przygodê z paso¿ytem – wsz¹ g³owow¹.
Opowieœæ zaczyna³aby siê tak… - kiedy chodzi³em
(³am) do podstawówki, z³apa³am(³em) w szkole
wszy, w zale¿noœci od d³ugoœci w³osa wiêcej lub
mniej by³o do czyszczenia, mama siedzia³a nad
g³ow¹ i œci¹ga³a gnidy z w³osów, zlewa³a w³osy
preparatem octowym i od nowa czyœci³a. Czy
brakowa³o myd³a i wody? Mo¿e i tak!
We s z t o p a s o ¿ y t g ³ o w y, j a k k a ¿ d y
przedstawiciel swego gatunku dba o potomstwo,
sk³adaj¹c na w³osach ma³y kokonik,
przypominaj¹cy ³upie¿, z t¹ ró¿nic¹, ¿e p³atek
³upie¿u spada z w³osa a gnidê trzeba œci¹gaæ
paznokciami, tak mocno siê trzyma.
Wszawica rozwija³a siê w œrodowiskach
zaniedbanych higienicznie, krótko mówi¹c u
brudasów. Najgorsze, ¿e wszy uwielbiaj¹ zdrowe
w³osy, wiêc zagnieŸdzi³a siê na brudnych w³osach,
do czystych w³osów przemieœci siê bez trudu.
Ze zjawiskiem wszawicy spotka³am siê na oddziale
szpitalnym, a teraz w œrodowisku szkolnym. Dzieci

ze szko³y podstawowej przechodz¹ do gimnazjum a
stamt¹d do szko³y zawodowej lub œredniej,
przenosz¹c wszy. Sprawdzam w³osy uczniom i
dochodzê do wniosku, ¿e nic siê nie zmienia. Te
same g³owy s¹ bogate w gnidy. Ch³opcy maj¹ wiêcej
szczêœcia, ich zbyt krótkie w³osy, nie pozwalaj¹
gnidom siê zagnieŸdziæ. Z uwagi na prawa dziecka
nikt nie mo¿e bez zgody rodziców naruszaæ jego
prywatnoœci, wiêc problem jest jakby nie do
rozwi¹zania. Jeœli rodzice pozwalaj¹ na to, aby wszy
gryz³y ich dzieci, to wspó³czujê dzieciom, ale
spróbujmy uchroniæ zdrowe, czyste w³osy. A oto
kilka uwa
Wesz g³owowa sk³ada jaja zwane gnidami,
przymocowane do trzonu w³osa bardzo blisko skóry
g³owy. Leczenie nale¿y zacz¹æ od zabicia dojrza³ej
wszy szamponem lub preparatem przeciw wszom,
dok³adnie przestrzegaj¹c zaleceñ producenta.
Nastêpnie, u¿ywaj¹c grzebienia o gêstych zêbach,
wyczesujemy gnidy przytwierdzone do w³osów.
Miêdzy zêby grzebienia utkamy watê(dok³adniej
œci¹ga gnidy).Rozdzielamy w³osy na pasma i
starannie rozczesujemy od podstawy do koniuszka.
Czêsto oczyszczajmy grzebieñ. Po tej czynnoœci
martwe gnidy œci¹gajmy jedna po drugiej. I tu ¿yczê
cierpliwoœci w mozolnej pracy. Radykalnym
sposobem na wszy jest œciêcie w³osów. Jeœli nasze
pociechy uczêszczaj¹ do szko³y, profilaktycznie
radzê zastosowaæ naftê kosmetyczn¹ zakupion¹ w
aptece lub w perfumerii.Wa¿na jest kontrola w³osów
przynajmniej raz w miesi¹cu. Jak siê mo¿na ustrzec
w inny sposób? To proste! Nie korzystamy z

cudzych grzebieni, gumek, wsuwek, czapek,
przepasek na w³osy. Zasady tej nale¿y zawsze
przestrzegaæ.
Wed³ug Encyklopedii Zdrowia œwierzb to
zakaŸna choroba. Œwierzbowiec dr¹¿¹c nory i
korytarze w skórze sk³ada
jaja. Ten proces
powoduje swêdzenie, a co za tym idzie, dzieci drapi¹
siê zostawiaj¹c zadrapania w takich miejscach jak
boczna powierzchnia palców r¹k, w okolicy
nadgarstka, w fa³dach pachowych, w zgiêciach
³okciowych, w okolicy pêpka, na poœladkach.
Piszê o tym, dlatego, ¿e to nastêpna pu³apka
czyhaj¹ca na nasze dzieci w du¿ych skupiskach
ludzkich np. w szkole.
Jak siê mo¿na zakaziæ? Zaka¿enie nastêpuje
przez podanie rêki, spanie w tej samej poœcieli,
bieliznê, gdy chora skóra styka siê ze zdrow¹ skór¹.
Szerzenie siê œwierzbu zale¿y od stanu higieny
osobistej i higieny pomieszczenia. Jeœli jedna osoba
w rodzinie ma œwierzb, powinna leczyæ siê ca³a
rodzina. Lekarz przepisuje maœci, kremy dla ca³ej
rodziny. Poœciel i bieliznê nale¿y wygotowaæ w 90
stopniach Celsjusza. Aby za³agodziæ swêdzenie,
mo¿na za¿yæ k¹pieli z p³atków kukurydzianych lub
krochmalu kukurydzianego. Apel do ka¿dego
rodzica: Kontrolujmy czystoœæ naszych dzieci, ich
w³osy i skórê.
Jana Ka³u¿a
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Produkcja
Ma³e firmy produkcyjne ró¿nie reaguj¹. S¹ takie,
które po okresie chwilowej stagnacji na pocz¹tku
roku wracaj¹ do równowagi, inne wci¹¿ narzekaj¹, ¿e
zamówienia sp³ywaj¹ nieregularnie. Okres
prosperity sk³oni³ niektórych przedsiêbiorców do
inwestycji. Niektórzy teraz zastanawiaj¹ siê, czy
dobrze zrobili kupuj¹c nowe maszyny czy wznosz¹c
nowe hale produkcyjne. Do mnie przemawia
filozofia jednego z nich, który mówi: kryzys to coœ
przejœciowego, po nim nast¹pi znowu koniunktura,
gdy zainwestujê teraz, to gdy znowu nast¹pi wzrost,
bêdê na to przygotowany. Oczywiœcie ma to sens,
gdy inwestycja nie poch³onê³a wszelkich dostêpnych
rezerw. Inwestycje maj¹ to do siebie, ¿e z za³o¿enia
powinny podnieœæ efektywnoœæ pracy, w zwi¹zku z
tym, gdy produkcja utrzymuje siê nawet na
niezmienionym poziomie, to maleje
zapotrzebowanie na pracowników i tak sta³o siê w
kilku znanych mi przypadkach. S¹ jednak i takie
firmy, które planuj¹ w najbli¿szym czasie wzrost
zatrudnienia.

niepowtarzaln¹ szansê na odzyskanie rynków
zagranicznych, jak równie¿ zast¹pienie dóbr do tej
pory importowanych produktami rodzimymi. St¹d
niektóre firmy myœl¹ nad wzmo¿eniem dzia³añ,
maj¹cych na celu pozyskanie odbiorców
zagranicznych.

WCZORAJ, DZISIAJ, JUTRO

Ilu tu rzeczy, których nie potrzebujê.
¯eby spróbowaæ choæ w jakiejœ czêœci odpowiedzieæ
na pytanie, czy mamy kryzys, czy go nie mamy, czy
bêdzie czy nie, a je¿eli bêdzie, to jak bardzo nas
dotknie, warto choæ w wielkim skrócie przybli¿yæ
istotê tego, co kryzysem siê mieni.
Tak jakoœ nieszczêœliwie siê dzieje, ¿e gospodarkê
œwiatow¹ nakrêca konsumpcja. To jest zaklête ko³o:
im wiêcej konsumujemy, tym lepiej dzieje siê w
gospodarce: im wiêcej wydajemy, tym wiêcej
zarabiamy. To potrzeby - te prawdziwe i te
wmówione nam przez wszechobecny i
wszechmocny marketing tak naprawdê nakrêcaj¹
ca³y mechanizm. Rosn¹ wskaŸniki. Roœnie maj¹tek,
w g³ównej jednak mierze maj¹tek bardzo umowny,
jak bardzo jest np. umowna wartoœæ takiej czy innej
spó³ki akcyjnej, jak bardzo jej wycena opiera siê na
wartoœciach trudno policzalnych, okazuje siê, gdy
nastêpuje t¹pniêcie na rynku. Wtedy te wszystkie
znaki towarowe, loga, udzia³y w rynku, trac¹ na
wartoœci. Bañka dobrobytu pêka. Ktoœ kiedyœ
policzy³, ¿e masa pieni¹dza, która gdzieœ tam
wirtualnie egzystuje w przyrodzie, wielokrotnie
przekracza to, co mo¿na za ni¹ nabyæ. Tym
dziwniejsze wydaje siê wiêc wlewanie kolejnej masy
pieni¹dza bez pokrycia w system bankowy, jak
czyni¹ to niektóre pañstwa ze Stanami
Zjednoczonymi na czele.
Na podstawie tego, co pokazuj¹ media, wpadamy w
przeœwiadczenie, ¿e kryzys jest. Ale jak wygl¹da to
wszystko z perspektywy nam najbli¿szej?

transport. Z za³o¿enia, gdy zmniejsza siê poziom
konsumpcji, dosyæ szybko powinni to odczuæ
w³aœnie przewoŸnicy. O k³opotach du¿ych
spedytorów, zw³aszcza w kontekœcie przewozów
miêdzynarodowych, by³o swego czasu g³oœno, ale
my przecie¿ koncentrujemy siê na rynku lokalnym.
Przepytany przeze mnie jeden z w³aœcicieli firmy
transportowej twierdzi, ¿e nie widzi ¿adnych oznak
kryzysu. Nadal przewozi tyle, ile przewozi³, klienci
p³ac¹, chce siê dalej rozwijaæ. Jest to o tyle istotne, ¿e
poœrednio mówi tak¿e o swoich klientach, którzy
zgodnie z tym maj¹ siê ca³kiem dobrze.
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lekarza w przypadku choroby i wykup leków czy te¿
utrata czêœci wynagrodzenia, kiedy doktor wypisze L4.
Niby wszystko jest takie oczywiste, ale mieszkañcy
Z³otoryi i okolic nie korzystaj¹ masowo ze szczepieñ,
jakie oferuje nasz sanepid. W ubieg³ym roku tylko
oko³o 300 osób przyjê³o szczepionkê przeciw grypie,
przy czym dwa lata wczeœniej wykonano ponad 1000
tego typu us³ug. Pracownicy sanepidu i ich rodziny
korzystaj¹ ze szczepieñ chêtniej. Dyrektor Charytoniuk
wyjaœnia: szczepienie nie chroni w pe³ni przed gryp¹,
ale na pewno ³agodzi objawy choroby i nie dopuszcza
do powik³añ. Kiedy szukam uzasadnienia spadku
zainteresowaniem szczepieniami, pani dyrektor
sugeruje, ¿e malej¹ca liczba chêtnych do skorzystania z
profilaktyki wynika prawdopodobnie z faktu, i¿ sama
szczepionka wywo³uje reakcje obronne organizmu,
które przypominaj¹ objawy grypy. To jest pewien
dyskomfort dla cz³owieka. Poza tym dawno nie by³o u
nas epidemii, wiêc ludzie nie czuj¹ potrzeby
zapobiegania chorobie.
Budynek Sanepidu
Budynek z czerwonego klinkieru stoj¹cy przy
ruchliwej ulicy Stanis³awa Staszica by³ przed
dziesi¹tkami lat w³asnoœci¹ sióstr z zakonu el¿bietanek,
dziœ tym samym miejscem i pracuj¹cymi tu 36 osobami
(w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci kobietami) zarz¹dza
(nomen omen) El¿bieta Burzyñska – Charytoniuk, od 3
lat dyrektor Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej, potocznie zwanej sanepidem.
Z czym kojarzy siê sanepid? Wielu z nas – na pewno
z restrykcyjnoœci¹, mandatami, interwencjami i
utrudnianiem ¿ycia
przedsiêbiorcom bran¿y
spo¿ywczej. Jak
wygl¹daj¹ fakty?
Postanowi³am to
sprawdziæ i ujawniæ
naszym czytelnikom.
Kiedy odwiedzam
z³otoryjski sanepid,
w³aœnie trwaj¹
g o r ¹ c z k o w e
przygotowania do
kolejnego ju¿ w historii
placówki audytu, który
bêdzie w marcu i
powinien potwierdziæ
doskona³¹ gotowoœæ
laboratoriów i laborantów
do wykonywania ich
zadañ. A nadrzêdnym
zadaniem, jakie realizuje
sanepid. jest ogólnie
pojêta ochrona zdrowia
publicznego. W ramach
dzia³alnoœci statutowej
i n s p e k t o r z y
przeprowadzaj¹ rozmaite
kontrole, a pe³ni¹c us³ugi
dla mieszkañców
powiatu, wykonuj¹
szczepienia nieobowi¹zkowe (zalecane). Najczêœciej
s¹ to szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu
w¹troby, meningokokom lub grypie. Nie mo¿na jednak
w Z³otoryi przyj¹æ szczepionki uodporniaj¹cej na
choroby egzotyczne. Tym zajmuje siê oddzia³ we
Wroc³awiu. U nas jest ma³e zainteresowanie tym
rodzajem us³ugi i nie op³aca siê magazynowanie
szczepionek – wyjaœnia dyrektor Charytoniuk. Ale
namawiam do korzystania ze szczepieñ przeciw grypie
– dodaje. Dwa razy w tygodniu (we wtorki i pi¹tki) w
sezonie profilaktyki przedgrypowej i raz w tygodniu
przez pozosta³y okres czynny jest punkt szczepieñ, w
którym przyjmuje lekarz. To on decyduje, czy iniekcja
jest mo¿liwa. Preparaty s¹ dostêpne na miejscu, nie
trzeba ich kupowaæ w aptekach. Koszt profilaktyki jest
zdecydowanie ni¿szy (oko³o 30 z³otych) ni¿ wizyta u

***
Rozmawiamy w momencie, kiedy media donosz¹ o
rosn¹cej liczbie zachorowañ na grypê. Mam wiêc
okazjê u Ÿróde³ zasiêgn¹æ informacji, czy grozi nam
epidemia i w jakiej sytuacji jest ona og³aszana.
Wszelkie dane o przypadkach grypy na terenie miasta i
powiatu powinny sp³ywaæ do sanepidu. Powinny. Ale
czy tak jest? Problem polega na tym, ¿e lekarz w
oœrodku zdrowia nie ma stuprocentowej pewnoœci, czy
pacjent z gor¹czk¹, kaszlem, katarem i bólem miêœni
jest faktycznie zara¿ony gryp¹. Dla jasnoœci sytuacji
powinien zleciæ badania wirusologiczne. Kto to robi?
Nikt. Dlaczego? Nie ma czasu, funduszy, a mo¿e nawet
dobrej woli. W zwi¹zku z tym dane, które pojawiaj¹ siê
w sanepidzie, nie s¹ niczym
potwierdzone. Mówi siê zatem
o infekcjach grypopodobnych,
a nie o grypie. Nie ma wiêc
powodu, by og³aszaæ epidemiê.
Przecie¿ taka decyzja
poci¹gnê³aby za sob¹ kolejne
kwoty wydane przez pañstwo
na ograniczenie skutków
epidemii. Niestety, sanepid nie
mo¿e nic z tym problemem
zrobiæ.
***
Nie tylko gryp¹ czy
szczepieniami zajmuj¹ siê
pracownicy PSSE. W
z³otoryjskim sanepidzie jest
Oddzia³ Laboratoryjny, który
przeprowadza badania fizykochemiczne (najczêœciej wody)
oraz bakteriologiczne (równie¿
wody, ale te¿ materia³u
ludzkiego). Jest te¿ sekcja
p r ó b k o b i o r c ó w, c z y l i
p r a c o w n i k ó w
przeprowadzaj¹cych kontrole
w terenie i, jak sama nazwa
wskazuje, pobieraj¹cych próby
Ewa Cwynar do analiz. Wszystkie badania o
charakterze interwencyjnym s¹
bezp³atne, jednak jeœli ktoœ na w³asny u¿ytek zleca
diagnozê, np. wody z prywatnej studni, wtedy p³aci z
us³ugê.
Zastanawia mnie, jak p. dyrektor odnosi siê do
faktu, ¿e spo³eczeñstwu, a szczególnie pracodawcom,
sanepid zazwyczaj Ÿle siê kojarzy. Ludzie nie lubi¹
sanepidu, bo nie rozumiej¹, jaki jest zakres dzia³añ
inspekcji sanitarnej Przedsiêbiorcy myœl¹, ¿e sanepid
jest po to, by ich gnêbiæ, ale nie zdaj¹ sobie sprawy, ¿e
wyroby, które wychodz¹ z ich zak³adu, maj¹ s³u¿yæ
ludziom i zdrowiu. Pracodawca ma obowi¹zek równie¿
chroniæ swoich pracowników, dbaæ, by nie odnieœli
uszczerbku na zdrowiu. I w³aœnie sanepid nad tym
czuwa – wyjaœnia p. Charytoniuk. Nie ma co siê
oszukiwaæ – nikt nie lubi kontroli. Dlatego inspektorzy,
pracuj¹cy w terenie, spotykaj¹ siê z rozmaitymi

reakcjami kontrolowanych.
Najczêœciej widz¹ strach w
oczach lub irytacjê (znowu tu
czegoœ szukaj¹), ale zdarza siê te¿
postawa otwarta na wspó³pracê.
Tym bardziej, ¿e naprawdê nie
ma czego siê baæ – zapewnia
dyrektor. Nasi pracownicy nie
id¹ na kontrolê z myœl¹, ¿e musz¹
coœ znaleŸæ. Jeœli widzimy jakieœ
niedoci¹gniêcia, usterki, nie
zawsze karzemy mandatem, tylko
ustalamy z pracodawc¹ termin
usuniêcia wad. Dopiero kiedy po
up³ywie tego terminu nie widaæ
poprawy, wtedy stajemy siê
restrykcyjni. W 2007 roku
z³otoryjski sanepid na³o¿y³ 13
mandatów, w 2008 – 15.
Najwy¿sze kwoty kary to
najczêœciej do 200 z³otych, mimo
¿e prawo pozwala inspektorom
na na³o¿enie nawet
piêæsetz³otowych mandatów.
Pieni¹dze z mandatów trafiaj¹ do
bud¿etu i sanepid nie ma z tego
¿adnego zysku. Nie ma te¿ premii
dla najskuteczniejszych
inspektorów.
Sanepid wspó³pracuje
miedzy innymi z policj¹. Jako ¿e pracownicy tej

***
Skoro rozmawiamy o
zatruciach, nie sposób nie zapytaæ
o grzyby i skutki ich
nieumiejêtnego rozró¿niania.
Sanepid z³otoryjski od ubieg³ego
roku mo¿e s³u¿yæ rad¹ dla
wszystkich zbieraj¹cych lub
kupuj¹cych te przysmaki. Kiedy
nie wiemy, czy to, co znajduje siê
w naszym koszyku po
grzybobraniu, nadaje siê do
jedzenia, a nie trucia mê¿a/¿ony,
mo¿emy zasiêgn¹æ opinii
wykwalifikowanego
grzyboznawcy. W naszym
sanepidzie osob¹, która ma takie
kwalifikacje, jest Ewa Cwynar
(g³ówny specjalista ds. jakoœci),
jedyny w powiecie ekspert z
certyfikatem. Rozpozna ona
ka¿dy jadalny, dopuszczony do
obrotu grzyb. A jest ich 48!
Pani Cwynar radzi:
kupuj¹c grzyby, nale¿y zwracaæ
uwagê na to, aby nie by³y
sprzedawane w kawa³kach, lecz w
ca³oœci, poniewa¿ wtedy mo¿liwa
Pod³o¿e namna¿aj¹ce jest ich identyfikacja. Wa¿ne jest
te¿ miejsce zbierania grzybów. S¹
one bardzo ch³onne i pobieraj¹ szkodliwe substancje z

j¹ prosto z kranu. Nasza woda nie
potrzebuje uzdatniania – wyjaœnia
Maryla Jarkiewicz, kierownik
Oddzia³u Laboratoryjnego. Sk¹d
zatem zapach chloru? Wed³ug p.
Jarkiewicz dawki tego pierwiastka
s¹ naprawdê minimalne.
Dodawanie chloru do wody
wystêpuje sporadycznie, choæ
ostatniego lata zdarza³o siê czêœciej
ze wzglêdy na prace prowadzone w
rynku, polegaj¹ce na wymianie rur
wodoci¹gowych. Zawsze w takim
przypadku nale¿y profilaktycznie
chlorowaæ wodê. Z³otoryjanie
bardzo szybko wyczuwaj¹ chlor, bo
nie s¹ do niego przyzwyczajeni,
rozpieszczeni jakoœci¹ kranówki –
œmieje siê kierowniczka, prywatnie mieszkanka
Legnicy, gdzie o takiej wodzie mo¿na tylko pomarzyæ.
Nie powinniœmy tez narzekaæ na wodê w k¹pielisku
miejskim. Stan sanitarny sprawdzany jest tam w

powietrza lub gleby, a niestety najpopularniejsze
miejsca, które nawiedzamy podczas grzybobrania, to
okolice autostrad. Mo¿liwe, ¿e nawet jadalne grzyby
wtedy dzia³aj¹ na nas jak trucizna. W sezonie
inspektorzy odwiedzaj¹ targowiska, na których oferuje
siê grzyby, jednak takie kontrole nie odbywaj¹ siê
codziennie. Poza tym, kiedy kontrola siê rozpoczyna,
sprzedawcy szybko znikaj¹ z pola widzenia
inspektorów. Przypomina to zabawê w kotka i myszkê.
Dopiero kiedy wydarzy siê tragedia, zacznie siê
szukanie odpowiedzialnych za taki stan rzeczy. Trudno
walczyæ ze sprzedawcami, wiêc lepiej edukowaæ
kupuj¹cych. Ewa Cwynar planuje, by w paŸdzierniku
urz¹dziæ wystawê w sanepidzie (lub nawet w
szko³ach), na której zaprezentuje rozmaite
odmiany grzybów jadalnych i niejadalnych
lub truj¹cych. Czeka ju¿ z niecierpliwoœci¹ na
sezon, by zabraæ siê do kompletowania
zbiorów.
Z³otoryjska placówka ma dobra
markê w ca³ym regionie. Badania
w³aœciwoœci fizyko-chemicznych i
bakteriologicznych wody tu wykonywane s¹
rzetelne i porównywalne z tymi z
najwiêkszych laboratoriów w kraju. Nic
dziwnego, ¿e nasz sanepid otrzymuje
zlecenia nie tylko z powiatu, ale i okolic, np.
Œwieradowa, Boles³awca. Skoro panie
pracuj¹ce na co dzieñ z wod¹ maj¹ takie
doœwiadczenie, pytam o z³otoryjsk¹
kranówkê. Jak to jest z jakoœci¹ naszej wody?
Mamy bardzo dobr¹ wodê. Nikt nie powinien
wybrzydzaæ. Wystarczy wypiæ herbatê w
Legnicy czy we Wroc³awiu, by poczuæ
ró¿nicê. Sk³ad z³otoryjskiej wody z ujêcia w
Nowej Ziemi jest porównywalny do sk³adu
wody mineralnej. Nie zawiera za du¿o sodu,
jest miêkka [Calgonu nie musimy stosowaæ –
dop. I. P.]. By³y nawet zamys³y, by nasz¹ wodê
wywoziæ do Holandii i tam j¹ butelkowaæ jako
mineraln¹. W ka¿dym razie niepotrzebne nam
Laboratorium s¹ filtry do wody, bo mo¿na bez problemu piæ

antybiogram, czyli test, na jakie antybiotyki jest
wra¿liwa konkretna bakteria. Tak naprawdê leczenie
„w ciemno” czy „na w³asn¹ rêkê” mo¿e wyrz¹dziæ nam
tylko szkodê. Najlepiej poczekaæ na wynik. Niestety
trwa to oko³o trzech dni. A w tym czasie salmonella
odbiera nam chêæ do ¿ycia, na szczêœcie - nie samo
¿ycie (jak twierdz¹ moje rozmówczynie). Z³otoryjskie
laborantki s¹ nie tylko pogromczyniami salmonelli,
niestraszna im te¿ shigella, a nied³ugo i yersina czy
legionella.
***
Wydaje siê, ¿e obcowanie z takim przeciwnikiem,
jak bakteria, nara¿a laborantów na niebezpieczeñstwo.
Jak pracownicy bakteriologii chroni¹ siê przed
ewentualnym zaka¿eniem? Przede wszystkim poziom
ich wiedzy sprawia, ¿e œwiadomie stosuj¹ œrodki
ochrony. Pracuj¹ w rêkawiczkach jednorazowych,
maseczkach, kiedy trzeba nawet w okularach. U¿ywaj¹
p³ynów bakteriobójczych, takich jak w salach
operacyjnych – uspakaja mnie kierownik laboratorium.
W pomieszczeniach zamontowane s¹ te¿ lampy
bakteriobójcze Praktycznie przy zachowaniu tych
œrodków ostro¿noœci nie mo¿e dojœæ do zaka¿enia siê
laboranta. Po badaniu ca³y sprzêt poddawany jest
dezynfekcji. Coraz czêœciej stosuje siê jednak
jednorazówki. Jest tyle etapów zabezpieczeñ, ¿e
nikomu nic nie powinno siê staæ. Mamy naprawdê
odpowiedzialnych i doœwiadczonych pracowników –
zapewnia Maryla Jarkiewicz, puentuj¹c nasz¹
rozmowê.

Pogromcy bakterii
instytucji nie maj¹ prawa zatrzymywaæ pojazdów do
kontroli, a wiele aut dostawczych przewozi ¿ywnoœæ
(stanowi potencjalne zagro¿enie sanitarne), wtedy
konieczne jest wspó³dzia³anie ze s³u¿bami
mundurowymi. Czêœciej jednak powiatowi inspektorzy
wspó³pracuj¹ z weterynari¹. Dzieje siê tak miêdzy
innymi w przypadku pogryzienia przez psa czy inne
zwierzê. Wtedy inspektor weterynaryjny bierze na
obserwacjê winowajcê(?), a sanepid pod swoj¹ opiekê
ofiarê agresora. Trzeba wykluczyæ lub potwierdziæ
wœciekliznê. Przypadki pogryzienia przez psa zdarzaj¹
siê w Z³otoryi i okolicach doœæ czêsto. Ka¿de
pogryzienie powinno byæ zg³oszone lekarzowi, nawet
jeœli stanie siê to z
winy naszego pupila.
Lekarz informuje o
tym fakcie sanepid, a
sanepid weterynariê.
Problemem w tym
wszystkim jest
ustalenie, czy pies ma
w³aœciciela, jeœli tak,
to gdzie go szukaæ.
Wtedy konieczny jest
w y w i a d
œrodowiskowy, który
przeprowadzaj¹
pracownice sanepidu.
Na szczêœcie w
ostatnich latach nie
odnotowano ¿adnego
przypadku pok¹sania
cz³owieka przez
chore na wœciekliznê
zwierzê. Weterynaria
wspomaga równie¿
sanepid w przypadku
zatruæ œrodkami
spo¿ywczymi
pochodzenia
zwierzêcego.

Dyrektor PSSE El¿bieta Burzyñska - Charytoniuk

Laboratorium

Iwona Paw³owska
Zdjêcia: Ryszard Mas³owski

sezonie raz na dwa tygodnie. Natomiast zakaz k¹pieli
latem w z³otoryjskim zalewie nie wynika³ z interwencji
sanepidu, lecz zarz¹dcy akwenu. Trudno utrzymaæ
w³aœciwy stan wody w zalewie, gdy dno jest muliste a
sam zbiornik bardzo p³ytki.
***
Z sanepidem mamy do czynienia, kiedy lekarz
podejrzewa u nas, np. salmonellê. Laborant w pracowni
bakteriologicznej dostaje wtedy próbkê naszych
ekskrementów i na podstawie badañ potwierdzi lub
wykluczy chorobê. Zanim siê to stanie, potrzeba czasu i
cierpliwoœci. Jeœli nie jesteœmy nosicielami i ofiarami
salmonelli, dowiemy siê o tym ju¿ po dwudniowym
badaniu. Jak to wszystko wygl¹da? Próbkê ka³u
posiewa siê na odpowiednie pod³o¿e namna¿aj¹ce.
Jeœli nie mamy salmonelli, nic na p³ytce nie wyroœnie i
mo¿emy ze spokojem ducha kontaktowaæ siê z innymi
ludŸmi. Gorzej jeœli bakterie siê namno¿¹. Wtedy
izoluje siê ich rozmaite szczepy i okreœla rodzaj na
podstawie specyficznych cech (barwy, rodzaju
ulubionego pod³o¿a itp.). Rozczarowuje mnie fakt, ¿e
laboranci nie oceniaj¹ typu bakterii na podstawie
obserwacji mikroskopowej – z czym zawsze kojarzy³a
mi siê praca w sanepidzie. Teraz przeprowadza siê
badania biochemiczne. One daj¹ informacjê o typie
bakterii. Kiedy ju¿ wiemy, co nam dolega, trzeba
okreœliæ, które leki bêd¹ skuteczne w zwalczaniu
choroby. Tu znowu pomoc¹ s³u¿¹ laboranci. Robi¹

Maryla Jarkiewicz

1794 wybudowano drogê, która rozpoczyna³a siê od
Bramy Solnej, prowadzi³a ulic¹ Kolejow¹ przez
kamienny most na Kaczawie, do jerzmnickich pól.
W ten sposób Kaczawa pozostawa³a po lewej
stronie.
Z czasów pruskich pochodz¹ pierwsze dok³adne
statystyki, m. in. dotycz¹ce liczby ludnoœci. W roku
1786 w Jerzmnicach zamieszkiwa³o 486 osób. Wieœ
z pewnoœci¹ nie nale¿a³a do biednych – raczej by³a
zamo¿na. Poœrednio mo¿e o tym œwiadczyæ, ¿e s¹ tu
w tym czasie trzy gospody – wszystkie o wielkiej
renomie, np. tzw. „zamek leœny” (Waldschloss), do
którego zje¿d¿ali goœcie z odleg³ych okolic. Obiekt
ten istnieje nadal i s³u¿y obecnie jako mieszkania –
znajduje siê na skrzy¿owaniu dróg prowadz¹cych
od Z³otoryi do Œwierzawy i Jerzmanic-Zdroju
(budynek nr 5). Znana by³a tak¿e restauracja „Pod

DR LEO I NARODZINY BAD HERMSDORF
M³yn nale¿a³ wówczas do kupca Straussa i
spó³ka kupców ze Z³otoryi zbudowa³a w latach
1836-37
na terenie m³yna du¿¹ tkalniê i
wykañczalniê sukna. Zak³ad zatrudnia³ 70 osób.
Dzia³a³ do roku 1875. Piêæ lat póŸniej grunt i
budynek zak³adu odkupi³ od Straussa z³otoryjski
lekarz dr Christian Leo. Ten¿e, wykorzystuj¹c
miejscowe Ÿród³a uruchomi³, pocz¹tkowo
niewielkie, uzdrowisko. Otwarcie nast¹pi³o 11 lipca
1881 roku. Z czasem zak³ad rozrasta³ siê – powsta³y
nowe budynki z restauracj¹. Wprowadzano nowe i
atrakcyjne metody leczenia np. k¹piele w wodzie
mineralnej oraz w wywarze z igliwia œwierkowego,
k¹piele borowinowe i b³otne – b³oto sprowadzano ze
Ÿróde³ Czerwonego Potoku (ko³o Nowej Ziemi).
Stosowano tak¿e kuracjê pitn¹ oraz ¿êtycow¹ skuteczn¹ na choroby uk³adu trawiennego, choroby
nerwicowe i reumatyczne, a tak¿e artretyzm i
choroby kobiece. Doktor Leo dba³ równie¿ o
otoczenie; powsta³ park zdrojowy z altank¹, muszla
koncertowa, staw, boisko i korty. Niektóre elementy
urz¹dzenia parku w zdewastowanej ju¿ postaci,
mo¿na jeszcze dzisiaj ogl¹daæ. Uzdrowisko sta³o siê
znane nie tylko na Œl¹sku; z jego us³ug korzystali
kuracjusze z odleg³ych krañców Niemiec. Rocznie
mia³o tu przebywaæ na leczeniu oko³o 200
kuracjuszy, chocia¿ zak³ad czynny by³ tylko w lecie.
Dla uprzyjemnienia ich pobytu w zak³adzie
koncertowa³a, jeden lub dwa razy w tygodniu,
z³otoryjska kapela. Doktor Leo organizowa³ tak¿e
festyny oraz polowania na ptactwo (Vogelschieâen).
W trzeci¹ niedzielê Zielonych Œwi¹tek organizowa³
specjalny koncert dla wojska w³¹cznie z balem,
który gromadzi³ nawet kilkuset goœci z okolicy.
Imprezê tê miejscowi nazywali Heiratsmarkt (targ
œlubny), poniewa¿ wielu ludzi tu siê zapoznawa³o i
zawiera³o póŸniej ma³¿eñstwa. Zak³ad doktora Leo,
w po³¹czeniu z dobrze zorganizowanymi
restauracjami we wsi oraz na Wilczej Górze, czyni³
ten rejon niezwykle atrakcyjnym turystycznie z
szerok¹ i bardzo dobrze zorganizowan¹ baz¹
noclegow¹. Dope³nieniem tych obiektów by³y
budynki naprzeciw obecnego Zak³adu
Poprawczego, przeznaczone dla goœci
przyje¿d¿aj¹cych konno w³asnymi pojazdami –
by³y tam miejsca zakwaterowania dla goœci oraz
s³u¿by i stajnia (budynek nr 19). Na wniosek doktora
Leo liniê kolejow¹ z Legnicy przed³u¿ono do
Marciszowa przez Jerzmanice. Równie¿ z jego

inicjatywy przystanek w Jerzmanicach
zaczêto nazywaæ Jerzmanice-Zdrój. Ta
podwójna nazwa zosta³a przyjêta
równie¿ przez miejscowoœæ (wieœ),
mimo ¿e dworzec kolejowy oraz zak³ad
znajdowa³y siê wówczas na terenie
Podgórnika/Seiffenau/. W roku 1907
zmar³ dr Leo – jego skromny grobowiec
znajdowa³ siê w zagajniku, do którego
prowadzi œcie¿ka obok leœniczówki (grobowiec
zdewastowano). Przez kilka lat uzdrowisko
pozostawa³o jeszcze w rêkach jego spadkobierców.
Nadal sanatorium, szczególnie k¹piele, cieszy³o siê
du¿ym zainteresowaniem. W roku 1922 zak³ad
kupi³a kasa chorych z powiatu Rothenburg w
Górnych £u¿ycach. Liczba korzystaj¹cych z
uzdrowiska stale wzrasta³a: w roku 1924 – 400,
1927 – 810 kuracjuszy. W samym tylko roku 1927
przeprowadzono ponad 8000 k¹pieli. PóŸniej zak³ad
przekszta³cono w oœrodek dla ozdrowieñców,
g³ównie dzieci – kuracja trwa³a 4-6 tygodni. Wed³ug
zachowanych danych mia³o z tego skorzystaæ oko³o
650. dzieci. Na pocz¹tku II wojny w by³ym ju¿
uzdrowisku zlokalizowano dzieci z Berlina, chc¹c
uchroniæ je przed nalotami i bombardowaniami, a
póŸniej – wed³ug ustnej relacji jednego z by³ych
mieszkañców – szpital wojskowy.
Po II wojnie pocz¹tkowo zorganizowano tu
koszary; nastêpnie w latach 50. hotel robotniczy, a
od roku 1959 Zak³ad Poprawczy o zaostrzonym
rygorze; przy zak³adzie funkcjonuje równie¿ szko³a.
W roku 1841 liczba mieszkañców wzros³a do
797., w tym 55 katolików.
W dokumencie z tego roku wykazano, ¿e istnieje
101 budynków mieszkalnych, koœció³ ewangelicki
oraz szko³a ewangelicka. Ponadto: dwa folwarki,
jeden pa³ac, dwa piece wapiennicze, dwa
kamienio³omy wapnia, jeden kamienio³om

piaskowca oraz wymieniona wczeœniej fabryka
sukna. Po dalszych czterech latach, w roku 1845,
stwierdzono kolejny wyraŸny wzrost liczy ludnoœci
– w 105. budynkach mieszka 852. mieszkañców, w
tym 55 katolików. We wsi istniej¹ wszystkie
instytucje wykazane wczeœniej a ponadto
dzia³alnoœæ prowadzi 6. rzemieœlników, w tym
fryzjer. Mieszkañcy zajmuj¹ siê nie tylko
rolnictwem, lecz tak¿e ogrodnictwem i hodowl¹:
1100 merynosów i 239 sztuk byd³a. Potwierdzono
istnienie maj¹tku rycerskiego z dwoma folwarkami,
w³aœcicielk¹ jest hrabina von Hoyos z domu
Schlabrendorf rezyduj¹ca w pa³acu.
Dane statystyczne z roku 1871 i 1885 wykazuj¹

znaczny spadek liczby ludnoœci, odpowiednio: 737 i
677 mieszkañców. Ma to prawdopodobnie zwi¹zek
z tym, ¿e Prusy prowadzi³y w tym czasie dwie
ciê¿kie wojny: w roku 1866 z Austri¹ oraz 1870/71 z
Francj¹. Nie do przecenienia jest rola kolei ¿elaznej
dla rozwoju Œl¹ska, a szczególnie tych
miejscowoœci, które znalaz³y siê na trasie. W
sierpniu 1895 uruchomiono liniê prowadz¹c¹ ze
Z³otoryi do Œwierzawy; w lutym 1896 przed³u¿ono
tê liniê do Marciszowa; w maju 1896 uruchomiono
liniê Jerzmanice-Zdrój – Nowa Wieœ Grodziska.
Przystanki kolejowe dawa³y ludziom nowe miejsca
pracy, kolej stwarza³a mo¿liwoœci kontaktów
personalnych i gospodarczych. Bardzo powa¿nie
rozwa¿ano uruchomienie nowej linii kolejowej do
Jawora, co dawa³oby nowe mo¿liwoœci
przemys³owi (np. wapienniczemu); stwarza³oby
tak¿e okazjê do dalszego rozwoju turystyki. Na
przeszkodzie stanê³y zarówno mo¿liwoœci
finansowe przedsiêwziêcia, jak i trudnoœci
geograficzno-krajobrazowe. Godna odnotowania
jest w tym kontekœcie sprawa, ¿e od Zielonych
Œwi¹tek do koñca sierpnia w³adze kolei
uruchamia³y dodatkowe poci¹gi relacji Legnica –
Z³otoryja – Marciszów – Jelenia Góra, które
kursowa³y w niedziele i wszystkie dni œwi¹teczne.
Przez nastêpne pó³ wieku rola kolei systematycznie
wzrasta³a. Regres nast¹pi³ w momencie pojawienia
siê nowych œrodków lokomocji w postaci du¿ych
samochodów transportowych. W efekcie najpierw
ograniczano iloœæ kursów, a we wrzeœniu 1995 roku
zupe³nie zawieszono kursowanie osobowych
poci¹gów relacji Legnica – Jerzmanice-Zdrój.
Z a b y t k o w y, p r z y t u l n y d w o r z e c P K P w
Jerzmanicach-Zdroju ulega sta³ej dewastacji. W
roku 2008 kursy wznowiono.
Na pocz¹tku XX wieku mieszkañców znowu
przyby³o. Odnotowano np.: w roku 1904 – 650
mieszkañców, w roku 1914 – 570 mieszkañców.
Pierwsza wojna œwiatowa przynios³a
mieszkañcom nie tyle straty materialne ile
ludnoœciowe. W³adze ówczesnego cesarstwa
niemieckiego w obliczu klêski militarnej nie
zawaha³y siê przed aktami œwiadcz¹cymi niemal o
barbarzyñstwie – tak¿e w Jerzmanicach-Zdroju z
wie¿y koœcielnej zabrano dzwony na cele
wojskowe. Mimo to, 10 lat po wojnie, liczba
mieszkañców wzros³a doœæ wyraŸnie i w roku 1920
statystyki wykazuj¹ 722. mieszkañców, natomiast w
roku 1928 - 876 mieszkañców.
W roku 1926 wieœ ponios³a du¿¹ stratê – spali³
siê m³yn wodny (sta³ obok uzdrowiska). Szkody
by³y tak powa¿ne, ¿e odbudowa m³yna by³a
niemo¿liwa a nawet nieop³acalna. Wybudowano w
tym samym miejscu now¹ piekarniê – dziœ jest ona
nadal czynna, a jej w³aœcicielami s¹ obecnie Maria i
Bronis³aw Kuflowie i nawi¹zuj¹ do najlepszych
tradycji firmy.
W nastêpnym roku podjêto próbê w zakresie
dwóch inwestycji: przebudowano jaz na Kaczawie i
podjêto próbê wydobywania z³ota. To ostatnie
przedsiêwziêcie okaza³o siê ostatecznie
nieop³acalne i zrezygnowano z niego. W tym
samym roku liczba mieszkañców wynosi 750, w
tym 41 katolików oraz 6. przedstawicieli innych
wyznañ. W szkole uczy siê 131 uczniów (w tym 5.
katolików), w 4. klasach; zajêcia prowadzi trzech
nauczycieli.
Opracowaù: Alfred Michler
Zdjæcia: Edward Kmita
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koniem” (Zum Goldenen Ross), wzmiankowana w
roku 1822 (obiekt ju¿ nie istnieje, znajdowa³ siê na
skrzy¿owaniu dróg ze Z³otoryi do Pielgrzymki, po
lewej stronie). Trzecia gospoda by³a tzw. „karczm¹
s¹dow¹” (Gerichtskretscham). W takiej karczmie w
okreœlone dni so³tys ze swoj¹ ³aw¹ odbywa³
posiedzenia i wyrokowa³ w sprawach, które mu
p o d l e g a ³ y. Ta k a
Gerichtskretscham w
Jerzmanicach znajdowa³a siê w czêœci budynku, w
którym znajdowa³a siê œwietlica wiejska (obiekt po
by³ym PGR).
W roku 1789 przekaz dotycz¹cy wsi mówi o
istnieniu pa³acu, dwóch folwarków, koœcio³a
ewangelickiego z pastorówk¹, m³yna wodnego,
karczmy, kuŸni, i 98. budynków mieszkalnych.
Mieszkañcy, oprócz zajêæ w rolnictwie,
produkowali p³ótno dla manufaktur w Z³otoryi.
Po wojnach napoleoñskich liczba mieszkañców
wsi wzros³a: 1816r. – 580 mieszkañców.
Wyjaœnienie mo¿e byæ takie, ¿e równie¿ po wojnach
napoleoñskich rz¹dy pruskie wziê³y ostry kurs na
modernizacjê gospodarki i ¿ycia spo³ecznego.
Skutkowa³o to nowymi inwestycjami. Obok
dzia³aj¹cego ju¿ kamienio³omu, w miejscu
obecnego Zak³adu Poprawczego, powsta³a
wykañczalnia sukna, byæ mo¿e z wykorzystaniem
m³yna. Obydwa te zak³ady, nie licz¹c folwarków,
dawa³y mieszkañcom zatrudnienie, w konsekwencji
zapewnia³y przyzwoit¹ egzystencjê.
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ZARYS DZIEJÓW
Wieœ i jej okolice s¹ terenem wczesnego
osadnictwa. Znaleziska archeologiczne
potwierdzaj¹ pobyt cz³owieka na tym obszarze ju¿
w okresie neolitu. Z tego okresu pochodz¹ toporki,
siekierki i motyka kamienna. Z epoki br¹zu
pochodzi znany skarb z Podgórnika. Istnieje
przypuszczenie, ¿e w œrodkowym okresie br¹zu w
okolicy za³o¿ono cmentarzysko cia³opalne. Pewne
elementy wykopalisk zdaj¹ siê potwierdzaæ tezê o
pobycie cz³owieka z okresu kultury ³u¿yckiej.
Odkryty stosunkowo wczeœnie z³otonoœny obszar
miêdzy Jerzmanicami, Sêpowem oraz Now¹ Ziemi¹
spowodowa³ nap³yw i osiedlanie siê ludzi ju¿ we
wczesnym œredniowieczu (VI do XI/XII). Z tego
okresu pochodz¹ elementy naczyñ ceramicznych.
Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e ju¿ Trzebowianie (IX/X)
poznali siê na walorach tej ziemi i rozpoczêli
poszukiwanie (wyp³ukiwanie) z³ota.
Jerzmanice-Zdrój swoj¹ pierwotn¹ nazwê
zawdziêczaj¹ najprawdopodobniej swojemu
za³o¿ycielowi. By³ to najpewniej zasadŸca
(za³o¿yciel) tej wsi, który póŸniej zosta³ pierwszym
so³tysem, a na imiê mia³ Hermann. Jest to wiêc
nazwa rodowa (podobnie jak w przypadku
Ernestynowa i Giera³towca). Po raz pierwszy
miejscowoœæ wymieniono w Ÿród³ach w roku 1253
jako „Hermanstorph”. Kolejne nazwy brzmia³y
podobnie, lecz pisownia ich nieco siê ró¿ni³a. I tak:
1364 – Hermansdorf, 1443 – Hermannsdorf, 1668 –
Hermansdorff, 1726 – Ober-Nieder Hermansdorff,
1816 – Goldbergische Hermsdorf, 1825 –
Goldbergisch Hermsdorf, 1881 – Bad Hermsdorf,
1918 – Hermsdorf am Katzbach. Mnogoœæ nazw
miejscowoœci nie zawsze musi byæ rezultatem
zaplanowanego przedsiêwziêcia. Czêsto jest to
wynik wykszta³cenia (tak¿e s³uchu!) konkretnych
skrybów, pisarzy, którzy opracowuj¹ dany
dokument. Po II wojnie odnotowano trzy nazwy:
1945 – Hermanowice, Radosna, 1947 – Jerzmanice
Zdrój.
Do Jerzmanic-Zdroju nale¿y zgodnie z uchwa³¹
Rady Gminy Podgórnik (Seiffenau), którego nazwa
ma ju¿ w tej chwili tylko historyczno-topograficzne
znaczenie. A szkoda! Szkoda te¿ Czeszkowa,
Czortkowic, £aŸniczek…
W zarysie dziejów Jerzmanic-Zdroju
uwzglêdnimy przynajmniej te epizody, które w
rozwoju wsi odegra³y istotne znaczenie. Dok³adnie

groŸna. Tote¿ ju¿ w XVI wieku próbowano j¹
okie³znaæ. Mia³ temu s³u¿yæ jaz na Kaczawie,
wybudowany w 1584 roku. Inn¹ bardzo wa¿n¹
inwestycj¹, podjêt¹ pod koniec wieku (1599) by³o
wybudowanie m³ynówki, która bra³a pocz¹tek w
pó³nocnej czêœ ci J er zmanic. M ³ynów ka
doprowadza³a wodê do m³yna Willenbergów.
Najtragiczniejsze ¿niwo powódŸ zebra³a w roku
1608; w Jerzmanich odnotowano a¿ 84 œmiertelne
ofiary. Kolejne nieszczêœcia sprowadzi³ na
Jerzmanice i Ziemiê Z³otoryjsk¹ sam cz³owiek.
Bardzo boleœnie odczuli jerzmaniczanie przebieg
wojny trzydziestoletniej (1618 - 48). Ju¿ sam czas
jej trwania oznacza, ¿e jedno ca³e pokolenie rodzi³o
siê i umiera³o w czasie wojny. Do tego dosz³y
ogromne zniszczenia spowodowane ju¿ to pobytem
wojsk, ju¿ to dzia³aniami wojennymi. Pocieszaj¹c¹
wiadomoœci¹ dotycz¹c¹ tego wieku jest
niew¹tpliwie dzia³alnoœæ kamienio³omu, który
znajdowa³ siê w pobli¿u Kruczych Ska³, naprzeciw
dworca PKP. Musia³ to byæ dobrej jakoœci
piaskowiec, skoro materia³ wykorzystywano do
budowy koœcio³a œw. El¿biety we Wroc³awiu; tak¿e
ratusz wroc³awski wykonano czêœciowo z
piaskowca jerzmanickiego. Na Kruczych Ska³kach
odkryto skamieliny muszli Exogyra columba i
Pecten cretacea.
Tak¿e wiek XVIII i XIX nie oszczêdzi³y
Jerzmanic. Sta³o siê to za spraw¹ dwóch wybitnych
w historii postaci. Fryderyk II, król pruski, rozpêta³
wojnê z Austri¹ i odebra³ cesarzowej Austrii, Marii
Teresie, Œl¹sk - ten drogocenny klejnot w jej
koronie. Sta³o siê tak jednak w wyniku d³ugoletnich
wojen (1740-63). Nie mniej cierpieñ i zniszczeñ
przysporzy³ Napoleon Bonaparte, któremu
zamarzy³o siê opanowanie ca³ej Europy, a w drodze
po planowane zwyciêstwo nad Rosj¹ musia³ przejœæ
przez Œl¹sk. Ten marsz na wschód nie by³ jeszcze tak
uci¹¿liwy, lecz powrót, a faktycznie ucieczka
stamt¹d, by³y zarówno dla „cesarza Francuzów” jak
i dla Œl¹ska upokarzaj¹ce i niszcz¹ce. Wieœ odczu³a
to bardzo boleœnie, w tym tak¿e jerzmanicka
œwi¹tynia. Od strony Jerzmanic Francuzi
przeprowadzili atak w kierunku Wilczej Góry.
Ci¹g³e k³opoty z Kaczaw¹ spowodowa³y, ¿e w roku
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CUDZE CHWALICIE - SWEGO NIE ZNACIE
Jerzmanice-Zdrój to jedna z najstarszych i
najatrakcyjniej po³o¿onych miejscowoœci Dolnego
Œl¹ska. Znany jest przypadek, ¿e pewna turystka
jad¹c na wczasy do miejscowoœci uzdrowiskowych,
urzeczona urod¹ Jerzmanic-Zdroju, wysiad³a na
przystanku w tej wsi. Niegdyœ piêkno JerzmanicZdroju mo¿na by³o obserwowaæ z wysokoœci
Wilczej Góry, ze znajduj¹cego siê na szczycie
schroniska tarasu widowiskowego. JerzmaniceZdrój, jak wiêkszoœæ dolnoœl¹skich wsi, s¹
ulicówk¹; w œrodku wsi stoi koœció³ i szko³a. W
tradycji miejscowoœci uchwala siê podzia³ na
Jerzmanice górne, dolne, a nawet œrodkowe.

nie wiadomo,
kiedy wieœ
powsta³a.
I s t n i e j ¹
wzmianki, ¿e
mog³o siê to
staæ ju¿ w
pierwszej
po³owie XIII
wieku, a wiêc
nale¿a³oby
powstanie
miejscowoœci i
jej rozwój
wi¹zaæ z
eksploatacj¹
p i a s k ó w
z³otonoœnych. Jeœli tak by³o, to okolicê dotkn¹³
równie¿ zastój zwi¹zany z klêsk¹ w bitwie z
Mongo³ami w roku 1241. Z tej tragedii wieœ i
okolice musia³y siê doœæ szybko podnieœæ, jeœli
prawdziwa jest informacja z roku 1268, ¿e kapitule
katedry wroc³awskiej Jerzmanice regularnie
wp³acaj¹ dziesiêciny. Z roku 1330 pochodzi
informacja, ¿e niejaki Franczco kupi³ od Z³otoryi
Seiffenau (Podgórnik), który po jego œmierci
przypad³ szpitalowi œw. Ducha. Miejscowoœæ
wystêpuje jeszcze w dokumencie biskupa
wroc³awskiego z 1339 roku. Bardzo wczeœnie
potwierdzone jest istnienie m³yna we wsi – musia³
on zatem nale¿eæ do wa¿niejszych w okolicy. Tak¿e
z XIV wieku pochodzi wzmianka, ¿e m³yn z
Jerzmnic (i Podgórnika) op³aca czynsz na rzecz
szpitala œw. El¿biety w Z³otoryi. Fakty œwiadcz¹ o
tym, ¿e tradycja udzielania pomocy szpitalowi ze
strony m³ynarza Willenberga z Jerzmanic utrwali³a
siê, skoro jeszcze w roku 1497 ten¿e m³yn
przekazywa³ rocznie 18 funtów oleju na pomoc
biednym i chorym z tego szpitala.
Prawdopodobnie ju¿ w XV wieku pojawiaj¹ siê
w miejscowoœci pierwsi przedstawiciele, znanej
póŸniej szeroko na Œl¹sku, rodziny Bock. Nie jest to
pewne, natomiast pewna jest data 1541, kiedy to
Albrecht Bock wybudowa³ pierwszy pa³ac rodowy.
Nieco póŸniej pojawi siê kolejna rodzina, która
odciœnie równie¿ wyraŸne piêtno
na rozwoju i historii tej wsi –
rodzina Schindel.
Bliskoœæ Nowego Koœcio³a,
w jakimœ sensie kolebki
reformacji na Ziemi Z³otoryjskiej
spowodowa³a, ¿e reformacja w
Jerzmanicach przyjê³a siê doœæ
wczeœnie: oficjalnie podawana
jest data 1527, lecz kazania
kaznodziei protestanckich by³y
g³oszone w Jerzmanicach
niew¹tpliwie wczeœniej.
Wiek XVI zapisa³ siê w
historii Ziemi Z³otoryjskiej
równie¿ tragicznym przebiegiem
epidemii cholery. Szczególnie
dotkliwie odczu³y to wiêksze
skupiska ludzkie, a do takich
nale¿a³o miasto Z³otoryja, w której odnotowano
prawdopodobnie a¿ 2500 ofiar. Z ca³¹ pewnoœci¹
zaraza objê³a tak¿e Jerzmanice-Zdrój. O skali
katastrofy demograficznej mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e
– jak podaje by³o mieszkanka Jerzmanic-Zdroju,
Ruth Hankowiak (1996) – „W obrêbie JerzmanicZdroju znajdowa³o siê pole, które w tradycji ustnej
okreœlano jako <pole zarazy> (Pest-Acker). Na tym
polu grzebano zmar³ych na cholerê w XVI w.
z³otoryjan”. Zdaniem autorki listu, pole to mog³o
znajdowaæ siê, jad¹c od strony Z³otoryi do
Jerzmanic-Zdroju, po lewej stronie na zboczu
prowadz¹cym na Wilcz¹ Górê.
Kolejnym ¿ywio³em, który dawa³ siê we znaki,
by³a Kaczawa. Jest to niew¹tpliwie ¿yciodajna
rzeka, lecz w okresie powodzi potrafi byæ niezwykle
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epatriacja (³ac.) powrót do kraju ojczystego
osób, które wskutek ró¿nych przyczyn znalaz³y
siê poza jego granicami. Stanowi ona tak¿e
uprzywilejowany tytu³ do nabycia obywatelstwa
ojczystego kraju. Termin ten by³ u¿ywany przez
w³adze PRL do okreœlenia wysiedleñ ludnoœci ze
wschodnich kresów Polski.
Niewiele jest rodzin w naszym kraju, których by
tzw. „repatriacja" – poœrednio lub bezpoœrednio – nie
dotknê³a. Oblicza siê, ¿e ok. 6,5 mln Polaków (nie
liczàc jeñców wojennych) zostaùo skazanych na
tuùaczkæ. To ¼ ogóùu ówczesnej ludnoúci polskiej.
Wœród osób, które zosta³y wysiedlone ze wschodu,
jest nasza babcia (wieœ Polana, dzisiejszy powiat
Ustrzyki Dolne -Bieszczady) – Janina Michnej.
Weronika i Wiktor: O wysiedleniach w Polsce d³ugo
nie wolno by³o rozmawiaæ. To by³y tematy poruszane
jedynie w prywatnym, rodzinnym gronie.
Janina Michnej: To prawda. O wysiedleniach
prowadzonych przez Niemców w tzw. kraju Warty
czy na ZamojszczyŸnie, o ³apankach i wywo¿eniu
na roboty przymusowe mo¿na by³o pisaæ i krêciæ
filmy. O deportacjach na Syberiê czy wysiedleniach
z Kresów – ju¿ nie. Jeœli ju¿ mówi³o siê o
wysiedlonych ze Wschodu, to u¿ywano terminu
„repatrianci”. Jacy z nas byli
repatrianci, przecie¿ nie
wracaliœmy do swojej
ojczyzny?
Wysiedlenie mia³o byæ
d l a
n a s
dobrodziejstwem. Swoje
zapóŸnione cywilizacyjnie
wioski mieliœmy
zamieniæ na
„mlekiem i
miodem p³yn¹ce
Ziemie Zachodnie,

po wiekach wracaj¹ce do Macierzy”.
Szkoda tylko, ¿e nie wspominano o dramatach:
utracie domu, ojcowizny, koniecznoœci uciekania w
nieznane, ¿alu po stracie swojej ma³ej ojczyzny.
W.W: Jak wygl¹da³y te wysiedlenia?
J.M: Ludzie czêsto mieli na spakowanie siê parê
godzin, dobytek musia³ siê zmieœciæ na dwóch
wozach, resztê przejmowa³o wojsko. Poci¹gi wioz³y
w nieznane.
W.W: Wiemy, ¿e wioska, w której mieszka³aœ przed
wojn¹, zamieszkiwana by³a przez Polaków,
Ukraiñców, £emków, Bojków, Rusinów, czy ¯ydów.
Jak to mo¿liwe, ¿e tyle nacji ¿y³o w zgodzie „pod
jednym dachem”?
J. M: By³o to mo¿liwe, ¿yliœmy ze sob¹ w zgodzie.
Zdarza³y siê mieszane ma³¿eñstwa. Do czasu, gdy
na Wo³yniu nacjonaliœci ukraiñscy (UPA –
Ukraiñska Powstañcza Armia ) zwani potocznie
„banderowcami” rozpoczêli czystki etniczne. Nasi
ukraiñscy s¹siedzi uzbrojeni w kosy, wid³y i sierpy
mordowali ludzi, z którymi od wieków ¿yli w tych
samych wioskach. Pamiêtam doskonale, jak
musieliœmy siê kryæ w lasach przed
„banderowcami”, którzy nie oszczêdzali nawet
kobiet i dzieci.
To pamiêæ tych mordów sprawi³a, ¿e zaczêto
wysiedlaæ Ukraiñców w ramach akcji „Wis³a”.
Wysiedlenia by³y czasem bardzo brutalne. Ca³y
dobytek ludzi mieœci³ siê w tobo³kach a
gospodarstwa, których w³aœcicieli uznano za
wspó³pracowników UPA, czêsto palono.
Zdarza³o siê czêsto, ¿e ludzie objêci akcj¹
„Wis³a” nie mieli nic wspólnego z mordami na
Wo³yniu. Nas, mieszkañców wschodniej Polski,
czêsto okreœlano wspólnym mianem: Ukrainiec czyli w domyœle: kolaborant, zbrodniarz i bandyta.
Nikt na nas w nowym miejscu nie czeka³, nikt nie

Zsy³ka
Skoñczy³a
w³aœnie siedem lat.
By³a zima, póŸny
wieczór. Matka k³ad³a
Ma³¹, najm³odsz¹ z
piêciorga swoich
dzieci, do snu.
Otuli³a ciep³¹
pierzyn¹. Ma³a
zapada³a ju¿ w sen,
gdy nagle wpadli.
- Won! Won!
rys. Robert Tyc
Ubirajties otsiuda*! –
krzyczeli.
Przera¿ona, próbowa³a zrozumieæ, co siê
sta³o. I wtedy ich zobaczy³a. To byli so³daci!
Spotka³o ich to, co od jakiegoœ czasu spotyka³o
okoliczne polskie rodziny. Zsy³ka!
Matka w pop³ochu zaczê³a zbieraæ niezbêdne do
podró¿y rzeczy. Starsze rodzeñstwo ubiera³o siê
ciep³o na d³ug¹ poniewierkê. Ma³a przypomnia³a
sobie o fotografii ojca i pobieg³a na górê, aby j¹
zabraæ. Matka przecie¿ tak czêsto ze ³zami w oczach
wpatrywa³a siê w ni¹. Gdy wraca³a ze zdjêciem w
rêku, sowieci wœciekli siê. Zaczêli ich szarpaæ,
wyzywaæ, wyrzucaæ z domu. Ma³¹ matka zawinê³a
w pierzynê, bo na ubieranie nie by³o ju¿ czasu.
Popêdzili ich na stacjê, wepchnêli do zimnego,
brudnego i cuchn¹cego wagonu. Œcisk, p³acz,
lament. Ma³a by³a szczêœliwa, ¿e z ni¹ jest matka i
rodzeñstwo. ¯a³owa³a tylko bezpowrotnie
straconego zdjêcia ojca. So³dat wyrwa³ je z jej d³oni,
przedar³, rzuci³ na ziemiê i podepta³ swoimi

rozmawiali: Weronika i Wiktor Zakrzewscy

¿ycie!
Wigilia. Na kolacjê matka pokroi³a ostatni
wiêkszy kawa³ek chleba. Pieczo³owicie macza³a
ka¿dy paseczek w oleju i po kolei dawa³a dzieciom.
Dziêkowa³a Bogu, ¿e s¹ nadal wszyscy razem i, jeœli
Bóg pomo¿e,
przetrwaj¹. Ma³a zjad³a swój
kawa³eczek chleba ³apczywie. By³a ci¹gle g³odna.
Potem matka zaintonowa³a Lulaj¿e Jezuniu… Ma³a
œpiewa³a razem ze wszystkimi. By³o jej dobrze.
Tylko dlaczego matka p³acze?
*
To ju¿ szóste lato. Matka twierdzi, ¿e ostatnie.
Wojna ju¿ siê skoñczy³a i sowieci w pop³ochu
pozbywaj¹ siê Polaków wysy³aj¹c ich z powrotem
na Zachód.
Najstarszy brat poszed³ na zarobek na szachtê.
Trochê im siê poprawi³o, dostali wiêksze przydzia³y
¿ywnoœci. Matka modli³a siê codziennie, ¿eby brat
wróci³ ca³o z kopalni. Jakoœ im siê udawa³o.
Coraz czêœciej mówili o powrocie. Okoliczne
rodziny polskie cieszy³y siê, ale te¿ i martwi³y.
Pochowali przecie¿ w tej sybirskiej ziemi tylu
bliskich! I chodzili na groby w te ostatnie dni, jakby
chc¹c oszukaæ czas, gdy ziemia siê wyrówna, groby
zarosn¹ mchem i traw¹, i pójd¹ w zapomnienie.
Matka ci¹gle powtarza³a:
- Dziêkujcie Bogu, ¿e prze¿yliœmy wszyscy.
Jesteœmy wszyscy razem.
By³o to ponad 50 lat temu. Bohaterka wspomnieñ
pani W³adys³awa Maison nie ¿yje od 2000 r.
*Won, won, wynoœcie siê st¹d!
Agnieszka M³yñczak

Ju¿ po raz drugi 29. stycznia 2009 roku Echo
powiedzia³ kilka s³ów o idei powstania pisma, a
Z³otoryi spotka³o siê z czytelnikami. Swoj¹
redaktor naczelny Robert Paw³owski przedstawi³
obecnoœci¹ zaszczycili nas sponsorzy, dziêki
ca³¹ redakcjê i osoby wspó³pracuj¹ce oraz
którym nasze pismo ma szansê siê ukazywaæ, a
opowiedzia³ o naszej pracy nad Echem. Nastêpnym
wœród nich m.in. wójt Gminy
punktem mia³a byæ
Z³otoryja pani Maria Leœna,
dyskusja. Zabieraj¹cy g³os
przedstawiciele KSS SA
wypowiadali siê o piœmie w
Z³otoryja i PGP „Bazalt” SA
samych superlatywach,
w Wilkowie. Przybyli te¿
czym wprawili nas w lekkie
przedstawiciele innych
zak³opotanie. Nie
mediów, wœród nich Bartosz
spodziewaliœmy siê a¿ tylu
Jeziorski (zlotoryja.info),
pochwa³. Niemniej wœród
Kinga i Krzysztof
tych g³osów wy³owiliœmy i
Maciejakowie, m³odzi
takie, o których bêdziemy na
przedstawiciele
pewno dyskutowaæ na
stowarzyszenia „Aureus
kolegiach redakcyjnych, aby
Mons”, panie ze
zmieniæ i ulepszyæ niektóre
stowarzyszenia „Edukacja
rzeczy.
Przysz³oœci”. Samorz¹dy
Zebranym zosta³y
reprezentowali radny
rozdane anonimowe ankiety,
powiatu Zenon Bernacki i
w których mogli siê
radny rady miejskiej Tadeusz
wypowiedzieæ o tematach
Oleksów. Wœród
poruszanych w Echu, osób
czytelników szczególnym
prezentowanych na naszych
goœciem by³ pan Lejb Szklar
³ a m a c h j a k t e ¿
z Legnicy (z ma³¿onk¹),
zaproponowaæ zmiany b¹dŸ
dziêki któremu mogliœmy
inne pomys³y. Nad tymi
p u b l i k o w a æ c i e k a w e Tort urodzinowy dzielony przez
ankietami na pewno
materia³y o judaizmie. Goœci sekretarza redakcji - Annê Chrzanowsk¹. pochylimy siê z uwag¹ i
przysz³o nadspodziewanie Fot. Ryszard Mas³owski
wykorzystamy je w naszej
du¿o, tak ¿e Izba z³otoryjska
dalszej pracy. Wszystkie
w siedzibie Towarzystwa Mi³oœników Ziemi
ankiety wziê³y udzia³ w losowaniu a posiadacze
Z³otoryjskiej pêka³a dos³ownie w szwach.
wylosowanych numerów otrzymali drobne
Na pocz¹tku prezes TMZZ Aleksander Borys
upominki w tym roczn¹ prenumeratê Echa. By³y to

By³a dyskusja i by³y drobne upominki. Fot. Ryszard Mas³owski
segregatory z wyj¹tkowymi zdjêciami okolic.
Potem by³ poczêstunek, a nawet tort z okazji
drobnego jubileuszu dwóch lat wydawania Echa
Z³otoryi drugiej edycji. Mamy g³êbok¹ nadziejê, ¿e
takich jubileuszy wiele przed nami.
Bardzo dziêkujemy wszystkim przyby³ym za
udzia³ w spotkaniu, bo przecie¿ Czytelnicy s¹ dla
nas najwa¿niejsi. Wasze ciep³e s³owa, które
us³yszeliœmy pod naszym adresem, zmobilizuj¹ nas
do jeszcze lepszej pracy, aby nasze pismo by³o coraz
bardziej atrakcyjne.
w imieniu ca³ej redakcji Agnieszka M³yñczak

Od po³owy lutego, na stronach
internetowych „Echa Z³otoryi”
(www.tmzz.pl) uruchomiliœmy forum
internetowe, gdzie wszyscy mog¹ umieszczaæ
swoje uwagi, opinie, propozycji a tak¿e
wolne myœli – serdecznie zapraszamy.
Redakcja

Ma³e Kino - riposta
W grudniowym numerze „Echa Z³otoryi"
ukaza³ siê artyku³ „Ma³e Kino" napisany przez
Aleksandra Bieleckiego.
Cieszymy siê, ¿e autor zauwa¿y³ remont kina z
2007 r. podczas którego zosta³o wymienione
nag³oœnienie, fotele, pod³oga oraz wymalowano
œciany. Niestety nie wymieniono ekranu oraz
projektorów (które zosta³y tylko dostosowane do
nowego nag³oœnienia), poniewa¿ mieliœmy
ograniczone œrodki finansowe na remont sali,
którego koszt wyniós³ 617.000 z³ . Œrodki finansowe
otrzymaliœmy dziêki dofinansowaniu Urzêdu
Miejskiego, sponsora PGP Bazalt w Wilkowie,
dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego - dotacja wynios³a 250 tys. a
planowana by³a kwota 450 tys. z³ oraz œrodków
w³asnych, które w zwi¹zku z ni¿sz¹ ni¿ planowana
dotacja z MKiDzN wzros³y do 200 tys. z³.
Zaci¹gniêty zosta³ wiêc kredyt inwestycyjny w
banku. Dlatego musieliœmy wyremontowaæ to, co
by³o najwa¿niejsze.
Ceny biletów w z³otoryjskim kinie to 12 i 14 z³.
We wroc³awskich multipleksach ceny wahaj¹ siê od
21 z³ do 14 z³ (dla uczniów i studentów) i
uzale¿nione s¹ od dnia tygodnia - weekendy s¹
najdro¿sze. W Z³otoryi nie uzale¿niamy ceny od
dnia tygodnia ale na niektóre filmy i bajki dla dzieci
cena ustalana jest na poziomie 12 z³ a w przypadku
seansów zbiorowych wynosi nawet 10 z³. Bywa tak,
¿e cena biletu narzucana jest z góry przez
dystrybutora. Nie wiem, w jaki sposób obliczona
zosta³a œrednia cena w multipleksie w wysokoœci 15
z³, poniewa¿ w rzeczywistoœci jest wy¿sza, a je¿eli
doliczmy jeszcze dojazd do Wroc³awia, to koszt jest
znacznie wiêkszy a jakoœæ - porównywalna. Ka¿dy

jednak ma prawo wyboru i je¿eli jest czêstym
goœciem we Wroc³awiu i staæ go na zap³acenie biletu
w cenie 19 lub 21 z³, to dlaczego nie mia³by
skorzystaæ z tej atrakcji?!
Seanse w kinie Aurum nie s¹ odwo³ywane
dlatego, ¿e mamy taki kaprys, tylko dlatego, ¿e dany
film (jak zauwa¿y³ autor) nie cieszy³ siê du¿ym
zainteresowaniem i nie by³o chêtnych. Repertuar
kina ustalany jest na miesi¹c z góry, wi¹¿e siê z tym
dopasowanie wysy³ki filmów i ustalanie terminów z
dystrybutorami oraz innymi kinami g³ównie
dolnoœl¹skimi. Tak wiêc w momencie otrzymania
kopii nie mo¿na odwo³aæ filmu i oddaæ go
dystrybutorowi a wzi¹æ sobie inny tylko dlatego, ¿e
jest ma³e zainteresowanie. A je¿eli chodzi o seanse
dla 2 osób, to zdarzaj¹ siê takie sytuacje równie¿ u
nas.
Jesteœmy kinem ma³ym. Pierwszeñstwo grania
filmów maj¹ kina du¿e (np. kina wroc³awskie) i
paradoksalnie filmy do ma³ych miast trafiaj¹
w³aœnie wtedy, gdy du¿e kina przestaj¹ je ju¿ graæ i
zwalniaj¹ kopie filmowe. Filmy w naszym kinie
pojawiaj¹ siê œrednio miesi¹c po premierze. To
dobry wynik.
W du¿ych kinach film grany jest na jednym
projektorze. Kopia filmowa, która sk³ada siê z kilku
rolek, jest sklejana, a nastêpnie odcinana i dzielona z
powrotem na ma³e rolki. Przycinanie filmów jest
przyczyn¹ sklejania i odcinania rolek w innych
kinach a nie b³êdem kinooperatorów w z³otoryjskim
kinie.
Autor artyku³unie znalaz³ w Internecie o
naszym kinie nic ciekawego i wartoœciowego tylko
wzmiankê o remoncie kina. A czy¿ nie
najwa¿niejsza w dzia³alnoœci kina jest informacja o

repertuarze kina – chodzi przecie¿ o to, by widzowie
mieli ³atwy dostêp do repertuaru!
Jak mniemam, autor nie jest zwolennikiem
filmów o Papie¿u Janie Pawle II. Filmy te cieszy³y
siê bardzo du¿ym zainteresowaniem nie tylko w
Z³otoryi ale w ca³ym kraju - wystarczy przeœledziæ
dane dystrybutorów o iloœci sprzedanych biletów.
Nikt nigdy nie zmusza³ uczniów do przyjœcia na
seans.
A oprócz filmów o papie¿u grane s¹ tak¿e inne
filmy ciesz¹ce siê du¿ym zainteresowaniem
widowni - równie¿ szkolnej . Wymieniê tylko kilka
tytu³ów 2008 roku: Opowieœci z Narnii,
Jeszcze Raz, Skarb Narodów: Ksiêga Tajemnic, Nie
k³am kochanie, Lejdis, To nie tak jak myœlisz kotku,
Ranczo Wilkowyje, Mamma Mia, High School
Musical 3 - tak wiêc filmy polskie, komedie, filmy
dla dzieci. Z³otoryjanie czêsto chodz¹ te¿ na horrory
oraz filmy obyczajowe.
Kino w Z³otoryi zamykane jest w czasie wakacji
na jeden miesi¹c bowiem w kinie zatrudnionych jest
tylko 2 kinooperatorów (których nie ma mo¿liwoœci
zast¹pienia) na umowê o pracê a pracodawcê
obowi¹zuje Kodeks Pracy wg którego ka¿demu
pracownikowi przys³uguje urlop wypoczynkowy.
Wakacje to czas, gdy w kinie jest najmniej widzów,
gdy¿ to czas spêdzania wolnego czasu na œwie¿ym
powietrzu, grillach w ogródkach oraz wyjazdów na
wczasy, kolonie i urlopy.
Kieruj¹c siê sugesti¹ autora bêdziemy
próbowali zwiêkszyæ od lutego iloœæ seansów do
trzech tytu³ów dziennie. Liczymy na to, ¿e sprawdz¹
siê Pana przewidywania marketingowe.
Urszula Jaworska Kierownik Kina „ Aurum"
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ogromnymi buciorami.
*
Bydlêcy, brudny wagon. Przysiedli byle jak,
ka¿dy na swoim tobo³ku. Ma³a, przera¿ona, tuli³a siê
do matki, która jak kwoka wyci¹ga³a rêce i
zagarnia³a bli¿ej siebie ca³¹ gromadkê.
Wtedy matka pierwszy raz zemdla³a.
Ruch, rozgardiasz, ktoœ poda³ wodê, ktoœ
próbowa³ otworzyæ drzwi, ¿eby zlikwidowaæ
zaduch. Zrozpaczone rodzeñstwo p³aka³o. Jednak
matka jakoœ pozbiera³a siê, otworzy³a oczy i znów,
wyci¹gaj¹c rêce, dotyka³a ich po kolei. Uœmiechnê³a
siê:
- Nie bójcie siê. Prze¿yjemy ten koszmar i
wrócimy razem do domu, jak Bóg pozwoli.
Ma³a, uspokojona, ale jeszcze maj¹ca pod
powiekami obraz kredowobia³ej twarzy matki,
przytula siê do jej piersi i s³yszy niespokojne bicie
kochanego serca.
Wydawa³o siê, ¿e ta koszmarna podró¿ trwa³a
wieki. Ma³a, pocz¹tkowo przestraszona i czêsto
zawstydzona scenami wspólnej niedoli, póŸniej
zobojêtnia³a na wszystko licz¹c czas od postoju do
postoju. Nawet poród w poci¹gu i krzyk nowo
narodzonego nie zrobi³ na niej wiêkszego wra¿enia.
*
Kolejna zima na Sybirze. Lodowaty wicher hula
przez szpary baraku, obsypuje œniegiem pryczê.
Ma³a otula siê mocniej pierzyn¹. Tyle razy matka
b³ogos³awi³a chwilê, gdy nie mia³a czasu Ma³ej
ubraæ! Byli teraz bogaci. Mieli przecie¿ pierzynê.
Ile¿ razy ta miêkka ciep³a powierzchnia ratowa³a im

W.W: Dlaczego nie wróciliœcie z dziadkiem w
rodzinne strony? Przecie¿ by³a taka mo¿liwoœæ?
J. M: Dlatego, ¿e powoli zaczynaliœmy z¿ywaæ siê z
t¹ ziemi¹. Pamiêtam, jak przyjechaliœmy tutaj –
kolejny transport ze wschodu – wszystko by³o dla
nas nowoœci¹ (dzieci bawi³y siê ¿arówkami, t³uk³y
je, poniewa¿ nie wiedzia³y, do czego s³u¿¹)
murowane domy, ogromne stodo³y a w nich sprzêt
gospodarski. We wsi znajdowa³y siê: piekarnia,
masarnia, szklarnia.
Tu urodzi³a siê wasza mama, wujkowie i ciocie.
Groby naszych dziadków zosta³y na wschodzie, ale
na tutejszych cmentarzach le¿¹ pochowani nasi
rodzice. Mimo, ¿e przez wiele lat ¿yliœmy w obawie
przed powrotem Niemców (dlatego domy i
gospodarstwa d³ugo pozostawa³y zaniedbane), to
nastêpne pokolenia, w tym i wy, traktuj¹ tê ziemiê
jako swoj¹ ma³¹ ojczyznê.
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chcia³ wys³uchaæ relacji o tym, co prze¿yliœmy.
Byliœmy wykorzenieni, a w nowym miejscu
czuliœmy siê obco. Pocieszaj¹ce by³o jedynie to, ¿e
przesiedlani byliœmy ca³ymi wioskami, mogliœmy
liczyæ na siebie nawzajem.
Na zachodzie zastawaliœmy zadbane, mimo
wojennych dzia³añ, gospodarstwa, a niekiedy i
w³aœcicieli tych gospodarstw, czekaj¹cych na
wysiedlenie. Pamiêtam, ¿e w s¹siedztwie mieszka³y
Niemki. Czasami wspólnie gotowa³yœmy obiad,
nasze dzieci razem siê bawi³y. Gdy musieli
wyje¿d¿aæ, by³o nam ich ¿al. Rozumieliœmy, ¿e
czeka ich ten sam los, który nas spotka³. Musz¹
zostawiæ swoje domy, koœcio³y, w których brali
œluby, cmentarze, na których by³y groby ich
bliskich. Bywa³o, ¿e te same poci¹gi wozi³y
Polaków, Niemców i Ukraiñców. S¹ tacy, którzy do
dziœ utrzymuj¹ kontakt z dawnymi w³aœcicielami,
albo z ich rodzinami. Czasami trzeba samemu
prze¿yæ tragediê, by zrozumieæ, co prze¿ywa ten
„obcy”.
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Ju¿ dawno nie prze¿ywaliœmy tak ostrej zimy, jak
obecna. Mrozy dochodzi³y do 30 i kilku stopni.
Porywiste wiatry zawia³y tak drogi, ¿e wszelka
komunikacja zosta³a sparali¿owana. Poci¹gi
utknê³y w zaspach a w wielu wypadkach zosta³y
zasypane ca³kowicie œniegiem, trzeba by³o kopaæ
tunele, aby pasa¿erów wyci¹gn¹æ z poci¹gu.
Zabrak³o wêgla, a z braku jego zagl¹dnê³o zimno do
mieszkañ. Wydawano tylko 200 kg na miesi¹c –
kolejki ogromne za wêglem. Stanê³y szko³y. Trzeba
by³o przerwaæ z braku wêgla i katechizacjê
m³odzie¿y. Koœcio³y tak¿e opustosza³y. W niektórych
miejscowoœciach Polski mróz siêga³ do 45 stopni.

Dopiero w marcu mrozy pofolgowa³y. […]
Z pocz¹tkiem lutego 1963 roku przybywa kopia
Obrazu M.B. Czêstochowskiej do naszej
Archidiecezji. Obraz witaj¹ wszêdzie tysi¹ce
wiernych. Obserwuje siê nies³ychany entuzjazm
religijny. Dziej¹ siê liczne nawrócenia. £¹cz¹ siê
dzikie ma³¿eñstwa. Kap³ani dzieñ i noc spowiadaj¹.
Dzieñ Nawiedzenia Obrazu to dzieñ niezapomniany
ju¿ na d³ugie czasy. […]
Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej,
czyli tzw. Peregrynacja Obrazu – 20 VII 1963 r.
Zbli¿a siê czas Nawiedzenia Obrazu Matki
Boskiej Jasnogórskiej. Od 13 lipca do 20 lipca
odbywaj¹ siê w koœciele N.M.P. [ koœció³ Mariacki
do 2000 r. nale¿a³ do parafii œw. Jadwigi – przyp.
RG] Wielkie Misje prowadzone przez Ojców
Redemptorystów. Podniesienie i zapa³ religijny
roœnie z dnia na dzieñ. Upa³y ogromne, w koœciele
tak duszno, ¿e trzeba by³o powybijaæ du¿o szyb, aby
by³o trochê przewiewu.[…] Za g³ównym o³tarzem
parafianie buduj¹ windê, która wyniesie O³tarz
Matki Boskiej na odpowiednie miejsce w g³ównym
o³tarzu. Koœció³ tonie w girlandach.
W³adze powiatowe usi³uj¹ pomniejszyæ
uroczystoœæ Nawiedzenia Obrazu. Zwo³uj¹
wszystkich proboszczów – gro¿¹ karami,
mandatami.
Obraz przybêdzie do Z³otoryi z
Pielgrzymki.
Dzieci gromadz¹ na karteczkach dobre uczynki,
przypinaj¹ je do serduszek wykonanych z materii i
tekturek. Te serduszka zawisn¹ ko³o Obrazu.
Nadchodzi dzieñ 20 lipca 1963 r. Ca³a trasa
przejazdu Obrazu od strony Pielgrzymki ustrojona
zieleni¹, wieñcami, w oknach obrazy œwiête i
zapalone œwiat³o. Na kilka godzin przed przyjazdem
Obrazu koœció³ N.M.P. nape³nia siê wiernymi, przed
koœcio³em gromadz¹ siê niezliczone rzesze
wiernych. Stra¿ porz¹dkowa z³o¿ona z
kilkudziesiêciu mê¿czyzn pilnuje porz¹dku. Zbli¿a
siê godzina 18. Prawie ca³e duchowieñstwo z
dekanatu Z³otoryja na czele Procesji wychodzi z
koœcio³a naprzeciw Obrazowi. Z ma³ej wie¿y
koœcio³a, która przybrana jest sztandarami i
œwiat³em, rozlegaj¹ siê dŸwiêki dêtej orkiestry,
sprowadzonej z Lubania Œl¹skiego. Orkiestra gra
Hejna³, to znak, ¿e ju¿ zauwa¿yli na szosie

Jerzmanice – Z³otoryja poczet Obrazu. Poruszenie
których Obraz Matki Boskiej poruszy³ i nawróci³.
podje¿d¿a samochód-kaplica. Ludzie padaj¹ na
nies³ychane, za parê chwil nadje¿d¿a czo³ówka, to
Zawieraj¹ ma³¿eñstwa wiarownicy [ ¿yj¹cy dot¹d
kolana. Pieœñ O Maryjo ¿egnam Ciê miesza siê z
du¿a iloœæ motocyklistów i samochodów, oraz
bez œlubu – przyp. RG] – oko³o 30 œlubów. Do
powszechnym p³aczem. Piêkne by³o przywitanie
wreszcie samochód-kaplica, wioz¹cy O³tarz Matki
Komunii Œw. przystêpuje wiele tysiêcy. Rozdano w
Obrazu, ale to co siê dzieje przy Jego odjeŸdzie, to
Boskiej Jasnogórskiej. Napór t³umu
przechodzi s³owa opisu. Graj¹ ju¿ motory
ogromny. Stra¿ porz¹dkowa ledwie panuje
samochodów, ledwie toruj¹c sobie drogê.
nad porz¹dkiem, ksiê¿a bior¹ O³tarz na swe
Padaj¹ ludzie na kolana na Placu
ramiona, t³umy przy œpiewie Maryjo,
Zwyciêzców, Placu Wolnoœci. Takiego
Królowo Polski padaj¹ na kolana. Ledwie
widoku miasto chyba jeszcze nie
zdo³ano wnieœæ O³tarz do œwi¹tyni. Tu
ogl¹da³o. Czo³o kolumny ju¿ zje¿d¿a ze
nastêpuj¹ cztery Stacje Obrazu. Obraz
Z³otoryi ko³o stacji kolejowej, a
niesiony jest przez cztery stany. Na chwilê
samochód-kaplica dopiero powoli rusza z
Obraz znika za g³ównym o³tarzem. Winda
miejsca w kierunku na Jerzmanice –
wyci¹ga Obraz na miejsce przygotowane –
Zdrój, Pielgrzymkê do Twardocic. […]
orkiestra gra. Koœció³ przepe³niony do
W Prusicach nast¹pi³ niemi³y zgrzyt ze
ostatku, t³umy stoj¹ za koœcio³em, nie mog¹
strony czynników milicji M.O. Zaledwie
siê do wnêtrza dostaæ. Ale O³tarz bêdzie w
Obraz wyjecha³ z Prusic w kierunku na
Koœciele przez 24 godziny. Delegacja z
Wilków, gdy milicja zatrzyma³a wszystkie
Pielgrzymki, która przywioz³a Obraz,
towarzysz¹ce motocykle i samochody,
¿egna teraz Matkê Bosk¹ œpiewaj¹c pieœñ
przepuszczaj¹c tylko samochód-kaplicê i
po¿egnania i sk³adaj¹c wi¹zki kwiatów na
samochód z ksiê¿mi. Nie przeszkodzi³o to
o³tarzu. Nastêpuje przywitanie Obrazu
jednak w uroczystoœciach, bo ludzie na
przez parafiê, a nastêpnie uroczysta Msza Koœció³ NNMP. Pogrzeb ks. Onufrego Stankiewicza – 1969
piechotê przez pola powêdrowali masowo
œ w. z k a z a n i e m R e d e m p t o r y s t y.
do Wilkowa, gdzie zd¹¿yli jeszcze na czas,
parafii w czasie Nawiedzenia oko³o 25 tysiêcy
Nabo¿eñstwo siê skoñczy³o, a koœció³ dalej
na Nawiedzenie w Wilkowie.
Komunii œw. W ci¹gu ca³ej niedzieli 21 lipca,
przepe³niony. Dopiero w póŸnych godzinach
Ks. Onufry Stankiewicz mia³ nadziejê, ¿e
nabo¿eñstwa i nieustanna Adoracja Obrazu M.B.
wieczorowych zrobi³o siê trochê miejsca wolnego w
Nawiedzenie Obrazu zapadnie na d³ugo w serca
Zbli¿a siê godzina 17. Ostatnie ju¿ chwile pobytu
œwi¹tyni. Rozpoczynaj¹ siê godziny Adoracji
z³otoryjan. Jeœli starsi z nas byæ mo¿e odszukaj¹ w
Obrazu w koœciele. Nastêpuje po¿egnanie. Po
poszczególnych stanów a¿ do pó³nocy. O pó³nocy
pamiêci tamte czasy, to artyku³ spe³ni i tak¹
przemówieniu Redemptorysty Obraz M. Boskiej siê
Msza œw. – koœció³ znowu pe³ny i tak ju¿ bêdzie a¿ do
pozytywn¹ rolê. By³oby wspaniale, gdyby jeszcze
opuszcza wind¹. Nastaje powszechny szloch w
odjazdu Obrazu. Kap³ani spowiadaj¹ ca³¹ noc.
odnalaz³y siê w naszych domowych zakamarkach
koœciele. Wszyscy maj¹ ³zy w oczach. Powoli Obraz
Konfesjona³y pe³ne. Przychodz¹ zw³aszcza w nocy
zdjêcia, ilustruj¹ce ten donios³y lipiec 1963 r.
posuwa siê przez koœció³. Ludzie chc¹ jeszcze
parafianie, którzy od wielu lat siê nie modlili, ani
Kronika parafialna, niestety, zawiera bardzo ma³o
ostatnie spojrzenie rzuciæ na Obraz. Przed
spowiadali. Korzystaj¹ ze spowiedzi nocnej
fotografii.
koœcio³em ju¿ ustawiaj¹ siê motocykle, samochody,
partyjni, komuniœci, ró¿nego rodzaju ateiœci,
Roman Gorzkowski

Warto
przeczytaæ

Z kopalni na wie¿ê

K¹cik starej widokówki

Dla wiêkszego apetytu

do 1905 r., miejsce na
korespondencjê
umieszczano po tej samej
stronie co ilustracje, na
odwrocie pisano tylko
adres.
Widokówkê z trzema
obrazkami – fragmentem

widzimy turystê z lornetk¹, panoramê miasta,
budynki poczty i Urzêdu Miejskiego (wówczas
Starostwo) do Berlina. Pierwsz¹ wydrukowano w
Legnicy a drug¹ w Z³otoryi. Obie skutecznie
zachêca³y do zwiedzania Ziemi Z³otoryjskiej. A
dzisiaj wci¹¿ brakuje widokówek, ukazuj¹cych
piêkno naszego regionu.
Roman Gorzkowski

Historia jednej fotografii
T

Pod czujnym okiem Bieruta

rochê wiemy o prezentowanej
fotografii – przedstawia
g³ównie grono pedagogiczne
Œredniej Szko³y Zawodowej w
Z³otoryi, zapewne w latach 19471948. W³aœcicielka fotografii
rozpoznaje siedz¹c¹ na
pod³odze(poœrodku) Lidiê
Mileszko, wy¿ej, dostojne postaci
Kazimierza Grohmana,
W³adys³awa Po³cia, Zygmunta
Miszczaka - burmistrza Z³otoryi,
Marii Szczepkowskiej i
Franciszka Herbuta. Stoj¹ m.in.
Antoni Haluza, Janina Plackowska
i Anna Ma³achowska. Kto
uzupe³ni „listê obecnych”?
Nawiasem mówi¹c, jak dobrze, ¿e
dzisiaj nie spogl¹daj¹ ju¿ na nas
takie indywidua jak Bierut i
Cyrankiewicz.
Roman Gorzkowski

Echa
fotografii

W

oczekiwaniu na kolejne wydawnictwo
TMZZ, którym bêd¹ reprinty osiemnastu
znanych nam najstarszych widokówek miasta i
okolic, ju¿ teraz prezentujemy dwie spoœród nich.
Obie ciekawe karty wys³ano w czerwcu 1898 r.,
czyli ponad 110 lat temu. W tamtych czasach, czyli

Rynku, Wilko³akiem
(Wilcz¹ Gór¹) i tzw.
Leœnym Zamkiem, czyli
zajazdem ko³o Jerzmanic
Zdroju – wys³ano do
Legnicy a drug¹, na której

T

aki tytu³ nosi jeden z rozdzia³ów ksi¹¿ki Marka Perzyñskiego
Dolnego Œl¹ska miejsca niezwyk³e, lecznicze i ma³o znane.
Przewodnik dla dociekliwych. Autor zachêca do zwiedzania
wszystkich sal wie¿y widokowej koœcio³a Mariackiego, ale
szczególnie tej, w której Towarzystwo Mi³oœników Ziemi
Z³otoryjskiej odtworzy³o w latach 1995-1996 jeden z pulpitów
biblioteki ³añcuchowej. Jej rekonstrukcja, jak twierdzi M.
Perzyñski, stanowi nie mniejsz¹ atrakcjê ni¿ Kopalnia Z³ota
„Aurelia”, do której odwiedzenia, rzecz jasna, tak¿e zaprasza
czytelników.
Roman Gorzkowski

Nie tylko dla kolekcjonerów
Cz³onków Klubu Kolekcjonera oraz wszystkich zainteresowanych
histori¹ naszego regionu serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie
Klubu Kolekcjonera promuj¹ce najnowsze wydawnictwo TMZZ pt.
„Najstarsze widokówki Z³otoryi i okolic” - w dniu 9 marca o godz. 18.00
w siedzibie TMZZ.
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Drogowcy wziêli siê do robót drogowych.
Piasek jako materia³ budowlany przewieziono,
na ulicê Górn¹. Zaczynali budowaæ ulicê. Po
wojnie sta³ tam gara¿, który zosta³ rozebrany.
Dzieci umia³y wykorzystaæ t¹ pryzmê do
swoich figli. Ten najmniejszy to ja, Andrzej Adamczyk,
opiekuje siê mn¹ siostra Halina, z przodu jest Krzysiek
Bryœ, Komor, który wyjecha³ do USA, Bracia
Nalepkowie, Albrecht Stanis³aw. Poni¿ej by³a ulica
Dolna, obecnie Sikorskiego. Wzd³u¿ ulicy Nowotki
obecnie Pi³sudskiego sta³y kamieniczki XIX i XX
wieczne, jednak z¹b czasu zostawi³ na nich œlad. Grozi³y
zawaleniem, by³y rozbierane. Powstawa³y nowe budynki mieszkalne .W jednym z nich
mieœci siê teraz apteka Pod Z³ot¹ Wag¹. Dzia³o siê to w czerwcu lub wrzeœniu 1965 roku.
Œwiadcz¹ o tym fartuszki szkolne.
Mia³em wtedy 3 latka. Mieszkaliœmy w poniemieckich kamieniczkach, po s¹siedzku.
Spisa³a Jana Ka³u¿a
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latach 1957-1969. Wobec tego, ¿e Z³otoryja w latach
1945-1995 nie prowadzi³a kroniki, mo¿na uznaæ, ¿e
kronika parafialna mia³a wtedy charakter kroniki
miejskiej. Oto fragmenty tego bezcennego
dokumentu.
1957
Ks. Prymas Kardyna³ Stefan Wyszyñski wraz z
ca³ym Episkopatem Polskim zarz¹dza Wielk¹
Nowennê z racji zbli¿aj¹cego siê Tysi¹clecia Chrztu
Polski: 966 r. – 1966 r. Do tak drogiej pami¹tki dla
ca³ego narodu polskiego ma siê spo³eczeñstwo
katolickie przygotowaæ i odnowiæ na nowo w
Chrystusie Panu przez Wielk¹ Nowennê, tzw.
Milenium. Z³otoryja równie¿ rozpoczê³a Wielk¹
Nowennê.
W pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca maja 1957 r. w
koœciele parafialnym w Z³otoryi odby³o siê uroczyste
œlubowanie ku czci M. Bo¿ej Królowej Polski i
odnowienie tych przyrzeczeñ, jakie 300 lat temu
wstecz – 1656 r. sk³ada³ w swym i ca³ego narodu
polskiego imieniu król wygnaniec Jan Kazimierz
przed cudownym obrazem Matki Bo¿ej £askawej we
Lwowie. Tekst œlubowañ zosta³ ustalony i
wydrukowany przez Episkopat Polski; obejmuje
zagadnienia wiary w Boga, obronê ¿ycia
nienarodzonego, poszanowania Sakramentu
Ma³¿eñstwa, ¿ycia rodzinnego itp. Ka¿dy rok
Wielkiej Nowenny to dok³adne naœwietlenie w duchu
katolickim poszczególnych zagadnieñ wiary i
moralnoœci, maj¹cych przyczyniæ siê do odnowy
duchowej ca³ego narodu i przygotowania go na
radosne Milenium Roku Pañskiego 1966 r.[…]
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iniejszy
t e k s t
dedykujemy
przede wszystkim
m ³ o d s z y m
czytelnikom, aby
przypomnieæ
rzadko ju¿
wspominane a
bardzo wa¿ne
wydarzenia z
dziejów naszej
Ojczyzny.
W sierpniu
1956 roku oko³o 1
m i l i o n a
katolików wziê³o
udzia³ na Jasnej
G ó r z e
w
Koœció³ Mariacki na widokówce z 1964 r. o d n o w i e n i u
Fot. Z. Kamykowski
Œ l u b ó w
Jasnogórskich.
Tekst modlitw przygotowa³ Prymas Stefan
Wyszyñski, który dopiero w paŸdzierniku 1956 r.
zosta³ zwolniony z internowania w Komañczy. Z
jego inicjatywy w 1957 r. zosta³a zainaugurowana
dziesiêcioletnia Wielka Nowenna, której
zwieñczeniem mia³y byæ w 1966 r. uroczystoœci z
okazji 1000-lecia(milenium) Chrztu Polski.
Nowenna by³a programem pog³êbienia i o¿ywienia
wiary, obejmuj¹cym wiele dziedzin duszpasterstwa.
Jednym z bardzo wa¿nych elementów Nowenny
by³a pielgrzymka po kraju kopii obrazu Czarnej
M a d o n n y. . R o z p o c z ê t e p r z e z K o œ c i ó ³
przygotowania do obchodów Milenium by³y
negatywnie oceniane przez w³adze partyjnopañstwowe. Ekipa W³adys³awa Gomu³ki poczu³a
siê nimi zagro¿ona i stara³a siê pomniejszyæ ich
rozmiar i znaczenie. Postawiono, równie¿ na
Dolnym Œl¹sku, w stan gotowoœci si³y porz¹dkowe.
Uroczystoœci religijne „zabezpieczali"
funkcjonariusze MO i SB, robi¹c zdjêcia ich
uczestnikom. Dochodzi³o nawet do prób
„aresztowania” kopii obrazu jasnogórskiego.
W tych wydarzeniach uczestniczyli równie¿
mieszkañcy Ziemi Z³otoryjskiej. Zapisywa³ je
skrupulatnie w kronice parafii œw. Jadwigi ks.
proboszcz Onufry Stankiewicz, kieruj¹cy parafi¹ w
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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

