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bardzo podkreśliło jeszcze wprowadzenie unijnego 
prawa z początku ub. roku o czasie pracy lekarzy.
 Łączysz specjalność kardiologa i zajmujesz się 
małymi zabiegami chirurgicznymi (nie każdy 
kardiolog wszczepia. stymulator serca). Spotykasz 
się z pewnością z bardzo ciężkimi przypadkami. 
Jakie robią na Tobie wrażenie?
Jak już wspomniałem na początku, chciałem kiedyś 
zostać chirurgiem. Droga zawodowa podążyła w 
innym kierunku, ale jak to mówią – pruritus 
chirurgicus – taki chirurgiczny świąd w palcach nie 
zanikł. Gdy rozpoczynałem pracę, kardiologia była 
bardzo zachowawczą dziedziną medycyny. Skoro 
więc pojawiła się możliwość przejęcia ośrodka 
implantacji stymulatorów od anestezjologów, 
którzy zajmowali się tym w naszym szpitalu 
klinicznym od lat 70-tych ubiegłego wieku, 
zgodziłem się natychmiast. W innych ośrodkach w 
Polsce to zwykle kardiolodzy wykonują te 
procedury.
 Tzw. ciężkie przypadki nie są domeną działań 
zabiegowych. Przez wiele lat zajmowałem się 
intensywną terapią kardiologiczną i zwykle 
najciężej chorzy to ci, którzy zbyt późno do nas 
trafiają. Statystyczna śmiertelność chorych z 
zawałem serca, w rozwiniętym wstrząsie 
kardiogennym, wynosi ok. 90%. Nowoczesne, 
wcześnie zastosowane leczenie, pozwala obniżyć 
ten odsetek do ok. 20-40%. Znajomość statystyki 
jest niezbędna dla zdrowia psychicznego lekarza, 
zwłaszcza, gdy na dyżurze umiera ci 2 pacjentów…

Czy ten zawód „wypala”? Czy śmierć pacjenta 
budzi w Tobie emocje?
Wypalenie zawodowe lekarzy to problem dość 
częsty. Sądzę, że składają się na to po równo 
predyspozycje osobowości i warunki pracy. Są 
dziedziny medycyny, gdzie śmiertelność 
przekraczająca 50% jest normą. Nie chciałbym 
pracować na takim oddziale, choć ktoś tę pracę musi 
wykonywać. Z drugiej jednak strony śmierć jest 
naturalną koleją rzeczy. Kardiologia ma dziś 
sposoby, by następowała ona później i w sposób 
bardziej „naturalny”, nie zaś nagły, zwłaszcza w 
młodym wieku. To bardzo szerokie zagadnienie 
prewencji pierwotnej chorób układu krążenia, 
z a l e ż n e  o d  w i e l u  c z y n n i k ó w,  w  t y m  
środowiskowych, np. dietetycznych, używek, 
zawodowych, ale również medycznych. Choroby 
układu krążenia są wiodącą przyczyną zgonów w 
Polsce, tuż przed lub po nowotworach.
 Człowiek musi umrzeć – śmiertelność ogólna w 
całej populacji wynosi 100%. Jak jest to mój 
pacjent, rzeczą podstawową jest do tego nie 
dopuścić wszelkimi sposobami. Gdy przyczyna jest 
nieodwracalna, a ja zrobiłem wszystko, co w danych 
okolicznościach było do zrobienia, mogę odpuścić 
ze spokojnym sumieniem i spać spokojnie. Ale 
emocje są na każdym etapie. Szczególnie, gdy 
dotyczy to osoby względnie młodej i na pozór 

zdrowej. 

Zgadzasz się z opinią, że dzisiaj nikt nie powinien 
umierać na serce, ponieważ tak dobrze poznano już 
ten narząd?
Nie. To nieprawda. To, że poznaliśmy mechanizmy 
p a t o l o g i c z n e  c h o r ó b  u k ł a d u  s e r c o w o -
naczyniowego nie oznacza, że jesteśmy im 
wszystkim w stanie zapobiec. Część zmian jest 
zastana – mamy już pacjentów z następstwami, na 
inną część populacja pracuje – np. pali. Mała część 
zależy od zmian wrodzonych, tu też nie mamy wiele 
do powiedzenia. Główną patologią układu krążenia 
jest miażdżyca, choroba w swej istocie 
degeneracyjna związana z wiekiem. Na upływ czasu 
nie mamy dotychczas lekarstwa. Czasami serce jako 
pompa jest już tak zniszczone, że należałby się 
przeszczep. To znów problem dawców i zgodności 
tkankowej. Chciałbym, żeby nikt nie umierał na 
serce np. w 50. czy 60. roku życia tylko dlatego, że 
nikt nie oznaczył mu wcześniej stężenia 
cholesterolu, czy nie zmierzył ciśnienia tętniczego. 
A to jest armia ludzi!

Czy lekarz myśli o zawodzie nieustannie – czy jego 
głowa „ciągle jest w pracy”, jak chce jedna z 
reklam telewizyjnych?
I tak, i nie. Lekarzem jestem stale – od momentu 
otrzymania prawa wykonywania zawodu, do 
śmierci, lub aż mi je odbiorą. Dotyczy to np. 

udzielania pomocy w nagłych wypadkach, 
telefonów z pracy od młodszych kolegów z prośbą o 
pomoc, tzw. trudnych przypadków, które zostają na 
oddziale, ale człowiek rozważa je w różnych 
sytuacjach. Śmiejemy się czasami, że gdy 
spotykamy się w towarzystwie lekarzy i nie-lekarzy, 
od razu tworzymy podgrupy tematyczne. Jednak ja 
mam swoją rodzinę, hobby i nie muszę ciągle 
myśleć o pracy. 

Możesz zdradzić jakie to hobby?
Hodowla rybek akwariowych. Moje akwarium ma 
864 litry.

A już myśleliśmy, że będziemy się mogli pochwalić, 
że też kiedyś mieliśmy akwaria… To już wolimy 
powrócić do pytań „medycznych”. Jakie jest Twoje 
zdanie o eutanazji – złośliwi mówią, że niektórzy 
lekarze są „za”, bo ten „zabieg” na pewno 
zakończy się sukcesem.
Kardiolog na szczęście nie ma zwykle takich 
dylematów, na kardiologii ludzie zwykle chcą żyć! 
Problem „śmierci na życzenie” w moim pojęciu jest 
sztucznie rozdmuchany, przede wszystkim przez 
tzw. obrońców życia, a w naszym kraju zwykle 
używany jako temat zastępczy przez polityków 
różnej proweniencji. Prawdziwym aspektem 
eutanazji jest obawa ludzi przed cierpieniem. Nie 
przed samą śmiercią a właśnie przed cierpieniem. I 
w związku z tym ściśle łączy się z zagadnieniem tzw. 
opieki paliatywnej lub terminalnej – brzydkie 
słowo, ale jakże adekwatne – dotyczy końca w 
dosłownym znaczeniu. Ta dziedzina medycyny 
uczyniła w Polsce ogromne postępy. Nie oznacza to, 
że problemu nie ma, ale jest on naprawdę 
marginalny jeżeli chodziłoby o liczby. Nie jestem 
zwolennikiem eutanazji, ja zajmuję się czymś 

odwrotnym. Ale 
nie jestem również 
tak odważny, aby 
w y m a g a ć  o d  
każdego w sytuacji 
d l a  n i e g o  
e k s t r e m a l n e j  
heroizmu, bo nie 
wiem, jak sam bym 
się zachował. 

J a k  d o ż y ć  z e  
zdrowym sercem 
późnej starości – 
czyli kilka uwag 
dla czytelników 
Echa. W Złotoryi 
nadal trudno na co 
d z i e ń  s p o t k a ć  
kardiologa. Jak 
k a r d i o l o g  
zapatruje się na 
różne nowinki dietetyczne, np. cudowną „dietę 
Kwaśniewskiego”?
Zacząłem już wcześniej mówić, że współczesna 
kardiologia ma do zaoferowania wiele, po to 
właśnie, aby w dobrym zdrowiu dożyć późnej 
starości. I nie jest to zalecenie starannego doboru 
genów przed poczęciem. Składa się na to kilka 
elementów. 1. Tzw. zdrowy styl życia, który 
obejmuje stałe utrzymywanie aktywności fizycznej, 
stosowanie rozsądnie zbilansowanej diety, unikanie 
używek – niepalenie tytoniu i rozsądne spożywanie 
alkoholu.  Aktywność f izyczna powinna 
powodować wydatkowanie ok. 1000-2000 kCal. 
tygodniowo w postaci długotrwałych stabilnych 
wysiłków tzw. tlenowych. 10 minut steppera to ok. 
100 kCal. takiego dodatkowego wysiłku. Rozsądna 
dieta, to taka, która zawiera przewagę długo 
wchłanianych węglowodanów (ciemne pieczywo, 
kasze), mało czerwonego mięsa (ale tylko w nim jest 
żelazo!), ryby, roślinne tłuszcze i jest zbilansowana 
pod względem ilości energii. Nadwaga i otyłość to 
prosta droga do nadciśnienia tętniczego i cukrzycy t. 
II. Palenie naprawdę zabija. 2. Wykonywanie 
regularnych badań okresowych, zwłaszcza pomiaru 
ciśnienia tętniczego. A wśród badań krwi, to nie 
morfologii krwi, tylko stężenia cholesterolu i jego 
frakcji, stężenia glukozy i kreatyniny. Poddawanie 
się badaniom przesiewowym w kierunku niektórych 
nowotworów. 3. Właściwe leczenie rozpoznanych 
patologii – i nie chować głowy w piasek, że 
margaryna ze sterolami roślinnymi załatwi sprawę, 
albo że za jakiś czas skontrolować jeszcze raz. 
Znaczna część zaburzeń metabolicznych może 
ustąpić np. gdy osoba znormalizuje masę ciała. Żeby 
tylko nie była to perspektywa 100 lat.
 A propos diety Kwaśniewskiego: trzeba 
wyraźnie rozróżnić dietę naszego byłego prezydenta 
od diety dra Kwaśniewskiego – dietetyka, który 
publikował kiedyś w Dzienniku Zachodnim na 
Śląsku. Ta pierwsza to jedna z licznych diet 
niskokalorycznych oparta o obfite wodniste posiłki. 
Jak każda niskokaloryczna dieta jest uzasadniona i 
skuteczna na pewnym etapie kuracji u osób z 
nadmierną masą ciała. Ta druga zaś to modyfikacja 
tzw. diety Atkinsa – jest to dieta miażdżycorodna i 
przez kardiologów potępiana. Sam Atkins zmarł w 
ub. roku na serce, miał nadciśnienie tętnicze, 
chorobę wieńcową, utrwalone migotanie 
przedsionków. Dorobił się fortuny na sprzedaży 
zestawów dietetycznych. Dieta cud nie istnieje!

Chciałbyś, aby Twoje dzieci poszły w ślady taty?
To trudne pytanie, bo to jest trudny zawód. Moja 
córka ma 15 lat i chyba ma ochotę… Nie będę jej 
przeszkadzał. Syn jest młodszy i nie ma na razie 
takich planów.

Bardzo dziękujemy za wszystkie odpowiedzi, a 
szczególnie dotyczące zdrowia. Jak widać, jedno z 
nas bardzo dobrze zrobiło, rzucając palenie w 
ogólniaku…

Rozmawiali: Anna Chrzanowska 
i Roman Gorzkowski
Zdjęcia  z archiwum J. Gajka
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posób w Twoim życiu – może pół Twojego serca bije w 
stolicy Dolnego Śląska, a pół w stolicy Polskiego Złota? Co 
zmieniło się w Złotoryi? A może nadal wiąże Cię coś z 
Prusicami?
Powtarzam często hasło lat szkolnych – Złotoryja moje 
miasto – w różnych kontekstach. Jestem przekonany, że 
mała społeczność lokalna ma większy wpływ na 
kształtowanie się postaw młodych ludzi, niż daleko bardziej 
bezosobowe, bezimienne środowisko wielkomiejskie. Ze 
Złotoryją wiążą mnie liczne dobre wspomnienia. Tu 
mieszkają moi rodzice. Znam dobrze wielu ludzi. Samo 
miasto przeszło w czasie tych 20 lat ogromne zmiany, co 
wiązało się zwłaszcza z promocją górnictwa złota. Wstyd się 
przyznać, że choć wielokrotnie tu byłem, nigdy nie 
widziałem z bliska płuczek złota. Z dość sennego 
miasteczka stało się ważnym ośrodkiem kulturalnym i 
integracyjnym. Moi niektórzy koledzy z pracy wcześniej nie 
słyszeli o Złotoryi, a od czasu Mistrzostw wiedzą już, gdzie 
to jest. To ważna zmiana, bo promocja miasta skutkuje jego 
rozwojem. Unia Europejska ma też chyba taką koncepcję 
„Małych Ojczyzn”. To dobry kierunek. W Prusicach 
mieszkali moi dziadkowie, wychowałem się na wsi – 
widziałem z bliska krowę, doiłem ją i jeździłem na oklep na 
koniu. Łowiłem ryby w Potoku Prusickim (prawobrzeżny 
dopływ Kaczawy) i kilka razy wpadłem do niego w mało 
odpowiednich momentach. I było cudownie, zwłaszcza na 
wiosnę. Dziś rzadko już tam jeżdżę, odwiedzam groby 
dziadków. 

Lekarz, a wcześniej student medycyny, musi mieć jakieś 
szczególne predyspozycje? Twoim zdaniem, są  jakieś 
cechy, które dyskwalifikują osoby, wybierające się na 
medycynę?
Od studenta medycyny oczekuje się w trakcie studiów, że 
będzie pochłaniał hurtowe ilości wiedzy. Dotyczy to 
zwłaszcza dwóch pierwszych lat nauki, zdominowanych 
przez tzw. nauki podstawowe, jak anatomia, fizjologia, 
biochemia. Później z perspektywy przedmiotów 
klinicznych widać, że było to niezbędne, jednak na początku 
trudno jest przestawić się z uczniowskiego na studencki 
system zajęć i uczenia się. Klinika natomiast wymaga nie 
tylko tej wiedzy, ale również łatwości kontaktu z pacjentem i 
szybkiego łączenia tego, co wiemy, z tym, co widzimy, 
słyszymy i dostajemy w wynikach badań. Trzeba być 
inteligentnym, pracowitym, ale i mieć dużo szczęścia, 
zwłaszcza na początku pracy. Cechą, którą według mnie 
powinien posiadać kandydat na lekarza, jest rzetelność. 
Dotyczy to wszystkich aspektów działań w tym zawodzie. 
Medycyna i pacjenci uczą pokory na każdym etapie pracy 
lekarza. Potrafią wybaczyć brak wiedzy, bo tę można 
zawsze uzupełnić, ale nie wybaczą nierzetelności. I nawet 
jeżeli jej brak nie prowadzi do istotnych następstw czy 
szkód, to powoduje, że na pewnym etapie życia lekarz 
dochodzi do wniosku, że nie cieszy go wykonywanie tego 
zawodu. To dramat, do którego nie wolno dopuścić.

Prowadzisz zajęcia ze studentami. Co możesz powiedzieć o 
ich stosunku do nauki, przyszłego zawodu, motywacjach?
Z perspektywy czasu – pracuję już 15 lat – widzę pozytywne 
zmiany wśród studentów i w ich stosunku do nauki. 
Szczególnie w ostatnich latach przybrała na sile emigracja 
bezpośrednio po studiach. Wiąże się to z jednej strony z 
trudnościami z otwieraniem specjalizacji w Polsce, z drugiej 
jednak-z parciem w kierunku lepszego przygotowania do 
pracy. To bardzo pozytywne, choć czasem nadgorliwi 
studenci utrudniają życie asystentom. Motywacje do 
wykonywania zawodu lekarza są różne, jednak wg mnie 
dominują 3 główne: względy poznawcze, takie, które można 
by określić jako altruistyczne oraz tradycje rodzinne. Inne, 
jak np. finansowe, nie mają już dziś istotnego znaczenia. 
Prestiż jest dość skutecznie eliminowany przez media i 
afery, zaś duże pieniądze zarabiają raczej nieliczni i dopiero 
zwykle po kilkunastu latach pracy. Dla mnie osobiście 
ważną rzeczą jest wolność – tak, to jest wolny zawód – co 

Jacek Gajek, ur. 1969, absolwent SP nr 2 w Złotoryi, LO w 
Złotoryi oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu, 
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, ordynator 
Oddziału Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Kliniki 
Kardiologii AM we Wrocławiu, dr nauk medycznych, 
nauczyciel akademicki.

Według naszej wiedzy, jesteś jednym z dwóch złotoryjan, 
którzy doszli do tak wysokich stanowisk w medycynie. 
Drugim jest Tomasz Wolańczyk, mieszkający w Warszawie. 
Liceum Ogólnokształcące zapamiętało Ciebie jako 
zdolnego ucznia, który nie miał żadnych problemów z 
maturą w 1988 roku. Jak potoczyły się Twoje dalsze losy?
Trochę dużo zagadnień, jak na jedno pytanie. Niewątpliwie 
prof. Wolańczyk jest bardziej utytułowany i rozpoznawalny 
w środowisku pediatrów, neurologów i psychiatrów 
dziecięcych. Liceum Ogólnokształcące z dzisiejszej 
perspektywy to cudowna sielanka – można by rzec 
dzieciństwo, choć nie pozbawione twardych elementów. A 
matura to spory stres, pomimo tego, że wszystko, podobnie 
jak podczas zdawania wielu późniejszych egzaminów, przy 
„bliższym poznaniu” okazało się mniej groźne, niż 
wyglądało z daleka. 
 Po maturze zdałem – do dziś uważam, najtrudniejszy 
egzamin w swoim życiu – egzamin wstępny na studia 
medyczne. Najtrudniejszy dlatego, że obejmował 
najszerszy zakres wiedzy z różnych dziedzin, ale przede 
wszystkim dlatego, że młody człowiek został rzucony na 
naprawdę głęboką wodę. Od wyniku tego testu zależało 
wtedy bardzo wiele, np. czy nie trzeba będzie po porażce 
pójść do wojska lub tracić rok w jakiejś „poczekalni” i 
próbować po raz kolejny. Ten wstępny egzamin poszedł mi 
jednak bardzo dobrze (jakieś 137/160) i byłem studentem 
pierwszego roku medycyny. 
 Z perspektywy Złotoryi Wrocław był wtedy ogromnym 
miastem (teraz też jest, zwłaszcza w godzinach szczytu) i 
trochę trwało, zanim się zaaklimatyzowałem. Źle 
wspominam zwłaszcza pierwszy semestr, ponieważ trzeba 
było przestawić się na inny sposób przyswajania wiedzy – 
można by powiedzieć – w hurtowej ilości. Ponadto jeden z 
przedmiotów, który potem znalazł się na roku piątym, był 
bardzo ciężkostrawny (3+ na egzaminie). Potem było już 
tylko lepiej. Od trzeciego roku zaczęły się przedmioty 
kliniczne i to dopiero była prawdziwa medycyna. Żałuję 
tylko, że życie studenckie nie było wtedy tak atrakcyjne jak 
dzisiaj. Ale kin we Wrocławiu było 14, choć na niektóre 
seanse trzeba było „naganiać” przechodzących, aby 
projekcja się odbyła. 
 Dość wcześnie podczas studiów miałem ochotę zostać 
chirurgiem, na co najpewniej miał duży wpływ ówczesny 
ordynator Oddziału Chirurgii złotoryjskiego szpitala doc. dr 
hab. Jerzy Peszko, którego poznałem w trakcie stażu i 
praktyk. Jednak około końca studiów podjąłem decyzję, że 
będę kardiologiem, co było związane również z tym, że 
poznałem moją żonę i mieliśmy wspólne plany związane z 
Wrocławiem. 

Czy Złotoryja, centrum Twojej rodzinnej krainy, istnieje w 

     Dlaczego podziwiając piękne zabytki 
Dolnego Śląska coraz częściej czuję się jak 
podróżnik na gapę? Kiedyś wszystko było 
takie proste, wywiedzione wprost od 
piastowskich protoplastów, albo dyskretnie 
przemilczane. Mimo tej prostoty, trudno 
było nie odnieść wrażenia, że to, co w 
Polsce centralnej (czytaj w granicach sprzed 
1939 r.), może i miejscami mniej okazałe, 
nie dość bogate, ale takie bardziej nasze. 
Jeszcze większy kłopot przysparza mi 
utożsamianie się z historycznymi 
postaciami wywodzącymi się z tej ziemi. 
Taki Trotzendorf, postać wybitna, 
ponadczasowa, ponadnarodowa...? 
Przynależy do miasta, w którym 
mieszkamy, ale czy my, mieszkańcy 
dzisiejszej Złotoryi mamy do niego prawo?
     Cofnijmy się jeszcze kilka wieków, do 
roku 1211 i nadania praw miejskich. Komu 
zostały one nadane? Według jakiego 
kanonu? Może rzeczywiście rację mają ci, 
którzy na margines chcą zepchnąć obchody 
800-lecia nadania praw miejskich podle 
prawa magdeburskiego, dla osiedleńców z 
Cesarstwa Niemieckiego, zwącego się 
buńczucznie Rzymskim?
    Wykopaliśmy niemieckie kości z 
większości niemieckich cmentarzy. 
Pozwoliliśmy zawalić się wielu pałacom - 
tym nośnikom wysokiej kultury. Po 
ogrodach i parkach pozostały widokówki 
na Allegro...Dolny Śląsk obfitował jednak 
w takie bogactwo rzeczy pięknych, że 
jeszcze wiele z nich przetrwało. Ciągle 
jednak wraca pytanie: jakie prawo mam ja, 
Polak, tu mieszkający od urodzenia, do 
historii i kultury tej ziemi? Gdzie leży 
granica przywłaszczenia wydarzeń i 
postaci historycznych? Jak pozbyć się tej 
swoistej schizofrenii: szczątków tradycji, 
przeniesionych z ziem moich przodków i 
całego tego materialnego dziedzictwa tu i 
teraz?
    Bardzo powoli jednak do mojej 
świadomości dociera fakt, że mieszkam w 
Europie - wielkim wielonarodowym 
państwie, Europie, tyglu kultur, tradycji, 
historii... i jako Europejczyk mam prawo do 
europejskiego dziedzictwa i jako 
Eropejczyk z tym dziedzictwem nie tylko 
mogę, ale powinienem się utożsamiać - nie 
zapominając jednak “skąd nasz ród”.

                       Robert Pawłowski
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Dziedzic 
europejskiej kultury Dwa serca

W pracowni prof. Walczaka Z rodziną

Z żoną i synem

Z córką
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Kiedy jeszcze dwa lata temu wielu naszych 
rodaków ciągnęło na Zachód w poszukiwaniu 

łatwiejszego chleba i godnego życia, w drugą stronę 
wybrało się holenderskie małżeństwo Randi i 
Herman Seweusterowie. Nie przyjechali do Polski 
jako turyści, tylko imigranci. Ktoś mógłby 
powiedzieć, że upadli na głowę, szczególnie, kiedy 
dowie się, że Holendrzy porzucili swój dom, 
ustabilizowane życie, pracę i osiedlili się w ruinie 
przedwojennej chałupy w Dobkowie. O tym, że była 
to ruina, obecnie przekonać się można jedynie 
oglądając zdjęcia, ponieważ dom prezentuje się 
zupełnie przyzwoicie, a nawet lepiej…Mieści się w 
nim pensjonat „Zorza Poranna”
 Decyzja o wyjeździe z Holandii zapadła w 
trudnym dla Seweusterów momencie. Dopiero co 
stracili dziecko i nie umieli żyć w miejscu, które 
kojarzyło im się z tą tragedią. Uznali, że skończył się 
pewien etap ich drogi i trzeba spróbować żyć od 
nowa. Na początku chcieli wyjechać do pobliskiej 
Francji, ale choć to piękny kraj, to strasznie drogi. 
Poza tym mieszka w nim za dużo Holendrów i jak 
sami mówią „nie za bardzo im się to podobało”. 
Znajomy, który ożenił się z Polką, zasugerował im 
wyjazd do naszego kraju i osiedlenie się na 
Mazurach. Herman pojechał na rekonesans. Mazury 
były piękne, ale za płaskie i tym samym podobne do 
Holandii. Skoro nie równiny, to może góry?  I tak 
Holender trafił w okolice Jeleniej Góry. Zrobił 
mnóstwo zdjęć, które wysłał żonie do Holandii. 
Randi przypadła do gustu okolica i oboje uznali, że 
pora sprzedać dom w Holandii, pakować to, co 
najcenniejsze, oraz wyruszyć w polskie góry. Jak na 
holenderskie warunki dom sprzedali ekspresowo, 
bo zabrało im to zaledwie 11 dni. Szczęście mącił 
tylko fakt, że nie mieli jeszcze nic w zamian - 
żadnego lokum. Mimo to wybrali się do Polski i 
przez dwa zimowe miesiące poszukiwali domu. 
Kiedy znaleźli w Internecie ofertę gospodarstwa w 
Dobkowie, Herman od razu tam pojechał. W ciągu 
pół godziny podjął decyzję o kupnie i umówił się z 

notariuszem. Trochę się bał, co powie żona, ale ona, 
gdy zobaczyła ogród, wielką przestrzeń, sama 
uległa urokowi miejsca.
 Czy kiedykolwiek wcześniej mieli do czynienia 
ze wsią, rolnictwem? 
Ona nie. Wychowała się w dużym mieście w 
okolicach Amsterdamu. Skończyła studia, a potem 
zajęła się pracą kuratora rodzinnego. Napatrzyła się 
na problemy z wychowywaniem dzieci i z 
uzależnieniami. Jej zadaniem było tak naprawdę 
uzdrawianie rodzin. Kocha pracę z dziećmi. On od 
dzieciństwa miał więcej wspólnego z rolnictwem. 
Pochodzi z małej wioski o swojsko brzmiącej 
nazwie Ameryka, podobnej swą wielkością do 
Dobkowa. Dlatego mówi, że czuje się tu jak u siebie. 
Jego ojciec był rolnikiem a on jest dyplomowanym 
ogrodnikiem. W Holandii pracował jako kontroler 
jakości w firmie produkującej warzywa na eksport. 
Tu, w Dobkowie, oboje rozwijają pasję ogrodniczą. 
Założyli niewielki ogródek na potrzeby 
stworzonego przez siebie gospodarstwa 
agroturystycznego. Pod namiotem foliowym hodują 
paprykę i szparagi.
 Jakie były ich pierwsze tygodnie i miesiące w 
nowym domu, można wywnioskować, oglądając 
obszerną dokumentacje fotograficzną, która 
trzymają w komputerze. Dom to były mury i stary 

dach. Wewnątrz nie było niczego. Teraz, w miejscu 
dawnej obory, jest przestronny salon z pianinem. 
Uzdolniona artystycznie Randi planuje w 
przyszłości urządzać tu mini koncerty. O 
artystycznych upodobaniach i zdolnościach pani 
domu świadczy też galeria fotografii. Wszystkie w 
czarno- białej konwencji. 
 Holendrzy wszędzie zamontowali ogrzewanie 
podłogowe. Ze ściany w holu gospodyni sama 
usuwała tynk, by odkryć piękny kamienny budulec. 
Nowi właściciele starają się zachować jak najwięcej 
oryginalnych elementów domu. Z olejno 
pomalowanych drzwi zdarli farbę i zeszlifowali 
wieloletni brud. Eksponują szachulec w ścianach. W 
kominie zachowali wędzarnię. Nie są jednak 
ortodoksyjni jeśli chodzi o stylistykę wnętrza. Jak 
mówią: ważna jest wygoda, a nie konkretny styl. 
Mają stare meble, ale nowoczesne urządzenia. Nie 
będą przecież odtwarzać kuchni węglowej, gdyż 
elektryczna czy gazowa jest łatwiejsza w obsłudze. 
Zmodyfikowali również układ pokoju na piętrze, w 
ich prywatnej przestrzeni. Dobudowali interesująca 
antresolę i wmontowali okna dachowe, które 
ułatwiają obserwowanie nieba za pomocą dużej 
lunety. Przez dwa lata adaptacji budynku na 
pensjonat gospodarze pracowali w pocie czoła i 
choć mieli do pomocy ekipy remontowe, sami się 
nie oszczędzali. Schudli po 5 kilo. On uwijał się przy 
remoncie, ona sprzątała i zajmowała sie 
administracją. 
 W części gościnnej właśnie postawili saunę, 
zamontowali hydromasaż i wykończyli obszerną 
łazienkę. Planują urządzenie pokoju dla dziecięcych 
gości. Marzeniem obojga jest organizowanie w 
Dobkowie turnusów dla maluchów. Kiedy 
przyjechali do Polski, w dokumentach, które 
wypełniali, zadeklarowali chęć współpracy z opieka 
społeczną. To przecież zawód Randi. Holenderka 

wymyśliła, że chciałaby umożliwić dzieciom z 
trudnych rodzin poznanie wsi. Takiej prawdziwej. 
W Dobkowie mają do tego warunki - duży dom, 
wielki ogród, piękne przestrzenie na piknik. Ona już 
widzi siebie, jak wraz z dziećmi smaży dżem, robi 
przetwory, pokazuje owce, kozy, konia (kiedyś 
pewnie parę kupią). Mają w planach również 
turnusy rehabilitacyjne dla maluchów. Matka, która 
straciła własną córkę, chce otoczyć teraz opieką inne 
dzieci.
 Gospodyni „Zorzy Porannej” lubi gotować. 
Swoim gośc iom częs to  se rwuje  dan ia  
wielonarodowe. Lepi nawet pierogi ruskie, choć to 
bardzo skomplikowane. I dlatego ciekawe, jak sama 
przyznaje. Rzadko przyrządza potrawy typowo 
holenderskie, ponieważ brakuje tu w Polsce 
oryginalnych składników. Czasami tylko rodzina 
przywozi tamtejsze specjały, np. ser, który polskim 
gościom bardzo smakuje. Randi robi też 
holenderskie śniadania, czyli chleb z czekoladową 
posypką. Takiej w Polsce też kupić nie można. 
 Czego jeszcze brakuje im w nowym kraju? 
Niczego. Polska jest super! Czują się tu lepiej niż w 
Niderlandach. Kiedy jadą w odwiedziny do bliskich 
w Holandii, nie mogą doczekać się powrotu do 
Dobkowa. Meczą ich Niderlandy. Za dużo tam 
stresu. Polacy są inni, bardziej swobodni. 
Mieszkańcy wsi przyjęli ich życzliwie. Niedawno 
Herman był świadkiem na ślubie sąsiada. Potem 
sąsiad pomógł mu postawić płot. Holendrzy kupują 
od okolicznych chłopów mleko, jajka, a i z 
właścicielami Villa Greta (innego gospodarstwa 
agroturystycznego) utrzymują przyjacielskie 
kontakty. Razem z Rozpędowskimi czynią starania, 
by powołać do życia Ekomuzeum w Dobkowie, 
wspólnie też walczyli z  innym Holendrem, który 
chciał tu założyć hodowlę norek. Prawie sielanka. 
Jedno mąci im radość – polska biurokracja. Żeby 
załatwić sprawę w urzędzie, trzeba znać język 
polski, bo języki obce są naprawdę obce urzędnikom 
w naszym kraju. Dlatego Herman jeździ z 
tłumaczem, Dawidem. Przez te dwa lata poznał już 
trochę polskich słów, ale to wciąż za mało jak na 
potrzeby urzędów. Inna bolączka to konieczność 
przemieszczania się między Jelenią Górą, Złotoryją 
czy Legnicą. Nie ma takiego miejsca, gdzie można 
by kompleksowo załatwić kilka spraw na raz.
 Czy jest coś takiego, co mogłoby zniechęcić ich 
do Polski? Raczej nie. Kiedy dwa lata temu 
wyjeżdżali z Holandii, zdawali sobie sprawę, że 
czekać ich będą trudne chwile. Liczyli się z tym. 
Wiedzieli też, że nakłady finansowe szybko im się 
nie zwrócą. Pieniądze nie są dla nich najważniejsze. 
Ważne, że mogą robić coś, z czego są zadowoleni. 
Ważne, że mają miejsce do życia i coś do zjedzenia. 
A już zupełnym luksusem jest zdrowie i bliskość 
natury. Kiedy o 4 rano wyjdzie się przed ich dom, 
widać czasem zorzę poranną. W Holandii to symbol 
nadziei – znak nowego początku.

tekst: Iwona Pawłowska
pomoc w tłumaczeniu: Anna Chrzanowska

Gdyby kilkanaście lat temu pierwszoklasista 
narysował dom bez komina, pani nauczycielka 

kazałaby mu go dorysować, bo taki nie mógłby 
istnieć w naszej strefie klimatycznej. Dzisiaj to nie 

jest takie oczywiste. 
Pan Paweł Bieniek przed decyzją o budowie 

domu długo szukał w internecie metod ogrzewania, 
które byłyby i ekologiczne, i tanie. Dodatkową 
trudność stanowiło to, że na Kopaczu nie ma sieci 
gazowej, więc nie miał zbyt dużego wyboru 
nośników energii. I wtedy właśnie trafił na pompę 
ciepła. Bardzo szybko skalkulował, że w dużym 
domu, jaki ma zamiar zbudować (330 metrów 
powierzchni całkowitej), taki system ogrzewania 
mu się opłaci. No i miał obszerną działkę, która była 
konieczna do zastosowania tej metody ogrzewania. 
- Bałem się trochę, gdy już zdecydowałem się na tę 
metodę, ale postanowiłem postawić wszystko na 
jedną kartę - opowiada Paweł Bieniek, właściciel 
budynku. - Zupełnie nie wiedziałem, jak to będzie 
działać w praktyce, bo dwa lata temu nie miałem o to 
kogo zapytać. Wtedy w Złotoryi nikt jeszcze nie 
miał pompy ciepła. Zrezygnowaliśmy z kominka 
(który według mojej żony brudzi), więc w domu nie 
było kominów, które zresztą kosztowałyby 
dodatkowe kilkanaście tysięcy złotych. Poszliśmy 
na całość. Zdecydowaliśmy się na 
nowatorską metodę ogrzewania 
ciepłem z ziemi. Montowanie 
pompy ciepła składało się z trzech 
etapów. Etap pierwszy to ułożenie 
ogrzewania podłogowego, które 
musi zostać wykonane przed 
zalaniem posadzek, następnie 
ułożenie kolektora - jeden dzień, a 
trzeci etap to montaż kotłowni, też 
jeden dzień. Z tego wszystkiego 
najwięcej czasu zajmuje ułożenie 
podłogówki.

 Państwo Bieńkowie są 
posiadaczami sporej działki, na 
której z łatwością zmieściłoby się 
boisko do piłki nożnej. To 
n i e z b ę d n y  w a r u n e k ,  b o  
p o w i e r z c h n i a  d o  u ł o ż e n i a  
kolektora musi mieć 2 do 2,5 razy 
większą  powierzchnię niż 
ogrzewany budynek (można, co prawda,  wykonać 
odwierty pionowe na dużą głębokość, wtedy działka 
może być o wiele mniejsza,  jest to jednak bardzo 
drogie rozwiązanie). Na tejże powierzchni w 
półtorametrowych wykopach ułożono spiralnie, dla 
oszczędności miejsca, osiemset metrów rur. Teraz 
na tym terenie rośnie wzorowo utrzymany trawnik. 
W przyszłości będzie też ogród.
- Gleby, pod którą ułożono kolektory, nie wolno 
utwardzać. Na tym miejscu można założyć ogródek 
czy trawnik z niewielkimi roślinami. U mnie jednak 
rosną dwa duże drzewa. Po prostu w odpowiedni 
sposób ułożono kolektor - wyjaśnia właściciel.

Pompę ciepła można porównać do lodówki czy 
klimatyzatora, bo w gruncie rzeczy zasada działania 
tych urządzeń jest identyczna. Od wiosny do jesieni 
w ziemi gromadzona jest naturalna energia cieplna 

(promieniowanie słoneczne, opady atmosferyczne). 
Najintensywniej gromadzona jest ona na głębokości 
około półtora metra. Ktoś zatem wpadł na genialny 
pomysł, aby to ciepło odzyskać. I właśnie na 
głębokości półtora metra, czyli poniżej poziomu 
przemarzania, umieszcza się wiele setek metrów 
miękkich polietylenowych rur, tzw. kolektor. 
Następnie wypełnia się je glikolem (alkohol 
etylenowy), który nie zamarza nawet poniżej zera. 
Ten płyn schładzany jest w urządzeniu do niskiej 
temperatury, a następnie puszczany przez kilkaset 
metrów kolektora, w którym glikol pobiera ciepło 
od ziemi. Później to ciepło jest odbierane przez 
„serce” pompy ciepła, w którym jest obwód 
identyczny jak ten znajdujący się w lodówce. 
Oddając ciepło już do wody grzewczej płynącej w 
instalacji centralnego ogrzewania budynku, jak 
również wody użytkowej, jest w stanie podgrzać ją 
nawet do 60 stopni Celsjusza. Pompa ciepła 
instalowana jest w domu jako 
urządzenie wielkości niedużego 
kotła czy lodówki. Do niego 
doprowadzane są rury - obwód 
wymiennika umieszczonego w 
gruncie oraz obwód grzewczy. 

Kotłownia w domu państwa 
Bieńków przypomina trochę 
laboratorium naukowe. Cała 
wyłożona kafelkami, nie ma tu 
nawet pyłku kurzu; stoją różne 
tajemnicze urządzenia i cała masa 
rur wraz z wieloma zegarami 
u r z ą d z e ń  p o m i a r o w y c h .  
Gospodarz domu bez zająknienia 
tłumaczy, co do czego służy, bo jak 
powiada, nauczył się tego na 
pamięć, opowiadając co najmniej 
raz w tygodniu o nowej metodzie 
ludziom, którzy odwiedzają jego 
posesję.
- Moja kotłownia jest cała wygłuszona, aby hałas nie 

p r z e d o s t a w a ł  s i ę  d o  
pomieszczeń mieszkalnych - 
wyjaśnia pan Paweł, - bo agregat 
pompy jest trochę głośny. 
Chodzi jak stara zdezelowana 
zamrażarka, ale mój brat, który 
zamontował u siebie podobne 
urządzenie kilka miesięcy 
później, twierdzi, że jego pompa 
pracuje o połowę ciszej. To 
ilustruje, jak szybko technika 
idzie naprzód. A tutaj, na 
przodzie pompy, jest sterownik. 
Za jego pomocą mogę sterować 
dowolnie temperaturą, czasem i 
długością ogrzewania wody. O, 
teraz woda ma 45 stopni 
Celsjusza. To jest wystarczająca 
temperatura do mycia się (nasze 
ciało ma 36,6 stopni Celsjusza). 
Zimą woda do mycia osiąga 60 

stopni, do ogrzewania pomieszczeń jest 
podgrzewana do 30-35 stopni.

W każdym pomieszczeniu domu bez komina 

zamontowany jest czujnik, nastawiony na 
odpowiednią temperaturę. Gdy ta spada, agregat 
pompy włącza się i ciepło dostarczane jest do 
ogrzewania podłogowego, bo tylko taki system 
gwarantuje dobre ogrzanie domu. Pompa ciepła to 
ogrzewanie niskotemperaturowe, to znaczy, że na 
dom podawana jest temperatura około 30 stopni 

Celsjusza. Tradycyjne kaloryfery 
byłyby ledwo ciepłe, a co za tym 
idzie, w domu byłoby zimno, bo 
ich powierzchnia grzejna jest 
zbyta mała dla pompy ciepła.
- Pompę ciepła użytkujemy już 
całe dwa lata, to znaczy dwa 
okresy zimowe. Mogę teraz 
śmiało powiedzieć, że sporo 
zaoszczędziłem w stosunku do 
tradycyjnego ogrzewania, na 
przykład gazowego. Przez całą 
zimę utrzymałem w domu 23 
stopnie Celsjusza, a  nawet w 
garażu 20 stopni, żeby pies też 
m i a ł  c i e p ł o  -  z  l e k k i m  
zażenowaniem wyznaje mój 
r o z m ó w c a .  -  M o j a  
czteroosobowa rodzina nie 
stosuje żadnych ograniczeń 
ciepłej wody. Mam wannę 430 
litrów, którą napełniam całą do 

kąpieli. Przez ten czas nagrzewa się woda w 
zbiorniku, która też jest podgrzewana przez pompę 
ciepła. Ciepła woda użytkowa jest bez przerwy. 
- Jakie koszty? - uśmiecha się pan Paweł. - W 
porównaniu na przykład z ogrzewaniem gazowym 
jest to bardzo tanie. Koszty montażu mojej kotłowni 
były nieznacznie wyższe od kotłowni na gaz czy na 
olej. Wiem to od znajomych. Eksploatacja pompy 
obecnie to wydatek wyłącznie na energię 
elektryczną zużytą na agregat, który jest podłączony 
pod osobny licznik energii. Przez jeden rok przy 
ogrzewaniu ponad trzystu metrów powierzchni 
mojego domu wydałem na prąd około 3,5 tysiąca 
złotych (miesięcznie daje to około 300 zł). Przy 
zastosowaniu oleju opałowego koszt ten mógłby 
wynieść nawet około piętnastu tysięcy złotych 
rocznie. A gdybym jeszcze zrezygnował z 
ogrzewania pomieszczeń gospodarczych, a w domu 
zdecydował się na temperaturę dziewiętnastu stopni 
zamiast dwudziestu trzech, wtedy na pewno 
zszedłbym z rocznymi kosztami poniżej trzech 
tysięcy złotych, włącznie z ogrzewaniem wody 
użytkowej. Jestem przekonany, że w przeciętnym 
domu o powierzchni około stu metrów, takie koszty 
nie przekroczyłyby dwóch tysięcy złotych rocznie. 

- Chcę jeszcze powiedzieć, że pompa pracuje 
bezobsługowo. W tym roku, w styczniu 
pojechaliśmy z żoną na wczasy. Pamiętam, że gdy 
w y j e ż d ż a l i ś m y ,  n a  z e w n ą t r z  b y ł  
czternastostopniowy mróz. W domu zostały dzieci z 
babcią. Przez cały czas naszej nieobecności w domu 
było przyjemne ciepło i nikt się nie przejmował 
doglądaniem kotłowni. Po prostu działała. Polecam 
gorąco ten sposób ogrzewania tym, którzy budują 
swój dom. Jest to pełny komfort za niewielką cenę, a 
przy tym nie emituje zanieczyszczeń do atmosfery. 
Superekologiczne rozwiązanie.

Agnieszka Młyńczak

Zorza Poranna Dom bez komina

Układanie kolektora

Jedna z czterech nitek kolektora

Pompa ciepła

Paweł Bieniek demonstruje rozdzielacze do pompy ciepła

Studzienka - rozdzielnik
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Goście? Przyjechali do mnie goście? - zdziwił się 
z niekłamaną radością, wychodząc z przyczepy 

kempingowej, właściciel winnicy Jaspis, gdy 
pewnej niedzieli zjawił się tam klub górski Róża 
Bazaltowa, tym razem na rowerach.
- Dzień dobry panu, to ja jestem tą osobą, z którą 
wymieniał pan maile zimą tego roku - przedstawiam 
się. - Bardzo przepraszam za taki najazd, ale decyzja 
o przyjeździe do pana zapadła zupełnie 
spontanicznie, no i jest taka piękna pogoda…- 
Trochę się plączę w wyjaśnieniach, jest mi 
niezręcznie, bo tyle ludzi przyprowadziłam, a 
gospodarza nie uprzedziłam.
- Och, zupełnie nic nie szkodzi, ja jestem tu taki sam, 
bardzo, bardzo się cieszę, że jest was tak dużo! Już 
lecę po wino, bo przecież państwo musicie 
koniecznie skosztować mojego wina, no i obejrzeć 
winnicę, prawda? Ile was jest, bo nie wiem, ile 
kieliszków przygotować?

Roman Wolniewicz pochodzi z Poznańskiego, z 
„Pyrlandii”, jak mawia. Tam, gdzie mieszkał, 
winorośl uprawiano często, lecz w niewielkich 
ilościach. Wtedy też robiło się wino z winogron na 
tzw. własny użytek. Potem zamieszkał we 
Wrocławiu, gdzie uprawiał zawód pilota samolotu, 
zatem z winoroślą i winem domowej roboty 
niewiele miał wspólnego. Jednak marzenie, które w 
nim tkwiło, mógł urzeczywistnić dopiero wtedy, 
gdy przeszedł na emeryturę. Dość wczesną, bo 
okresy latania liczyły mu się podwójnie. Poza tym w 
latach dziewięćdziesiątych w Polsce rozpętała się 
gorączka związana z winoroślą. Zainicjował ją pan 
Roman Myśliwiec z Jasła. 
- I to mi tak jakoś zagrało - opowiada pan Roman. - 
Zorientowałem się, że właściwie zawsze mnie do 
tego ciągnęło. I po przejściu na emeryturę zacząłem 
szukać odpowiedniej lokalizacji dla mojej przyszłej 
winnicy. To miejsce musiało spełniać kilka 
warunków jednocześnie: odpowiednia cena, 
ekspozycja, gleba, no i musiało być na Dolnym 
Śląsku. 
-Winorośl musi rosnąć na południowym stoku, na 
glebie kamienistej, przepuszczalnej, lecz nie za 
żyznej, żeby mogła się szybko nagrzewać. Takiej 
ziemi szukałem przez półtora roku. Gleba w Dłużcu 
spełnia doskonale wszystkie warunki do uprawy 
winorośli. Chociaż muszę się przyznać, że gdy 
dostałem informację o tym gruncie, to w zasadzie 
miałem już wybraną parcelę gdzie indziej. Miałem 
już dosyć jeżdżenia po Dolnym Śląsku i oglądania 
miejsc pod winnicę. Lecz znajomy mnie gorąco 
namawiał, żebym jednak ją zobaczył. Wiedział, co 
robi. 
- Pamiętam, że to było w lutym 2003 roku. Gdy 

przyjechałem i zobaczyłem, wiedziałem, że to jest 
najwłaściwszy wybór, mimo że w tym innym 
miejscu był domek przy gruncie, a tu byłem zdany 
jedynie na przyczepę kempingową. Jednak 
wiedziałem, że dom można zawsze postawić, a 
przecież ziemi się nie przeniesie. 

Gdy pan Roman opowiada o swojej winnicy, 
widzę, jak w jego niesamowicie błękitnych  oczach 
zapalają się iskierki, a cała twarz się rozjaśnia. 
Zaciąga się głęboko kolejnym papierosem, 
wpadając w lekką zadumę. 
- Ile ja tu pracy włożyłem! Widzi pani moje ręce? 
Okropnie zniszczone, prawda? Ale ja to bardzo 
lubię, tę pracę fizyczną na mojej winnicy.

Siedzimy sobie z panem Romanem przy 
kamiennym stoliku na podwórku jego siedliska i 
popijamy białe wino Freiminer wyprodukowane w 
winnicy Jaspis. Reszta towarzystwa oddaliła się 
n i e c o ,  a b y  n a m  n i e  
przeszkadzać.  
- Już wyjaśniam, skąd 
wzięła się nazwa tego wina - 
spieszy z wyjaśnieniem 
gospodarz. - Otóż 
na przełomie XVIII i XIX 
wieku wybuchła epidemia 
f i l o k s e r y ,  m s z y c y  
k o r z e n i o w e j ,  k t ó r a  
wykończyła winnice w całej 
Europie. Mszyca ta została 
przywleczona z Ameryki. 
Wymyślono więc, aby 
szczepić winorośl właściwą 
( V i t i s  v i n i f e r a )  n a  
podkładkach z winorośli 
amerykańskiej, która jest 
odporna na te insekty, albo 
r o z m n a ż a ć  j e  d r o g ą  
k r z y ż o w a n i a .  N o w e  
odmiany miały być już 
odporne na f i lokserę.  
Wyszło na to, że obie metody są dobre i osiągnięto 
wspaniałe rezultaty. W drodze kolejnych krzyżówek 
okazało się, że udział winorośli właściwej w tych 
mieszankach jest tak duży, że można produkować 
wino, które traktuje się tak, jakby zostało uzyskane z 
winorośli właściwej. Wino Freiminer, które pijemy, 
uzyskano z takiego właśnie mieszańca. Jest to 
prawie Traminer, ma niezwykle delikatne aromaty, 
oparte na solidnej kwasowości. Najsmaczniejsze 
jest schłodzone do temperatury ośmiu, dziesięciu 
s topni  Cels jusza .  W czerwonym winie  
najważniejsze są taniny (garbniki), powodujące w 
ustach poczucie suchości i ściągania. Natomiast w 
białym winie garbników nie ma, są wręcz 
niepożądane. Tu jest najważniejsza kwasowość. 

Z notatek Romana Wolniewicza:
Po blisko półtorarocznych poszukiwaniach 

wreszcie w 2003 roku znalazłem kawałek ziemi 
odpowiedni pod winnicę. Ekspozycja południowa, 

gleba IV-V klasy, kamienisto gliniasta, tak zwany 
spągowiec czerwony. Nachylenie stoku 0-30 stopni. 
Powierzchnia pod winnicę 1,16 ha, wysokość ok 265 
m n.p.m. 

Prace rozpocząłem od posadzenia sadzonek 
odmian Traminer, Freiminer, GF89-3 Nina, 

Modranka, Nitra, Kaberan (z przeznaczeniem na 
krzewy mateczne) w miejscu, gdzie planowałem 
zrobić tarasy. 

Główne prace na winnicy to odchwaszczanie, 
wapnowanie, głęboka orka, dokładne pomiary 
geodezyjne oraz rozplanowanie tarasów i nasadzeń.

Zaplecze mieszkalne to przyczepa campingowa i 
sławojka. Środek transportu Fiat 125p, przyczepka 
ładowności 400 kg, narzędzia ręczne. Energię 
elektryczną poprowadziłem od sąsiadów, w wodę 
również u nich się zaopatruję, za opłatą oczywiście. 
W dolnej części parceli wykarczowałem zarośla i 
wziąłem się za remont piwnicy. Powstało coś na 
kształt siedliska. 

Najważniejsze - od wiosny nie jestem sam, 
towarzyszy mi pies. Wabi się, jakżeby inaczej, 
Medok (nazwa wina).

6 lipca 2004 roku zostało zapisane przez 
notariusza w księdze wieczystej, że 
moja córka Bogusia została 
formalną właścicielką winnicy.

- A teraz zapraszam na winnicę - O, 
tędy, bardzo proszę, tą ścieżką…
- Że stroma? To nic takiego, chodzę 
tędy kilkanaście razy dziennie, 
dlatego jestem chudy, ale za to 
zdrowy - śmieje się właściciel.

Całe towarzystwo wchodzi za 
panem Wolniewiczem, pod nogami 
łany macierzanki, która rozdeptana 
n a s z y m i  b u t a m i  w y d a j e  
oszałamiający zapach. Zachwyca 
nas to tak bardzo, że nie mamy siły 
iść dalej. Widok na południe ponad 
koronami drzew ze zbocza winnicy 
zwala z nóg. Jest znakomita 
widoczność i mamy jak na dłoni 
całe Karkonosze. Rozpoznajemy 
znajome szczyty: Szrenicę, Śnieżne 
Kotły, Szyszak, no i Śnieżkę, 

oczywiście. 
Jednak teraz najważniejsza jest winnica. 

Wchodzimy na górę i przed naszymi oczami 
roztacza się ponad hektar starannie utrzymanych 
szpalerów winorośli (część krzewów rośnie na 
tarasach), których krawędzie obsadzone są właśnie 
macierzanką, która rosła tu, gdy winnicy jeszcze nie 
było. Pan Roman z doskonałym francuskim 
akcentem wymienia jednym tchem nazwy odmian, 
które są tu posadzone: Regent, Riesling, Pinot Gris, 
Pinot Noir, Rondo, Dunkelfelder, Pinot Blanc, Saint 
Laurent, Freiminer, Chardonnay, Cabernet 
Sauvignon, Marechal Foch, Sibera, Heridan.

Krzewy prowadzone są w dwojaki sposób. W 
formie dwuramiennego sznura Guyota na 
podwójnym pniu oraz w formie kurtyny. O wyborze 
formy prowadzenia decyduje kilka czynników, 
m.in. siła wzrostu, charakter latorośli, stopień 
zagęszczania krzewu, ekspozycja na słońce, 
odległość od powierzchni ziemi, co jest bardzo 
ważne podczas wiosennych przymrozków, a 
wreszcie ekonomia. Winorośl to bardzo elastyczna 
roślina i prowadzić ją można na bardzo wiele 
sposobów. Starożytni preferowali metodę 
swobodnego wzrostu i krzewy rozpinali na 
drzewach. Wtedy do zbioru owoców należało użyć 
wysokich drabin. Współczesne metody to uprawy 
przemysłowe, w pełni zmechanizowane.

Uprawa winorośli nie jest zbyt trudna. Krzewy 
nie potrzebują podlewania, są samopylne lub 
zapylane wiatrem, więc odpada sprawa owadów, o 
co muszą się troszczyć na przykład sadownicy. No i 
jak już jakaś odmiana zadomowi się i zdobędzie 
odporność na mróz, co jest absolutnym wymogiem 
w naszym klimacie, to wtedy taki krzew żyje co 
najmniej 25 lat.

Winorośle muszą być, niestety, opryskiwane, bo 
bez tego nie byłoby owoców. Jednak na szczęście na 
naszych terenach nie ma jeszcze winnic, czyli tzw. 

monokultur, więc nie przenoszą się choroby. 
Dlatego póki co, pan Roman Wolniewicz stosuje 
najprostsze preparaty, oparte na siarce, miedzi i 
wyciągach z roślin, które dopuszcza się nawet do 
upraw  ekologicznych. 

Są kraje europejskie, gdzie winorośl na trwałe 
wpisała się w kulturę narodów, ponieważ uprawia 
się ją od wieków. Obecnie w wyniku ocieplenia 
klimatu rozpoczęto uprawę winorośli w Szwecji i w 
Danii. Stwierdzono też, że na południu Anglii 
wapienna gleba jest identyczna jak w Szampanii 
(Francja). Stąd też niektóre „szampańskie domy” 
inwestują w winnice właśnie na południu Anglii. 
Winnica Jaspis leży na 51. równoleżniku, choć do 
tej pory uważano, że najbardziej na północ 
wysunięta granica uprawy winorośli może 
przebiegać gdzieś na 45. równoleżniku. Ocieplenie 
klimatu właśnie to zmienia.

Poważniejsze prace w 2005 roku to wykonanie 
wjazdu na winnicę z polnej drogi. 
Musiałem pokonać przewyższenie 
około 1,5 m. Zrobiłem cztery tarasy 
jednorzędowe i półtora tarasu 
dwurzędowego.  Do budowy 
t a r a s ó w  w y k o r z y s t a ł e m  
przekompostowaną darń zdjętą z 
części winnicy, gdzie była łąka. 
Wytyczyłem i oznaczyłem dokładny 
przebieg rzędów. Przy rozstawie 
rzędów 1,9 m i krzewów 1,5 m 
gęstość nasadzeń wynosi ponad 
3300 krzewów na hektar. Bilans 
tego roku to 446 krzewów 
wysadzonych na winnicy, 1057 
sadzonek ze szkółki i grunt 
przygotowany pod nasadzenia w 
przyszłym roku. Nieźle.

Poważny zakup w 2006 roku to 
ciągnik ogrodniczy z osprzętem: 
glebogryzarka, pług obrotowy, dwa 
kultywatory, przyczepa. 

Wiosenne nasadzenia trwały w tym roku 
wyjątkowo długo, bo posadziłem aż 1985 sztuk 
sadzonek. W sumie na winnicy rośnie około 2400 
krzewów czyli ponad dwie trzecie zaplanowanej 
ilości. Po czterech latach mogę potwierdzić trafność 
wyboru lokalizacji. Natomiast ocena  przydatności 
odmian do warunków agroklimatycznych winnicy 
wymaga jeszcze 2-3 lat obserwacji.

Winorośl uprawia się w celu sprzedaży 
winogron lub produkcji wina, albo z obu tych 
powodów. Teoretycznie z jednego hektara winnicy 
można zebrać od sześciu do dziewięciu ton owoców, 
z czego można uzyskać 5 - 7 tysięcy litrów wina, 
przy założeniu, że w winnicy rośnie tylko jedna 
odmiana winorośli. 
- Ja tutaj z jednej odmiany robię około 100 litrów 
wina, z innej tylko 15 litrów. W mojej winnicy jest 
14 odmian winorośli i obecnie jestem na etapie 
eksperymentów, aby stwierdzić, która odmiana 
najlepiej się czuje w tym miejscu. Dobór odmiany 
winorośli do warunków klimatyczno - terenowych 
to jest kluczowa sprawa. Najlepiej sprawdziła mi się 
odmiana Riesling, to jest moja perła w koronie - 
opowiada z dumą właściciel winnicy. - W tym roku 
zapowiadają się dobre zbiory, więc będzie smaczne 
wino. Wiosna była wczesna i ciepła, przymrozki 
przeszły bezszkodowo i winorośl spokojnie 
wegetuje. Jednak nie zawsze chodzi o dużą ilość 
owoców. Każdy winiarz wie, że im niższe zbiory, 
tym lepsza jakość wina. W ubiegłym roku 
chodziłem po winnicy i obcinałem zawiązki 
owoców Rieslinga, aby to, co zostanie, miało więcej 
cukru i ekstraktu. W Niemczech mówią na to 
„zielone zbiory”.    
- Na razie moim głównym źródłem finansowania 
inwestycji, to znaczy winnicy i winiarni, jest 
sprzedaż winogron. Nasze środowisko winiarskie 
zainteresowane jest kupowaniem owoców, aby z 
nich produkować wino. W tej chwili mam już 

zamówienia na całe tegoroczne zbiory winogron. 
Kupujący często zastrzegają, że chcą sami zbierać 
owoce, bo to jest dla nich atrakcja. Natomiast wyrób 
wina jest sztuką i ja jej dopiero się uczę. 

Obecnie produkować wino może praktycznie 
każdy, kto chce, ale tylko na potrzeby własne. Gdy 
jednak ma zamiar wprowadzić wino do obrotu, na 
przykład do gastronomii czy sprzedaży detalicznej, 
musi zarejestrować się w centralnym rejestrze 
przedsiębiorców  rolnych, prowadzonym przez 
Agencję Rynku Rolnego i wtedy otrzymuje swój 
numer ewidencyjny. Wpis do tego rejestru oznacza 
zobowiązanie producenta do składania informacji i 
deklaracji, dotyczących wielkości zbiorów 
winogron oraz wielkości produkcji i zapasów 
moszczy oraz win gotowych. Zgodnie z ustawą 
termin rejestrowania się w ARR upływa 31 lipca 
każdego roku, czyli w ostatnim dniu tzw. roku 
winiarskiego, który trwa od 1 sierpnia do 31 lipca 
roku następnego. Dopiero wtedy winiarz może 
przystąpić do produkcji wina z przeznaczeniem do 

sprzedaży.
- Jaka to jest straszna 
biurokracja - skarży się pan 
Roman. - Do dnia 1 sierpnia 
muszę zgłosić, że w tym roku 
będę produkował wino, 
oczywiście tylko z własnych 
zbiorów. Wtedy uruchamia 
s i ę  c a ł a  m a c h i n a  
biurokratyczna. Trzeba 
zacząć wypełniać ogromne 
i l o ś c i  p r z e r ó ż n y c h  
formularzy. Cała produkcja 
jest od tego momentu 
nadzorowana, kontrolowana 
i dokumentowana. Ja w tej 
chwili mam zgłoszoną 
jedynie winnicę, a nie 
produkcję wina. Na razie 
uczę się sztuki robienia wina 
i  c z ę s t u j ę  s w o i m i  
produktami wycieczki, takie 
jak wasza,  chociaż w 

przyszłości mam zamiar stawiać tu winiarnię, aby 
produkować wino na szerszą skalę. 

Do Dłużca zjechałem w pierwszy dzień wiosny 
2007 r. W lutym przeszła przez wieś wichura. Zostały 
po niej wyrwane z korzeniami drzewa i rozwalona 
sławojka, za naprawę której najpierw się zabrałem. 
Winnica na szczęście nie ucierpiała.

Dokończyłem wycinkę drzew z drogi dojazdowej 
do posesji, jako że do tej pory korzystałem z 
przejazdu przez posesję sąsiadów. Jesiony okazały 
się na tyle grube, że w tartaku przetarłem je na belki 
nośne pod zadaszenie piwnicy. Z powalonej przez 
wichurę lipy będzie podłoga. Budowę zadaszenia 
rozpocząłem w sierpniu, a zakończyłem dopiero w 
listopadzie.

Winnica zaowocowała pięknie i musiałem 
zakręcić się koło wina. Tym bardziej, że znajomi z 
Sokołowca namówili mnie, abym w listopadzie 

wystawił swoje wyroby na święcie polskiego wina 
we Wrocławiu.

W lipcu wybrałem się z córką na mały spacer po 
winnicy. Było po deszczu. Moją uwagę zwrócił 
mokry kamień, na którym uwidoczniły się regularne 
żyłki. Czyżby agat? Zawiozłem kamień do fachowca 

do  przec ięc ia  i  
okazało się, że to 
wyjątkowej urody 
a g a t .  P o  k i l k u  
dniach na winnicę 
przyjechało dwóch 
d o ś w i a d c z o n y c h  
p o s z u k i w a c z y  i  
przeszukało pole. 
Agatów nie znaleźli 
a l e  s t w i e r d z i l i  
obecność jaspisów. 

Od tego roku 
of ic ja lna nazwa 
w i n n i c y  b r z m i  
Winnica Jaspis.

Kierujemy się w 
stronę urokliwej 
piwniczki na terenie siedliska. Jest niewielka, w 
większości wbudowana w skarpę. To dla ochrony 
przed mrozami. Skarpa jest tak dobrym izolatorem, 
że zimą wewnątrz temperatura nie spada nigdy 
poniżej zera. Najniższa zanotowana to plus dwa 
stopnie Celsjusza. W piwnicy pana Romana panuje 
nienaganny porządek, a klepisko na podłodze jest 
gładkie jak posadzka.

Nisko na specjalnych podkładkach stoją pękate 
butle, to wino w trakcie produkcji. Na półkach 
ułożone niewielkie pryzmy butelek z winem ze 
starannie przytwierdzonymi do szyjek etykietkami z 
nazwą i rokiem produkcji. Jak wyjaśnia winiarz, do 
określenia jakości wina dodaje się jego potencjał 
starzenia. To się sprawdza za pomocą prób i błędów. 
Otworzyć butelkę, skosztować, i znów czekać do 
następnego roku. I wtedy można określić, że wino 
ma potencjał starzenia np. pięciu lat.

Wyremontowałem już piwnicę i zaopatrzyłem w 
podwójne drzwi z termoizolacją. Udrożniłem też 
wentylację. Zbyt małą piwniczkę próbowałem 
powiększyć, ale na dobrych chęciach się skończyło - 
skała. W szczytową ścianę wmurowałem kamień z 
wykutymi datami:1700 - rok wybudowania piwnicy 
(tę datę widział na kamieniu mieszkaniec Dłużca ale 
kamień ten zaginął) i 2003 - rok powstania winnicy.

Pan Roman Wolniewicz jest bardzo skromny, 
gdy mówi, że uczy się dopiero produkcji wina. Na 
jego stronie internetowej można znaleźć wiele 
dyplomów dla win z winnicy Jaspis. Jednak to jest 
temat na zupełnie inną historię. 

Czy rok 2008 był udany? Trudno powiedzieć, 
jako że nie ma skali porównawczej do innych 
roczników i innych winnic, ale w stosunku do roku 
ubiegłego wydaje się być gorszy. Tak w winnicy jak i 
w piwnicy. Problemem jest ogólnie wysoki poziom 
kwasów w owocach. Jedynie Regent, Dunkelfelder i 
Muskat Odesski miały zawartość kwasów poniżej 
10g/l.

Winobranie i winifikacja połączone z 
degustacją win z zebranych odmian okazały się 
ciekawą ofertą turystyczną. Podjęliśmy decyzję 
zaprezentowania się na III Konwencie Winiarzy 
Polskich w Jaśle. Wysłaliśmy tam nasze wina: 
Riesling, Regent i Marechal Foch z rocznika 2007. 
W listopadzie wzięliśmy udział w drugim  święcie 
polskiego wina we Wrocławiu, gdzie z kolei 
reprezentowały nas wina Regent 2007 i Pinot Gris 
2008. 

Przed nami rok 2009. Co przyniesie? Nie 
wiadomo. I to w winorośli i winie jest najpiękniejsze.

tekst: Agnieszka Młyńczak
zdjęcia: Henryk Młyńczak

Fragmenty notatek Romana Wolniewicza 
pochodzą ze strony  http://www.winnica-
jaspis.eu/szkiel.htm
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Ta winnica mi zagrała

Kwiatostan winorośli ...

Roman Wolniewicz przy pracy

 Symbioza winorośli z macierzanką

... i winne grono fot. z archiwum winnicy

Winnica Jaspis w Dłużcu



Wartość ziemi złotoryjskiej jest znana nie tylko jej 
rdzennym mieszkańcom, ale jak się okazuje, 

również ludziom z innych części kraju. Uzmysłowiłam 
to sobie ostatnio, gdy miałam okazję spotkać się ze 
studentami II i III roku Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
którzy przyjechali w nasze strony specjalnie dla 
sędziszowskich ruin. Grupa młodych archeologów in 
spe z ich opiekunką Agatą Sztyber z Instytutu 
Archeologii Wczesnego Średniowiecza dwa tygodnie 
zajmowali się poszukiwaniami śladów dawnego 
kościoła św. Katarzyny na sędziszowskim wzgórzu. 
Kiedy jeszcze miesiąc wcześniej fotografowałam 
malowniczą narożną kamienną ścianę, stojącą w polu 
przy drodze do Sokołowca, nie sadziłam, że to miejsce 
kryje jakieś tajemnice. O ich istnieniu miałam okazję 
naocznie się przekonać, towarzysząc studentom 
podczas ich praktyki. 

 Ostatnie tygodnie sierpnia rozpieszczały nas 
pięknym słońcem, w sam raz do plażowania, a młodzi 
ludzie z łopatami i kilofami w rękach przeklinali żar 
lejący sie z nieba. Nie dziwię się. Ja tylko 
obserwowałam ich poczynania, a i tak ubranie kleiło mi 
się do ciała. Opiekunka praktyki zleciła studentom 
przekopanie dość obszernej przestrzeni, która miała 
odkryć zarys dawnej świątyni. Prace szły mozolnie nie 
tylko dlatego, że ponad połowa grupy była płci 
niewieściej, zatem z definicji słabszej, ale przede 
w s z y s t k i m  d l a t e g o ,  ż e  p o  w y k o p a n i u  
trzydziestocentymetrowego dołu młodzi archeolodzy 
natrafili na litą skałę. Najszybciej zniechęcili sie 
panowie, dziewczyny wtedy, z uporem godnym 
opisania, chwyciły za kilofy, i nie mogąc iść w głąb, 
poszerzały przestrzeń stanowiska. Opiekunka praktyki 
cały czas miała nadzieję, że nie tylko określi zasięg 
budowli, ale jeszcze przy okazji odnajdzie stare 
cmentarzysko. Argumentowała to logicznie, skoro był 
tu kościół, to zwykle wokół świątyni budowano 
cmentarze, w Sędziszowie nie powinno być inaczej. 
Pierwsze kości, na jakie natrafili studenci, niestety 
należały do zwierzęcia. Skąd wiedzieli, że nie są to 
ludzkie szczątki? Studiując archeologię, trzeba też 
zgłębiać tajniki anatomii, aby w takim, jak opisany, 
przypadku nie wyciągnąć pochopnych wniosków. 
Dowiedziałam się też, że archeolog po znalezieniu 

ludzkich kości i tak jeszcze dla pewności przekazuje je 
antropologom, aby oni mogli określić czas śmierci 
właściciela szczątków, jego wiek, oraz przebyte 
choroby.
 Istnienie kości na terenie należącym do świątyni 
może wskazywać, że wcześniej było tu miejsce 
oprawiania i spożywania  zwierząt. Tym bardziej, że 
kości te zostały znalezione na wypalonej ziemi (ślad po 
palenisku) i przysypanej później kamieniami. One też 
noszą ślady ingerencji ognia. To również ważna 
informacja dla badaczy, choć nie takiej oczekiwali 
studenci. Po specjalistycznych badaniach kości 
dowiedzą się, z jakiego czasu pochodzi palenisko. 
Oprócz zwierzęcych szczątków archeolodzy natrafili 
na skorupy glinianych naczyń, co dowodzi aktywności 
ludzkiej na badanym terenie. Ciągle jednak kopiący 
mieli problem z odnalezieniem 
f u n d a m e n t ó w  k o ś c i o ł a .  
Dlaczego świątynia przetrwała 
w tak szczątkowym stanie? 
Dlaczego tak mało śladów 
przetrwało do naszych czasów? 
Pani Agata sugeruje, że 
trzynastowieczna świątynia 
była budowana w trudnych 
warunkach terenowych, na litej 
skale. Elementy konstrukcji 
wmontowywane  by ły  w  
naturalne podłoże, dlatego nie 
widać teraz, zwykle ładnie 
przebiegającej, granicy między 
powierzchnią a fundamentami. 
Na sędziszowskim wzgórzu 
prosto nie jest. Może dlatego, że 
kiedy lokalna społeczność w 
średniowieczu otrzymała nakaz 
w z n i e s i e n i a  ś w i ą t y n i ,  
korzystała z taniego budulca, 
którego w okolicy było pod 

 Mało kto wie, że obywatel ma obowiązek 
powiadomić służby konserwatorskie o samowolnych 
wykopach pod budowę na terenie objętym nadzorem 
konserwatorskim, czyli np. na terenie starówki. Teraz, 
jeśli inwestor rozpocznie prace budowlane na terenie 
stanowisk archeologicznych, i nie wpuści archeologów 
na badania, może obawiać sie kary. W świetle prawa 
nawet warstwa gliny w wykopie jest substancją 
zabytkową, ponieważ może być dowodem dawnej 
bytności człowieka. Mariusz twierdzi, że świadomość 
społeczeństwa na temat zabytków leżących w ziemi i 
prawa ich ochrony, jest nikła. Winę za to ponoszą także 
sami archeolodzy, którzy nie informują szerzej 
społeczeństwa o swoich badaniach, ich celowości i 
efektach wykopalisk. Winne są też pewne zapisy 
prawne, mówiące o konieczności ponoszenia przez 
inwestora kosztów badań archeologicznych. Na 
zdrowy rozum przecież zabytki, i te na powierzchni, i te 
leżące w ziemi, należą do państwa, a inwestor płaci za 
ich wykopanie i zbadanie, choć sam z tego nic nie ma. 
Obecnie coś jednak drgnęło w przepisach i istnieje 
szansa, że państwo będzie zwracać koszty prac 
archeologicznych, poniesione przez inwestora, jeśli ich 
suma przekroczy 2% całej inwestycji.
 Mariusz zauważa, że teraz coraz rzadziej budujący 
mają szansę ominąć prawo, związane w ochroną 
zabytków, ponieważ sami archeolodzy na to nie 
pozwalają. Wielu z nich ma swoje firmy, które 
funkcjonują właśnie na zlecenie inwestorów. W 
interesie, również ekonomicznym, nie tylko 
naukowym archeologa jest poszukiwanie miejsc, gdzie 
coś się dzieje w ziemi, a teren jednocześnie jest 
oznaczony jako stanowisko archeologiczne. Nic 
dziwnego, że inwestorzy nie przepadają za 
archeologami, podobnie jak za ekologami. Ale to już 
inna historia.
                     Tekst: Iwona Pawłowska,
                     Zdjęcia: Agnieszka Młyńczak

Mariusz Łesiuk prowadzi firmę Nadzory i badania 
archeologiczne Pro Archaeologia Pracownia 
Archeologiczno-Konserwatorska, Radziechów 44,
59-516 Zagrodno,tel. 0510 047 174, www.proarcheo.pl

Archeolodzy działają w granicach wyznaczonych 
przez projekt budowlany i są finansowani przez 
inwestora. Niestety, jak mówi Mariusz; archeologia 
jest dotknięta przez wolnorynkowość. Nawet jeśli 
badacz znalazłby eksponaty na analizowanym obszarze 
i ich położenie wskazywałoby na konieczność 
poszerzenia pola poszukiwań, nie może wyjść poza 
granice, należące do inwestora. Nikt mu na to teraz 
prawdopodobnie nie da pozwolenia, a już na pewno 
pieniędzy. Owszem, Mariusz mógłby postarać się o 
zgodę konserwatora, ale jeśli trzeba kopać głęboko, to 
powinien mieć więcej czasu, a to kosztuje, musiałby 
zatrudnić więcej ludzi, to też kosztuje.
 Często obwinia się archeologów o spowalnianie 
prac budowlanych. Mówi się: tu już można by wylewać 
fundamenty, a oni się grzebią w wykopach i czyszczą 
pędzelkami jakieś skorupy. Nie jest to jednak prawda. 

W prawie istnieje zapis o wyprzedzających badaniach 
archeologicznych, kiedy istnieje podejrzenie, że teren 
kryje tajemnice przeszłości. Takie badania muszą być 
już ujęte na etapie projektowania inwestycji. Architekt-
projektant, wiedząc o stanowisku archeologicznym, 
powinien uprzedzić inwestora o konieczności 
z a r e z e r w o w a n i a  c z a s u  n a  p o s z u k i w a n i a  
archeologiczne. Wtedy nie ma niespodzianek. Wszyscy 
wiedzą, co i jak przebiega. Obowiązkiem archeologa 
jest zmieścić się w zapisanym czasie badań.

znaleziska ma prawie na co dzień, a dla nas to okazja 
rzadka obcowania z tak namacalną przeszłością. 
Późnośredniowieczną, jak się okazuje, gdyż sposób 
zdobienia naczynia jest typowy dla wytworów 
garncarskich z tamtych czasów.
 Żeby wyciągać konstruktywne wnioski z 
archeologicznych znalezisk, trzeba mieć na uwadze, 
miejsce, w którym konkretny historyczny element 
występuje. Jeśli ktoś przyniesie archeologowi tzw. fant, 
który gdzieś znalazł, dla naukowca nie będzie to miało 
dużego znaczenia. Dlatego też archeologom cierpnie 
skóra na myśl o poszukiwaczach skarbów uzbrojonych 
w wykrywacze metalu, którzy przekopują okolice, 
zostawiając po sobie spustoszenie. Czy robią to z pasji 
zbieractwa, czy też kierują nimi iście komercyjne 
pobudki, i tak nie znajdują zrozumienia wśród 
naukowców.
 Najlepiej jest, gdy archeolog sam wykopie z ziemi 
eksponat, ponieważ dla naukowca ważny jest kontekst, 
czyli miejsce występowania znaleziska. Optymalnie 
byłoby, gdyby miejsce archeologicznej eksploracji 
było niepoddane współczesnej ludzkiej ingerencji. W 
miejscu, w którym obecnie pracuje Mariusz, stare cegły 
wymieszane są z bolesławiecką kamionką, więc trudno 
jest ustalić jednoznacznie czas zabudowy przestrzeni. 
To zamieszanie prawdopodobnie jest efektem 
powojennych prac porządkowych.
 Zaraz za ogrodzeniem placu budowy, który 

eksploruje Mariusz, jest teren 
d a w n e g o  e w a n g e l i c k i e g o  
cmentarza. Dla archeologa 
poszukiwania na takim obszarze 
to byłaby nie lada gratka. Jednak 
on nie ma teraz szansy badań na 
interesującej go przestrzeni, 
ponieważ nie są tam prowadzone 
prace budowlane, naruszające 
podłoże. Archeolog musi czekać, 
aż kiedyś ktoś zechce postawić 
tam budynek, albo konserwator 
zabytków przyzna finanse i zleci 
poszukiwania na tym obszarze. 

Tajemnice kryje ziemia

W samym centrum Chojnowa powstaje market. 
Jednak zanim na teren budowy wkroczyły ekipy 

budowlane, w pocie czoła i trzydziestostopniowym 
upale uwija się Mariusz Łesiuk. Jego sprzęt to haczka, 
łata, metrówki i jeszcze kilka innych przyrządów, 
których nazw nie pomnę. Mariusz nie jest 
budowlańcem ani geodetą, lecz archeologiem. Co robi 
archeolog w takim miejscu? Każdy teren leżący w 
obrębie starego miasta, na dawnych przedmieściach 
powinien być, w przypadku prac budowlanych, 
zbadany przez archeologów. Konserwator zabytków 

ma w swoich dokumentach naniesione stanowiska, 
które powinny być zbadane przez archeologów. 
Zawsze jest przecież taka możliwość, że żyjący przed 
wiekami w miastach ludzie zostawili po sobie ślad 
bytności, głęboko zakopany w ziemi. Obowiązkiem 
Mariusza jest sprawdzenie, czy teren budowy nie kryje 
w sobie pamiątek, które rzucą światło na przeszłość 
tego miasta.
 Kiedy spotykamy się z archeologiem, jest właśnie 
na tropie śladów dawnych piwnic. Może barokowych, 
może renesansowych, to jeszcze trzeba ustalić. To, co 
widzę, podążając za wzrokiem i palcem Mariusza, w 
żaden sposób nie kojarzy mi się z piwnicami. W 
głębokim, prawie dwumetrowym wykopie widać różne 
smugi, układające się poziomo w ziemi. I tyle. Jak 
wyjaśnia fachowiec, są to profile pozostałości 
stojących tu niegdyś budynków. Z różnie ułożonych 
kolorów gruntu można wywnioskować charakter 
miejsca i czas wkopywania się w ziemię. Archeologia 
ma wiele wspólnego z geologią. Trzeba umieć 
rozróżnić, czy dana warstwa ziemi ma charakter 
naturalny, np. występuje w niej materiał naniesiony 
przez rzekę, czy też są to ślady działalności człowieka. 
Jeśli barwa nie jest jednolita, a poza tym widać kolor 
charakterystyczny dla budulca: cegieł czy kamienia 
oraz resztki zaprawy, jasne jest, że stały tu kiedyś domy. 
A skoro były domy, to powinny być też inne ślady 
ludzkiej bytności. Człowiek jest takim stworzeniem, 
które kumuluje śmieci, a one są niedyskretnym 
świadkiem oraz dowodem naszego trybu życia. 
Archeolog, wkraczając na przydzielony mu teren, 
dokonuje stopniowej odkrywki (czasem za pomocą 
ciężkiego sprzętu, czasem z łopatą w ręku), wchodząc 
coraz głębiej w ziemię dokumentuje każdą warstwę. To 
tak, jakby ściągać od góry kolejne warstwy tortu i 
opisywać, co się pod nimi kryje.
 Mariusz właśnie skrupulatnie przeszukuje 
przestrzeń w poszukiwaniu… No właśnie, czego 
konkretnie szuka? Tego nie wiadomo. Zwykle jest to 
niespodzianka. Czasem nie znajdzie niczego, ale teren 
musi być zlustrowany i opisany. Dlatego archeolog już 
w wykopie mierzy poziom, na którym zaznacza się 
zarys kolorowych smug. Za pomocą geodezyjnych 
przyrządów określa precyzyjnie głębokość piwnic. 

Wszystko przenosi na kartki bloku milimetrowego. 
Szkic, który w tych warunkach powstaje, potem już na 
spokojnie zostanie przeniesiony do komputera. 
Dlaczego nie od razu? W pyle czy błocie wykopów 
żaden laptop nie miałby długiego życia. Dlatego 
zaawansowana technika przydaje się dopiero podczas 
sporządzania oficjalnych raportów, jakie Mariusz 
składa później konserwatorowi zabytków. I tu 
ciekawostka: laikowi wydaje się, że najważniejsze dla 
archeologa jest znalezisko, które potem oddaje do 
muzeum.  Nieprawda ,  na j i s to tn ie j sze  j e s t  
udokumentowanie wykopaliska. Przecież to, co w 
danym momencie jest eksplorowane, ulegnie 
destrukcji. Zostaną za to opisy, z których tworzy się 
historię.
 Ślad piwnic znalezionych na terenie budowy został 
naruszony przez późniejsze wkopy. Glina 
przemieszana z kawałkami cegły oznacza to, że 
budowano tu nie tylko w baroku, ale też w czasach nam 
bliższych. Mariusz pokazuje liczne skorupy naczyń. Te 
bardziej kruche, które łamią się w palcach, pochodzą 
sprzed wielu wieków. Te twardsze z glazurą i 
niebieskimi wzorami, to pewnie ślady ludzkiej 
egzystencji z przełomu XIX i XX wieku. W 
średniowieczu garncarze nie znali takiej technologii 
wypalania gliny, jaka umożliwiałaby utwardzenie 
naczynia w stopniu, który osiągnięto współcześnie. 
Stąd te różnice w twardości skorup pochodzących z 
różnych epok. Starszą ceramikę 
poznaje się nie tylko po stopniu 
twardości, ale również po 
c h a r a k t e r y s t y c z n y c h  
ornamentach i tzw. wylewach czy 
okapach w górnej  części  
n a c z y n i a . Z  c i e k a w o ś c i ą  
przyglądamy się kawałkom gliny 
i próbujemy poskładać z nich 
jakieś naczynie. Wymaga to i 
szczęścia i cierpliwości tak, jak 
układanie puzzli.  Mariusz 
p r z y g l ą d a  s i ę  n a m  z  
r o z b a w i e n i e m .  O n  t a k i e  

dostatkiem. Nie był to kamień wyszukany, choć łatwy 
w obróbce. Jednak brak doświadczenia budujących i 
kwestie ekonomiczne sprawiły, że świątynia łatwo 
uległa destrukcji. Na pewno ostateczny kres jej 
istnienia przyniosły wojny husyckie.
 Po wielu dniach kopania studenci gromadzą już 
coraz więcej informacji i są w stanie określić, gdzie 
była nawa kościoła, widzą też zarys prezbiterium. Co 
więcej, są pewni istnienia absydy, zamykającej część 
ołtarzową budowli. Na razie nie potrafią określić 
kształtu prezbiterium i absydy. Jeszcze więcej 
trudności mają z wyznaczeniem granic kościoła od 
północy. 
    W przedostatni dzień praktyki w sukurs 
studentom przyszła pogoda. Padający całą noc 
intensywny deszcz odsłonił brakujący element zarysu 

świątyni. To, czego nie mogły 
dokonać ludzkie mięśnie, zrobiła 
na tu ra .  S tuden tom zos ta ło  
sporządzenie rysunków i opisów. 
Jednak cmentarz wciąż pozostał 
n i e o d k r y t y .  N a m i a s t k ą  
średniowiecznego cmentarza 
okazał się grobowiec z przełomu 
XIX i XX wieku, na jaki z pomocą 
mieszkańców wsi natrafili studenci. 
Niespełna pół kilometra od 
stanowiska archeologicznego, 
wśród pól i zarośli, znaleźli 
zniszczone mauzoleum, w którym 
spoczywały szczątki możnych 
mieszkańców Sędziszowy. Słowa 
„spoczywały” użyłam na wyrost, 
p o n i e w a ż  t r u m n y  i  k o ś c i  
porozrzucane były po całym 
grobowcu.  Prawdopodobnie  
poszukiwacze skarbów mieli 
nadzieję odnaleźć w mauzoleum 
kosztowności i dokonali totalnej 

na stanowisku, czekała młodych archeologów znowu 
fizyczna praca – zakopanie tego, co tak mozolnie 
odkrywali. Kiedy za rok znowu tu przyjadą, nie będą 
ponownie odsłaniać terenu tegorocznych eksploracji. 
Rozpoczną wykopy na niezbadanym jeszcze obszarze i 
może wtedy znajdą odpowiedzi na pytania, które 
pojawiły się podczas tego sondażowego wykopaliska. 
 

Tekst i zdjęcia: Iwona Pawłowska

Autorka  serdecznie  dz iękuje  właśc ic ie lce  
gospodarstwa agroturystycznego „U Groszków” za 
zapewnienie miłej atmosfery spotkań ze studentami i 
ich opiekunką.

destrukcji znajdujących się tam sarkofagów. Studenci 
poskładali deski trumien, ułożyli wszystkie kości do 
jednej skrzynki i w ten sposób zawstydzili 
mieszkańców Sędziszowy, którzy, co widziałam na 
własne oczy, uczynili sobie z miejsca naznaczonego 
majestatem śmierci teren piknikowy. Świeże ślady po 
ognisku, napisy na ścianach grobowca czy nakrętki po 
napojach, dobitnie świadczą o tym, czym dla 
niektórych ludzi jest szacunek do zmarłych. Nieważne, 
że ci zmarli byli innej narodowości. Czy naprawdę 

trzeba, by do wsi przyjechali studenci archeologii z 
Krakowa, aby ktoś zainteresował się zapodzianym 
wśród pól grobowcem? Czy trzeba mieć historyczną 
pasję, by przywrócić ład w miejscu ostatecznego 
spoczynku?
 Pod koniec sierpnia praktyki studenckie na 
wzgórzu dobiegły końca. Po udokumentowaniu  prac 

Uprzątnięte wnętrze grobowca
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NEULÄNDEL – NOWY LĄD – POLNA – 
NOWA ZIEMIA
 W dokumentach i źródłach historycznych 
miejscowość występuje stosunkowo rzadko; 
najczęściej w kontekście istniejącego tu od XIX 
wieku  zakładu  przemysłowego.  Nazwa 
miejscowości w dokumencie z roku 1825 brzmi 
Neuländel. Po II wojnie światowej najpierw 
używano nazwy Nowy Ląd, co jest prawie 
dosłownym tłumaczeniem nazwy niemieckiej. 

Pojawiła się też inna nazwa – Polna. Żadna jednak 
nie została zaakceptowana przez komisję do spraw 
nazewnictwa miejscowości na Ziemiach 
Odzyskanych i od roku 1947 przyjęła się obecna 
nazwa – Nowa Ziemia. Aktualnie Nowa Ziemia, na 
podstawie Uchwały Rady Gminy Złotoryja, 
administracyjnie jest połączona z Wilkowem – 
Wsią. W wykazie nieruchomości figuruje 5 
budynków (łącznie z zakładem). 

Nowa Ziemia zawsze była mała miejscowością. 
Liczba ludności praktycznie tylko raz w historii 
przekroczyła liczbę sto. Było to w roku 1871, kiedy 
we wsi mieszkały 123 osoby, obecnie w roku 2009 - 
92 osoby.

ZŁOTO 
 Nowa Ziemia leży na obszarze złotonośnym. 
Nie ma jednak wzmianki o osadnictwie w tym 
rejonie z pierwszego okresu górnictwa złota. Swego 
rodzaju gorączkę złota Nowa Ziemia jednak 
przeżywała. Dowodem może być zachowana 
sztolnia, która nosi imię św. Jadwigi. W 
opracowaniu K. i K. Maciejaków reprodukowane 
jest zdjęcie tejże sztolni, na którym widać napis nad 
wejściem do sztolni:
  „Gewerkschaft Goldberg 
    Hedwigsstollen 24. 3. 1927” 
Oznacza to, że istniał tu „Zakład Złotoryja Sztolnia 
św. Jadwigi”. Zdaniem autorów, na tym terenie 
można wypłukać z dna rzeki największe ziarenka 
złota, a sztolnia ma 200 m długości. Prace 
przerwano tu w roku 1928, lecz podjęto je na nowo 
w roku 1934. Ta próba zakończyła się jednak 
niepowodzeniem wskutek sporu między 
przedstawicielami spółki, władzami Złotoryi, a 
niemieckim ministerstwem finansów. Była to 
ostatnia kopalnia złota w rejonie złotoryjskim. 

TROCHĘ HISTORII

 Nowa Ziemia najczęściej łączona była z inną 
większą miejscowością, np. z Nowym Kościołem, z 
Sępowem, obecnie z Wilkowem - Wsią. Istnieje 
przekaz mówiący, że na początku XIX wieku 
istniała tu karczma, która miała dać początek tej 
małej kolonii ówczesnego Sępowa. W roku 1825 
zarówno Sępów, jak i Nowa Ziemia, należą do 
Akademii Rycerskiej w Legnicy. Oprócz karczmy 
miał tu istnieć tartak oraz olejarnia. Jeszcze inny 
przekaz podaje, że był tu także książęcy zamek 
myśliwski. Być może dokumenty, mało precyzyjne, 
mówią w tym przypadku o tym samym obiekcie, 
lecz używają innych określeń i innego nazewnictwa. 
 W 1826 roku uruchomiono  w Nowej Ziemi 
fabrykę sukna. Kilkanaście lat później (1840) mówi 
się już o niej jako o dużym zakładzie – jego 
właścicielami byli mieszkający w Złotoryi bracia 
Kühn. Był on zlokalizowany w czteropiętrowym 
budynku o długości 61 m. Budynek  ten istnieje do 
dziś i znajdują się w nim teraz mieszkania prywatne 
(budynek nr 1). Rozwój tego zakładu, jako 
wytwórni sukna, zahamował groźny pożar w roku 
1887. Po odbudowaniu go ze zgliszczy, w miejsce 
wytwórni sukna, powstała fabryka tektury.  
 Począwszy od 2. połowy XIX wieku, i 
praktycznie do II wojny, Nowa Ziemia była dla 
złotoryjan popularnym celem spacerów. 
Spacerowiczom i turystom miejscowa gospoda 
mogła zaoferować nie tylko posiłek, lecz także 
miejsca noclegowe. 

FABRYKA TEKTURY
 Już ponad 100 lat życie 
mieszkańców Nowej Ziemi związane jest z tą 
fabryką. W tym okresie prawie wszystko uległo 
zmianie: przynależność państwowa, zmienił się 
ustrój, mieszkańcy. Nie zmienił się krajobraz, 
fabryka też trwa niezmiennie. Fabryka tektury 
powstała tu w roku 1896 i była jedną z 
kilkudziesięciu firm branży papierniczej 
działających w tym regionie. Zakłady takie 
organizowano w takich miejscach dlatego, że 
do produkcji papieru, kartonu i tektury 
potrzebny był nieskrępowany dostęp do wody i 
tania siła napędowa. Na tym odcinku Kaczawa 

jest jeszcze rzeką górską, a zatem spełnia oba 
warunki. Wszystkie firmy tej branży okazały się 
rychło kołem napędowym dolnośląskiej  
gospodarki. Było to ważne szczególnie dla małych 
miejscowości rolniczych, które dzięki temu 
przeistaczały się szybko w ośrodki przemysłowe. 
 W zakładzie w Nowej Ziemi funkcjonują ponad 
stuletnie maszyny; niektóre z nich prawdopodobnie 
pamiętają jeszcze pierwszych właścicieli. 
Zasadniczo nie zmienił się sposób produkcji. 

Jedynie produkt ma obecnie inne niż wcześniej 
przeznaczenie. Stara technologia nie jest w tym 
przypadku wadą. Proces produkcji jest wprawdzie 
dłuższy, lecz produkt ma najwyższą jakość. 

SOCJALISTA UTOPIJNY? KOMUNISTA?
Jedną z najciekawszych postaci w historii 

zakładu jest Woldemar Gretschel. Rodzina 
Gretschelów nabyła Nową Ziemię w roku 1925. 
Woldemar kupił zakład oraz przylegające do niego 
dobra od Hansa Schmalera. Był dobrze 
przygotowany do nowej funkcji, ponieważ 
wcześniej praktykował w podobnym zakładzie w 
Żytawie/Zittau/. Był to dość oryginalny osobnik, 
zarówno w życiu prywatnym, jak i co do poglądów 

politycznych. Można by go zaliczyć do socjalistów 
utopijnych, a nawet do osób mających poglądy 
komunistyczne. Jednak dzięki takiemu podejściu i 
postawie, jego  pracownicy szeroko korzystali z tzw. 
świadczeń socjalnych. Właściciel zapewniał pracę 
ale także mieszkania, wyżywienie i opiekę lekarską, 
zabezpieczał dowóz dzieci do szkoły w Złotoryi. O 

jego oryginalnym sposobie bycia może natomiast 
świadczyć fakt, że kiedy po I wojnie zapanowała 
wielka inflacja, pieniądz ogromnie stracił na 
wartości (a banknoty stały się właściwie 
bezwar to śc iowe) ;  Woldemar  Gre t s che l  
wytapetował jedno z pomieszczeń w zakładzie 
banknotami. Dla niezorientowanych było to 
niezrozumiale, a w niektórych kręgach uchodził za 
wielkiego bogacza. Naziści nie byli jednak skłonni 
do tego typu żartów, nie mówiąc już o poglądach 
politycznych. Coraz bardziej popadał w niełaskę – w 
żadnym razie nie był pupilem władzy. Skończyło się 
tym, że był zmuszony, po odsiadce w więzieniu, 
przekazać zakład swojemu synowi Günterowi. Ten 
jednak nie bardzo radził sobie z kierowaniem 
zakładem. Woldemar natomiast popadł kolejny raz 
w kolizję z ówczesną władzą i tym razem wylądował 
w obozie koncentracyjnym w Gross-Rosen. 

TADEUSZ CIURUS
 Po wojnie zakład przeszedł w ręce państwa i 
podlegał różnym ośrodkom – najpierw Jeleniej 
Górze, a potem Chojnowowi. Nim to się stało, w 
zakładzie stacjonował oddział żołnierzy 
radzieckich. Przebywający już wówczas w Sępowie 
(od 1 października 1946 roku), Tadeusz Ciurus, nie 
wspomina pobytu Rosjan zbyt sympatycznie – 
„rozszabrowali zakład”. Od momentu pojawienia 
się Tadeusza Ciurusa w Nowej Ziemi i w zakładzie, 
stał się on tutaj czołową postacią. Nie tylko w tym 
środowisku. Wspomina trudne początki związane z 
rozruchem zakładu. Podkreśla, że problemy byłyby 

jeszcze większe, gdyby nie pozostało 
tu kilku Niemców  - fachowców w 
branży. Oni wprowadzali pierwszych 
polskich pracowników w tajniki 
produkcji i funkcjonowania zakładu. 
Dla T. Ciurusa sprawy zakładu i 
kierowanie jego funkcjonowaniem 
stały się pasją, niemal powołaniem. 
Mozolnie wyprowadzał zakład z 
b a ł a g a n u  i  n i e p o r z ą d k u  
spowodowanego wojną. Owocowało 
to systematycznym zwiększaniem 
zatrudnienia – w latach 70. i 80. Nowa 
Ziemia zatrudniała około 75. 
pracowników. Dziś T. Ciurus 

przebywa na emeryturze; zakładem kierował 41 lat. 
Dlatego też nadal żyje jego problemami, odwiedza 
zakład i służy radą swojemu synowi, który poszedł 
w jego ślady i również związał się z zakładem. 

SPÓŁKA „NOWA ZIEMIA”
 Zakład w Nowej Ziemi był jednym z 
nielicznych produkujących litą tekturę. Miał jednak 
coraz większe problemy z ochroną środowiska. 
Wybudowanie nowoczesnej oczyszczalni ścieków 
jest przedsięwzięciem bardzo kosztownym i 
zakładu nie było stać na jego realizację. W roku 
1998 został sprzedany dwom firmom z Legnicy. 
Najważniejszą inwestycją związaną nie tylko z 

funkcjonowaniem zakładu, lecz i całym 
otoczeniem, a przede wszystkim z ochroną 
środowiska, była modernizacja, polegająca na 
utworzeniu zamkniętego obiegu wody. To 
wyeliminuje emisję szkodliwych substancji do 
środowiska. Takie decyzje modernizacyjne 
spowodowały obniżenie zatrudnienia. Jest jednak 
szansa, że będzie się ono zwiększało, a zakład 
znowu stanie się konkurencyjny nie tylko w Polsce, 
lecz i za granicą. 
 Kierownictwo zakładu już w latach 60. 
podejmowało zabiegi w zakresie modernizacji 
produkcji. Nie zawsze były to działania zupełnie 
czyste. Znane było w zakładzie wydarzenie 
związane z wyjazdem do Czechosłowacji. Okazało 
się, że krewny jednego z szefów zakładu, pracuje w 
podobnym, jak Nowa Ziemia. Podpatrzył więc 
sprytnie niektóre czeskie rozwiązania i po 
przyjeździe do Polski zastosowano je w Nowej 
Ziemi.  Zyskał  asortyment  produkcj i ,  a  
zaoszczędzono także na nabywaniu tzw. licencji. 

WODA
 Od ponad 150 lat Nowa Ziemia kojarzy się 
przede wszystkim z zakładem. Taki stan rzeczy twa 
nadal. Jednakże jest druga dziedzina, której 
funkcjonowanie jest bardzo istotne nie tylko dla 
miejscowej ludności. Nowoczesne wodociągi na 
Dolnym Śląsku powstawały pod koniec XIX wieku, 
przy czym w Złotoryi przy samym końcu (1898). W 
okresie powojennym wystąpiły ostre niedobory 
wody pitnej. Ujęcia wodne w Nowej Ziemi ratowały 
tę trudną sytuację. W roku 1976 powstała tu stacja 
fluorowania wody, zaś w 1984 – nowa studnia 
głębinowa. Te rozwiązania pozwoliły na pełne 
pokrycie zaopatrzenia w wodę pitną.   

ZŁOTE  JAJKA
 W  r e j o n i e  P o g ó r z a  K a c z a w s k i e g o  
przekazywana jest legenda, iż nocny wędrowiec 
zauważa o północy, w pełni księżyca, siedzącą na 9. 
złotych jajkach kaczkę. Kiedy chce sięgnąć po te 
jajka, zostaje zauroczony w bezruchu z wyciągniętą 
ręką. Tak trwa aż do godziny pierwszej, kiedy 
kaczka znika, i dopiero wtedy może ruszyć w dalszą 
drogę. Jednakże za jego chciwość prześladują go 
odtąd bieda i nieszczęście.  

LISOWCZYK W NOWEJ ZIEMII?
 Odpowiadając krótko powiedziałbym: to nie 
jest niemożliwe, a raczej 
wysoce prawdopodobne.  
T e m a t  m o j e j  p r a c y  
m a g i s t e r s k i e j  b r z m i a ł :  
„Lisowczycy na Śląsku”. 
W p r a w d z i e  j e s t e m  
antymilitarystą, zbliżonym 
poglądami do pacyfistów, to 
jednak temat opracowałem z 
uwagi na Śląsk. Kim byli 
lisowczycy? To jedna z 
n a j o k r o p n i e j s z y c h  i  
najbrutalniejszych formacji 
wojskowych, jaka wyszła z 
polskiej ziemi (kresowej). 
Nazwę wzięli od swojego 
z a ł o ż y c i e l a - A l e k s a n d r a  
L i s o w s k i e g o ,  k t ó r y  n a  
początku XVII wieku z różnej 
maśc i  r zez imieszków i  
zawadiaków zorganizował 
bardzo bitne oddziały. Bardzo 
c h ę t n i e  l i s o w c z y k ó w  
wykorzystywali polscy magnaci kresowi do swoich 
agresywnych i awanturniczych wypraw przeciw 
ówczesnemu państwu moskiewskiemu  (tzw. 
Dymitriady). Już wówczas ich „przewagi” (tak 
zwano wtedy ich zwycięstwa), były okupione 
nieprawdopodobnymi i nieznanymi w sztuce 
wojennej okrucieństwami – a w tym „rzemiośle” 
nadal doskonalili się szybko i stale. Jeśli więc, 
niektórzy dzisiejsi Rosjanie, politycznie 
motywowani, wypominają nam ten okres (np. r. 
1612), nim zaczniemy energicznie i patriotycznie 

protestować, zważmy przez chwilę, czego,  również 
na ludności cywilnej, dopuszczali się nasi „dzielni” 
lisowczycy. Rzadko o tym się mówi.
 Niewiele mówi się również o tzw. pierwszej 
odsieczy wiedeńskiej z r. 1619. Znamy wszyscy tę, 
którą poprowadził w r. 1683 król Jan III Sobieski 
przeciw Turkom (a to była już druga). Tę pierwszą 
odsiecz wysłał król Zygmunt  III Waza, 
arcykatolicki król Polski równie bogobojnemu 
cesarzowi austriackiemu. Przeciw komu wysłał? 
Przeciw powstańcom czeskim i węgierskim, którzy 
wywołali powstanie i oblegali Wiedeń (to początek 
wojny 30. letniej). Kogo wysłał? Największych 
łotrów, jakich miał pod ręką, którzy prawie 
gwarantowali sukces, czyli lisowczyków. Pod 
Wiedeń lisowczycy szli tzw. zagonami, z których 
jeden prowadził przez Śląsk, należący wówczas do 
austriackich Habsburgów. Tenże zagon, zmierzając 
do Czech, przeszedł m.in. przez Złotoryję i Jelenią 
Górę. Tu, na Zachodzie, nazywano ich kozakami, 
gdyż sposobem walki, także uzbrojeniem jazda ta 
podobna była do  kresowych kozaków. Grabieżami, 
gwałtami i morderstwami przypominali również 
późniejsze oddziały Wallensteina. Okrucieństw 
jednych i drugich doświadczyła Złotoryja i Ziemia 
Złotoryjska w I poł. XVIIw. (Sejm Rzeczypospolitej 
pozbawił lisowczyków czci rycerskiej).
Jakim efektem zakończyła się ta wyprawa? 
Oczywiście kolejną „przewagą” lisowczyków. To 
głównie oni odblokowali Wiedeń i rozbili Czechów 
pod Białą Górą (1620), niwecząc ich dążenia 
niepodległościowe. O tym też prawie nie mówimy. 
Jeśli zatem złotoryjski dziejopis, Carl Wilhelm 
Peschel, wymienia „Kosacken”, to musimy mieć 
świadomość, iż są to lisowczycy. Ten sam kronikarz 
pod datą 28 kwietnia 1823r. odnotował, co 
następuje: pracownicy zakładu Kühna, pracując na 
piaszczysto-ilastym zboczu przy drodze między 
Sępowem a Nową Ziemią, natrafili na kompletne 
szkielety (z pełnym uzębieniem) kobiety i 
mężczyzny. Przy kobiecie był swego rodzaju 
„blaszany” naszyjnik oraz pudełko, z którego po 
otwarciu wydobywał się jakiś „miły balsamiczny 
zapach”. Ponadto były też jakieś srebrne elementy, 
pozwalające przypuszczać, iż są to pozostałości 
rękojeści  miecza i pochwy (bez miecza). Jednak 
największą wartość poznawczą ma dla  nas 
zawartość jakiegoś jedwabnego woreczka, który 
przy najlżejszym  dotknięciu zamieniał się w pył. Z 
tejże sakiewki wydobyto 20 monet, na których 

pewien złotoryjanin (może 
był nim sam Peschel?) 
zidentyfikował napis i 
podobiznę polskiego króla 
Zygmunta oraz daty : 1560 
1590. Tenże opiniodawca 
wyraził również zdanie, że 
w tym miejscu musiał 
zn a jd o w ać  s i ę  j a k i ś  
myśl iwski  zamek,  w 
którym zatrzymał się ten 
jeździec (Ritter) – tu kazał 
s ię  w jego ogrodzie 
pochować (może jest to ten 
obiekt, o którym piszemy 
na wstępie pod datą 
1825?). Nad pochowanymi 
r o s ł y  p o t ę ż n e  j o d ł y   
grubości 2-3 ludzkich stóp, 
a ich korzenie dosięgły 
szkieletów i  miały grubość 
ludzkiego ramienia, z 
czego wnosił, iż sprawa 

pochówku mogła nastąpić na początku wojny 30. 
letniej.  Tyle w złotoryjskiej kronice. Chłodna 
analiza tych faktów może uczynić wysoce  
prawdopodobnym  i uprawnionym przypuszczenie, 
iż zatrzymał się tu z jakichś powodów lisowczyk 
(może był ranny). Żadna z dat na monecie nie „kłóci 
się” z królem Zygmuntem: w 1560 to Zygmunt II 
August zaś w 1590 – Zygmunt III Waza (ten, który 
posłużył się lisowczykami przeciw Moskwie i 
Czechom). W kronice brak bliższego określenia 
terenu: może więc na zboczu „przy drodze między 
Nową Ziemią a Sępowem” dokonał żywota i 

spoczywa ze swoją towarzyszką życia polski 
lisowczyk?
 Kontrastem do ich niecnych czynów był ich 
bardzo efektowny wygląd zewnętrzny. Barwny, 
urzekający i rzucający się w oczy ubiór i rynsztunek 
zachwycił samego Rembrandta, dzięki czemu 
wiemy dziś, jak prezentowali się lisowczycy.

„ZŁOTY LAS”
Zdarzało się w historii nieraz, że od pewnego 
ważnego elementu  jakiegoś terytorium, nazwę 
przyjmował cały obszar (miejscowość). Tak stało 
się np. z Jerzmanicami, kiedy po otwarciu oraz 
intensywnym rozwoju uzdrowiska, najpierw do 
nazwy przystanku kolejowego dostawiono „Bad” 
(zdrój) i powstał „Bad Hermsdorf”, którą to złączkę 
po jakimś czasie przyjęła cała miejscowość. A po 
drugiej wojnie, również polska komisja do nazw 
miejscowości na tzw. Ziemiach Odzyskanych 
(Śląsk, Pomorze, Warmia i Mazury) – tenże ,, Bad'' 
zachowała i dosłownie przetłumaczyła, ustalając 
oficjalną nazwę: Jerzmanice Zdrój. Chociaż w tym 
czasie żadnego ,,zdroju” nikt już tu nie widział i nie 
uświadczył. Podobnie może być z Nową Ziemią. 
Zajazd ,, Złoty Las'', dynamicznie rozwijający się 
pod ,,rządami'' Ryszarda Nalepki, już w tej chwili 
przyćmiewa Nową Ziemię - prawie wszyscy jadą 
już teraz do Złotego Lasu, a nie do Nowej Ziemi. Jest 
więc wysoce prawdopodobne, że pojawi się 
miejscowość ,, Złoty Las'', a w nim zakład ,, Nowa 
Ziemia''. Sam zaś obecny ,, Złoty Las'' zrodził się 
jako zakład w myślach Ryszarda Nalepki, który pod 
koniec lat 90.zakupił teren z przeznaczeniem na 
restaurację. Teren jest bardzo dogodny, a restauracja 
niezwykle potrzebna, gdyż leży na ruchliwej 
przelotowej trasie między Legnicą a Jelenią Górą i 
dalej w kierunku Karpacza i Szklarskiej Poręby. 
Realizację pomysłu rozpoczęto w r.2004,a 
dokończono już w roku 2005- a dokładnie 8. lutego 
2005r. Informuje o tym drewniana tablica, która 
wita gości następującym wierszem:
 Gościu podróżą wielce strudzony
 Niechaj się tobie stanie świadomym
 Tu zjesz wybornie, odpoczniesz po tym
 Miejsce to zwane jest ,, Złotym lasem''.
W podpisie widnieją stanowiska starosty oraz 
przewodniczącego Rady Powiatu. Nazwę zajazd 
zawdzięcza wzmiance o złotym lesie, która pojawia 
się w niektórych opisach. Goście w przyjemniej 
atmosferze, kulturalnie i szybko obsłużeni mogą 
,,pochylić się'' nad bardzo szerokim menu, 
zaczerpniętym ze starych receptur kuchni polskiej. 
Jest to kuchnia prosta, szybka i smaczna. Można tu 
zorganizować różnego rodzaju imprezy (spotkania) 
rodzinne oraz okolicznościowe. Jeśli sprawy 
potoczą się po myśli właściciela, znajdą się tu być 
może również miejsca noclegowe. Wprawdzie od 
momentu powstania jadłospis nie uległ zmianie, to 
znając pomysłowość R. Nalepki nie zdziwiłbym się, 
gdyby w przyszłym hotelu znalazła się ,, izba 
lisowczyka”, zaś w jadłospisie jakaś lokalno- 
regionalna potrawa, np. ,, złote jajka'' lub  ,,tatar 
lisowczyka”, choć owi lisowczycy na tak miłą 
pamięć, moim zdaniem, sobie nie zasłużyli.    
 Oprócz „Złotego Lasu” oraz zakładu tektury 
„Nowa Ziemia”, we wsi funkcjonują jeszcze inne 
podmioty gospodarcze, trudniące się m.in. 
krawiectwem i handlem.
 Jest też jeszcze 1,85 ha gruntów pod inwestycję.

 Opracował  Alfred Michler      P
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Młyn w Duninie zna wielu złotoryjan, bo w dni 
świąteczne często przyjeżdżają tu samochodem lub 
nawet rowerem. Wypijają kawę lub piwo, czasem 
zjedzą smaczny szaszłyk. Potem wracają do domu z 
poczuciem dobrze spędzonego czasu wolnego. 
Natomiast niewielu złotoryjan wie, że w Duninie 
znajduje się muzeum Bitwy nad Kaczawą 1813 r. 
oraz właśnie tu bierze swój początek urokliwa 
ścieżka historyczno - przyrodnicza Szlak Bitwy nad 
Kaczawą 1813 r. 

Na terenie obecnej gminy Krotoszyce 26. 
sierpnia 1813 roku miała miejsce bitwa, podczas 
której armia rosyjsko - pruska dowodzona przez 
feldmarszałka Lebrechta von Bluchera pokonała 
napoleońską armię Bobru marszałka McDonalda. 
Starcie to po latach zostało nazwane przez 
historyków bitwą nad Kaczawą. Dla upamiętnienia 
wielkiego zwycięstwa Prusacy postawili szereg 
obelisków na terenie tych wydarzeń. Pod koniec lat  
dziewięćdziesiątych XX wieku z inicjatywy gminy 
Krotoszyce i Towarzystwa Przyjaciół Gminy 
Krotoszyce ponownie ustawiono cztery obeliski i 
wykonano rekonstrukcję czterech pomników wraz z 

k a m i e n n y m i  t a b l i c a m i  
informacyjnymi. Po ponad 
pięćdziesięciu latach ponownie 
uruchomiono muzeum Bitwy 
nad Kaczawą w Duninie. 

Cały szlak rowerowy ma 
długość 20 kilometrów i 
b i e g n i e  p r z e z  D u n i n o ,  
Janowice Duże, Tyńczyk 
Legnicki ,  Warmątowice 
S i e n k i e w i c z o w s k i e ,  
Bielowice, Winnicę i Krajów. 
Na odcinku Krajów - Dunino 
pokrywa się ze Szlakiem 
Naszych Przodków. Na trasie 
c o  k i l k a  k i l o m e t r ó w  
rozmieszczone  są  obe l i sk i  
upamiętniające bitwę wraz z 
opisem ciekawszych zdarzeń. 
Należy zatem zsiąść z roweru, 
odpocząć i skrupulatnie przeczytać 
informacje, które znakomicie 
uzupełnią naszą szkolną wiedzę 
historyczną o tym okresie. 
Pierwszy obelisk stoi w samym 
D u n i n i e  n a  w a l e  
p r z e c i w p o w o d z i o w y m ,  w  
odległości kilkuset metrów od 

muzeum. Koniecznie należy tam skręcić, bo oprócz 
okazałego obelisku. w pobliżu można obejrzeć 
miejsce, gdzie Nysa Szalona wpada do Kaczawy. 
Pewną niedogodnością jest, niestety, brak 
dokładnego oznakowania obelisków i trzeba w 
każdej wsi pytać o to mieszkańców, a muzeum w 
Duninie jest stale zamknięte. Konia z rzędem temu, 
kto znajdzie na stronach gminy Krotoszyce kontakt 
z osobą, która ma klucze.

Wyjątkową atrakcję na szlaku stanowi grangia 
pocysterska (folwark) z XVII wieku w Winnicy. 
Mimo, że obecnie obiekt jest w stanie ruiny, a tablice 
straszą śmiercią lub kalectwem temu, kto zechce 
wejść do środka, to piękno zabytku i tak jest 
porażające. Podczas obchodzenia całego terenu 
można próbować ujrzeć oczyma wyobraźni 
cystersów, trudzących się w kuźni lub zbierających 
siano na łąkach. Wrażenia niezapomniane!

Ogólnie szlak łatwy do pokonania rowerem, bo 
tylko w jednym miejscu jest dość męczący podjazd 
pod górkę Święciec (174 m n.p.m.), zaraz za 

Duninem. Reszta szlaku prowadzi po raczej płaskim 
terenie lub po niewielkich wzniesieniach, drogami 
polnymi i leśnymi, częściowo utwardzonymi. Na 
drogi publiczne wjeżdża się tylko na krótkie 
odcinki. Doskonałym wynalazkiem są nowe drogi 
rolnicze z idealną nawierzchnią asfaltową. Tutaj 
brak samochodów, za to spotyka się gromady 
rowerzystów. Jechać takimi drogami to czysta 
przyjemność. 

Przez większą część szlaku przed rowerzystami 
rozpościera się przepiękna panorama Gór 
Wałbrzyskich i Kamiennych, a na horyzoncie łatwo 
dostrzec charakterystyczną sylwetkę Ślęży. 
Amatorzy fotografii znajdą tu dużo okazji do 
zrobienia ciekawych zdjęć. 

                               tekst i zdjęcia: Agnieszka 
Młyńczak (osobiście przemierzyła cały szlak)

W  siedzibie TMZZ można zwiedzać od 11. 
września wystawę rakiet tenisowych, które 

od wielu lat powiększają zbiory Adama Tatko. 

Prawdę mówiąc, znając jego tenisową pasję, 
dziwilibyśmy się, gdyby Adam kolekcjonował 
przedmioty niezwiązane z tym sportem. 

Kilkadziesiąt osób, obecnych na 
otwarciu wystawy, miało sposobność 
przekonać się, jak zmieniał się wygląd i 
konstrukcja rakiet tenisowych od 
przełomu XIX i XX wieku. Wiele z nich 
przechowywanych jest razem w 
spec ja lnych  prawid łach ,  k tóre  
utrzymują ich naciąg i zapobiegają 
odkształceniom.  Kolekcjoner mówił o 
swoich zainteresowaniach a Alfred 
M i c h l e r  ( o p i s u j ą c y  d z i e j e  
z ło to ry j sk iego  spor tu )  o  j ego  
o g r o m n y c h  z a s ł u g a c h  d l a  
złotoryjskiego tenisa.  Wystawę 
u z u p e ł n i a  w i e l e  f o t o g r a f i i ,  
d o k u m e n t u j ą c y c h  o s i ą g n i ę c i a  
Z ł o t o r y j s k i e g o  To w a r z y s t w a  
Tenisowego. Ekspozycję opracował 
Józef Banaszek. Zapraszamy do jej 
zwiedzania!

Roman Gorzkowski

wrzesień 2009
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Rowerowy szlak Bitwy nad Kaczawą 1813 r.

Moje miejsce na ziemi

 Złotoryjski Klub 
Fotograficzny działający przy 
Towarzystwie Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej ogłasza 
I Konkurs Fotograficzny 
“Moje miejsce na Ziemi”.

Tematem konkursu są 
najpiękniejsze miejsca 
na terenie powiatu 
złotoryjskiego: 
te charakterystyczne 
i te nieznane zupełnie.
 Zdjęcia w formacie jpg, 
umieszczone na płycie CD 
powinny posiadać 
rozdzielczość nie mniejszą 
niż 200 dpi przy rozmiarze 
20*30 cm. Dopuszcza się 
dostarczenie zdjęć w formie 
odbitek 20*30 cm.

Konkurs fotograficzny

 Prace należy dostarczyć do 
siedziby TMZZ, ul. Szkolna 1, 
Złotoryja. 
 Termin nadsyłania prac 
upływa 30 listopada 2009 r.
 Ogłoszenie wyników nastąpi 
w grudniowym numerze Echa 
Złotoryi. Powiadomimy wtedy 
również o terminie 
uroczystości, na której 
zostaną wręczone atrakcyjne 
nagrody zwycięzcom oraz 
zostanie otwarta wystawa 
pokonkursowa.
 
 Szczegółowy regulamin 
opublikowany jest na stronach 
ZKF: foto.tmzz.pl oraz Echa 
Złotoryi tmzz.pl.
 Patronat nad Konkursem 
objął pan Starosta Ryszard 
Raszkiewicz. 
 Patronami medialnymi zaś 
są: Zlotoryja.info 
   oraz Echo Złotoryi.

ZŁOTORYJSKI KLUB
F O T O G R A F I C Z N Y

„Nieważne jakim aparatem fotografujesz 

                                        - ważne jak postrzegasz świat”

Rakiety tenisowe z kolekcji Adama Tatko

Jako jedyna złotoryjska organizacja, TMZZ 
włączyło się w tegoroczne Europejskie Dni 

Dziedzictwa, którym towarzyszy hasło Zabytkom 
na odsiecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz. 
Odbywają się w 70. rocznicę wybuchu II wojny 
światowej, a więc Rada Europy i Komisja 
Europejska,  patronujące tej akcji, zaprosiły do 
zwiedzania obiektów, związanych z dziedzictwem 
militarnym i otoczenia ich opieką.

 Zainaugurowaliśmy  nasze przedsięwzięcia 12. 
września. Odczytowi archeologa Mariusza Łesiuka 
oraz niżej podpisanego, poświęconemu grodom i 
zamkom Ziemi Złotoryjskiej przysłuchiwało się 
ponad 60 osób, wśród których 
by ła  g rupa  k rakowskich  
studentów, przebywająca w 
naszym mieście na obozie 
naukowym (szczegóły o nim w 
jednym z następnych numerów 
Echa). Liczny udział wzięli 
u c z n i o w i e  z e  S z k o ł y  
Podstawowej nr 3 w Złotoryi, 
obu tutejszych gimnazjów, LO, 
a także Gimnazjum z Wilkowa – 
dziękujemy nauczycielom za 
z a c h ę c e n i e  u c z n i ó w  d o  
poznawania swojego regionu.  
D z i ę k i   f o t o g r a f i o m ,  
przedstawiającym między 
i n n y m i  o d k r y c i a  
archeologiczne, oraz rycinom 
sięgającym XVIII wieku, 
przedstawiono najważniejsze 
i n f o r m a c j e  d o t y c z ą c e  
odnośnych zabytków Pogórza 
Kaczawskiego. Prelegenci 

apelowali o liczniejsze wycieczki, artykuły w prasie 
oraz społeczne akcje, polegające np. na 
uporządkowaniu  powierzonych nam świadectw 
przeszłości.
 Niektóre z archiwalnych ilustracji dotyczyły 
Złotoryi, przeto liczna grupa słuchaczy wyruszyła 
zaraz po odczycie na poszukiwanie  śladów zamku 
w Złotoryi. O jego istnieniu mówią legendy oraz 
bardzo niepewne dokumenty i nieliczne ryciny. Jeśli 
niegdyś stał w mieście, to zapewne na Górze 
Zamkowej, czyli tam, gdzie znajduje się gmach LO i 
sali sportowej oraz pozostałości XVIII-wiecznej 
wieży ciśnień. Nie mogliśmy w tej materii odwołać 
się do badań archeologicznych, ponieważ ich na tym 
terenie dotychczas nie przeprowadzono. Choć nie 
udało się nam ani odnaleźć reliktów zamczyska ani 
nawet rozstrzygnąć dylematu, czy w ogóle istniał, to 
wykorzystaliśmy okazję do przypomnienia wielu 
ciekawych faktów ze złotoryjskich dziejów.  
 Dziękujemy wszystkim uczestnikom prelekcji i 
wycieczki. O innych imprezach w ramach 
Europejskich Dni Dziedzictwa napiszemy w 
kolejnym Echu. 

Roman Gorzkowski

Europejskie Dni Dziedzictwa 2009

Dunino-muzeum bitwy nad Kaczawą

Dunino - jeden z obelisków 1813 r.Winnica - Grangia cysterska (folwark) XVII w.

Poszukiwacze śladów zamku w Złotoryi
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 Co mają pierniki toruńskie do wiatraka, czyli 
gdzie naszemu miasteczku do sławnego 
Kopernikiem i Radiem Maryja Torunia? A jednak…
 We wrześniu 1558 roku, w bardzo sędziwym 
wieku, zmarł w Toruniu Hieronim 
Gürtler, zwany także Wildenbergiem lub 
Aurimontanusem, i tam spoczęły jego 
doczesne szczątki. Urodził się w Złotoryi, 
zwanej jeszcze w tamtych czasach 
Aureus Mons, stąd jego przydomek. Był 
studentem i wykładowcą uniwersytetów 
w Kolonii i Wittenberdze, gdzie uzyskał 
g r u n t o w n e  h u m a n i s t y c z n e  
wykształcenie. Udał się następnie do 
Chełmna, gdzie poświęcił swe wysiłki 
założeniu tamtejszej szkoły. Gdy 
powrócił do swojego rodzinnego miasta, 
objął rektorat nad tutejszą szkołą, której 
świetne lata właśnie dzięki niemu się 
zaczynały. Utrzymywał kontakty z 
Krakowem, jako pierwszy w szkołach 
śląskich wprowadził prace domowe. 
Prowadził złotoryjskie gimnazjum 
najpewniej w latach 1504-1511 a 
następnie wyjechał do Torunia. Szkoła 
złotoryjska cieszyła się już wówczas na 
Śląsku bardzo dobrą opinią. Wkrótce 
rektorat nad gimnazjum obejmie Valentin 
Trozendorf, który kontynuować będzie 
pracę Wildenberga z jeszcze większym 
powodzeniem. Kontakty złotoryjsko-
toruńskie czy złotoryjsko-chełmskie nie 
powinny dziwić, przecież już w XIII 
wieku złotoryjanie pomogli krzyżakom 
założyć Toruń i od tego czasu wielu z 
„naszych” tam się udawało (z pewnością 
napiszemy o tym bliżej w następnych 
n u m e r a c h  E c h a ) .  W  To r u n i u  
Aurimontanus mógł zetknąć się z samym 
Mikołajem Kopernikiem czy zasłużonym 
b i s k u p e m  w a r m i ń s k i m  J a n e m  

Dantyszkiem. Opublikował m.in. podręcznik 
gramatyki łacińskiej i filozofii. Dał się poznać jako 
zdolny lekarz, wszak wszechstronność była cechą 
ludzi renesansu.

 O tak wybitnym nauczycielu i rektorze w 
Złotoryi nie zapomniano. W 1566 r. powstał w 
naszym kościele Mariackim symboliczny nagrobek 
Aurimontanusa, ufundowany przez członków jego 
rodziny, z pewnością ku radości uczniów i 
wychowanków. Po dziś dzień możemy podziwiać 
ten monument  umieszczony na ścianie  
prezbiterium. Najniższą cześć cenotafu (czyli 
symbolicznego nagrobka) stanowi płaski gzyms 
oraz dwa boczne wsporniki, na których opierają się 
cokoły pilastrów (pilaster to  płaski przyścienny 
filar). Pośrodku dostrzegamy klęczącą postać 
zmarłego ze złożonymi rękoma, obok niej herb, 
Ukrzyżowanie, Wywyższenie Węża Miedzianego 
(symbol wywyższenia Zbawiciela na krzyżu) oraz 
wieże i mury Jerozolimy.
 Tablica z łacińską inskrypcją głosi:
 Najsławniejszemu mężowi, Hieronimowi 
Wildenbergowi, złotoryjaninowi, znamienitemu 
teologowi, filozofowi i lekarzowi, toruńskiemu 
filozofowi przyrody przez szczęśliwych lat 43. Który 
i tam [tj. w Toruniu – RG] odszedł pobożnie w wieku 
lat 93, 30 września roku pańskiego 1558. Syn i 
zięciowie wierni hojnemu ojcu ten monument 
sprawili. Ów Wildenberg wykładał szlachetne 
nauki, w swych pismach wydawał także wszystko, co 
najlepsze. W Złotoryi i Chełmnie stworzył sławną 
szkołę. Teraz jest cząstką niebieskiej szkoły, do 
której nas także wkrótce powoła z tego biednego 
świata Chrystus, nauczyciel i najwyższy mistrz.
 Barwna polichromia cenotafu jest już bardzo 
zniszczona. Miejmy nadzieję, że doczeka się 
konserwacji – po ołtarzu i emporach w kolejce do 
niej czekają w kościele NNMP ambona, cenotafy 
Wildenberga i Trozendorfa, nagrobek burmistrza 
Steinberga oraz malowidła na sklepieniach…. Z 
pewnością w ich renowacji pomogą władzom 
kościelnym i konserwatorskim parafianie.

                             Roman Gorzkowski

 cyklu „Zapomniane – odszukane”  chcemy Wzaprezentować cykl artykułów, w których 
będziemy się starali opisywać odszukane pamiątki i 
przedmioty użytku codziennego, związane z 
naszym miastem i jego okolicą. 
 W naszych domach wśród wielu rzeczy 
zalegających na dnie szuflad, w piwnicy czy na 
strychu, można odnaleźć i ocalić wiele ciekawych 
przedmiotów. Zapomniane, zakurzone, rzucone 
gdzieś w kąt, ulegają zniszczeniu i czekają na 
swoich odkrywców, często wyrzucane na śmietnik 
są bezpowrotnie stracone. Niektóre z nich są 
eksponowane w widocznym miejscu przez 
właścicieli, czasem mimo swojego wieku są 
używane do dziś, np. wieszaki, łyżki do butów czy 
butelki. Stawiamy sobie za zadanie odszukanie tych 
przedmiotów i sfotografowanie – w dużym stopniu 
liczymy na państwa pomoc i informacje o 
posiadanych przedmiotach. Nie zamierzamy ich 
wypożyczać, a jedynie sfotografować.

W Toruniu i Złotoryi w połowie XVI wieku
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Warto przeczytać

Kącik starej widokówki

Historia jednej fotografii
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nów zawędrowaliśmy do Jerzmanic Zdroju, ale to wszystko przez Zodbywający się tam we wrześniu VIII Powiatowy Dzień Regionalisty, o 
którym niebawem osobno napiszemy w Echu. Prezentowaną widokówkę 
wysłano w 1908 r. pocztą kolejową z Jerzmanic do Wrocławia. Jerzmanickie 
uzdrowisko, którego fragment widzimy na fotografii,  zostało otwarte w 1881 r. 
a połączenie kolejowe w 1896 r.  W bieżącym roku Zakład Poprawczy hucznie 
obchodził swoje Złote Gody, wobec tego, mamy nadzieję, jego dyrekcja 
pozwoli ciekawskim sprawdzić, jak zmieniło się to miejsce od 1908 r.

Roman Gorzkowski

i b l i o t e k ę  T M Z Z  Bwzbogaciła ostatnio 
obszerna  p raca  Rafa ła  
Eysymonta Kod genetyczny 
miasta.  Średniowieczne 
miasta lokacyjne Dolnego 
Śląska na tle urbanistyki 
europejskiej. Kilka osobnych 
stron poświęcił autor Złotoryi, 
a zwłaszcza jej genezie i 
nadaniu praw miejskich w 
1211 r. W wielu miejscach 
p o d k r e ś l a  p i o n i e r s k i  
c h a r a k t e r  n a s z e j  
miejscowości, zarówno pod 
względem prawnym jak 
urbanistycznym. Te ostatnie 
przemiany omawia aż po 
XVIII wiek. Motto książki 
Miastami jesteś, Śląsku, cały 
mocny (zaczerpnięte ze 
starego opisu krainy) jak 
najbardziej odnosi się do 
Złotoryi i w jej przypadku jest 
aktualne już od ośmiu 
wieków.

Roman Gorzkowski

 W inauguracyjnym odcinku przedstawimy kufel 
do piwa z browaru Oswalda Neumanna, 
mieszczącego się od 1868 r. w Złotoryi pomiędzy  
dzisiejszymi ulicami Klasztorną i Mickiewicza.
 Wizerunek na kuflu przedstawia basztę 
kowalską, wieże kościoła NNMP, a w środku 
widnieje duża litera O z wpisaną literą N, czyli z 
pewnością inicjały właściciela browaru. Pojemność 
kufla 0,3 l. Na dnie kufla widnieje sygnatura 
przedstawiająca koronę. Pochodzi zapewne z 
okresu międzywojennego.
 Czas nie obszedł się z naczyniem zbyt łaskawie, 
ale udało nam się go odnaleźć i ocalić. Może ktoś z 
czytelników posiada taki sam kufel w lepszym 
stanie lub inny, związany z naszym miastem. 
Oczywiście poszukujemy innych pamiątek, 
związanych z browarnictwem złotoryjskim. 

Przemysław Markiewicz
Zdjęcie Robert Pawłowski

Zapomniane - odszukanePiwne tradycje

szyscy tam byliśmy i wiemy, gdzie zrobiono te fotografie, ale… Prosimy Wczytelników nie tylko o zlokalizowanie miejsca, ale również określenie 
przybliżonego czasu ich wykonania. Podpowiadamy, że pierwsze zdjęcie, z 
dwoma panami w kapeluszach, zrobiono około 70 lat wcześniej od dwóch 
pozostałych.
                                                                     iRoman Gorzkowsk

W sam raz na 800-lecie

Po zdrowie do uzdrowiska

Gdzieś niedaleko miasta…
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