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i³a, sympatyczna i skromna. To cechy, które mo¿na
dostrzec przebywaj¹c w jej towarzystwie choæ przez
chwilê. Kobieta silna, choæ przesz³a w swoim ¿yciu wiele…
Nawet, gdy sama ma problemy, potrafi pocieszyæ z
uœmiechem na twarzy. Bez w¹tpienia utalentowana. Jej
dorobek to ponad 140 obrazów. W swoich pracach
przedstawia œwiat, który postrzega w³asnymi oczyma.
Wyra¿a w nich uczucia i marzenia. Kochana i dumna matka
trójki dzieci. Uosobienie spokoju… Osoba wyj¹tkowa pod
ka¿dym wzglêdem. Od 10 lat mieszkanka Z³otoryi.
Zapraszam na rozmowê z Janin¹ Swat , artystk¹ godn¹
uwagi.
Monika Ziêbora: Jak zaczê³a siê pani przygoda ze sztuk¹?
Janina Swat: Jako dziecko chcia³am iœæ do szko³y
plastycznej. Niestety nie wysz³o. By³o nas w domu piêcioro
dzieci. Okaza³o siê wiêc to niemo¿liwe ze wzglêdów
finansowych. Chc¹c spe³niæ swoje marzenie, czêsto
malowa³am prace innym dzieciom. W miarê mo¿liwoœci
chodzi³am do galerii, odwiedza³am wystawy i ch³onê³am
sztukê oczyma. Podczas jednej z wystaw we Wroc³awiu
zachwyci³am siê szczególnie obrazem bia³ych margaretek.
Stanê³am przed nim i patrzy³am z zachwytem. Wtedy
pomyœla³am – Bo¿e! Jak ja chcia³abym tak piêknie
malowaæ! To by³a pamiêtna chwila. W trudnym dla mnie
roku 2005 zaczê³a siê moja przygoda ze sztuk¹ i trwa po
dziœ dzieñ. Po ka¿dej wystawie, jak¹ organizujê,
przypominam sobie w³aœnie Wroc³aw i tê magiczn¹ chwilê,
dziêki której odleg³e marzenia sta³y siê rzeczywistoœci¹.
M.Z: Pani pierwsze dzie³o…
J.S: Pierwszy by³ obraz przedstawiaj¹cy tulipany w
wazonie. Za namow¹, ju¿ œp. Kole¿anki ,
wziê³am do rêki kredki, i od tego siê zaczê³o.
Gdyby Wandzia ¿y³a, pewnie by³aby ze mnie
dumna. Niestety pracy tej ju¿ nie mam. A
szkoda… Choæby dla porównania. Podczas
tych kilku lat gdzieœ siê zgubi³a.

M.Z: Rzeczywiœcie. Te elementy od razu
mo¿na dostrzec w pani twórczoœci. Nie
zauwa¿y³am jednak postaci ludzkich.
Dlaczego?
J.S: Ludzie s¹ za smutni. W dzisiejszych
czasach tempo ¿ycia jest zbyt szybkie...
Ka¿dy gdzieœ goni zapominaj¹c o piêknie i
uœmiechu. A po co tworzyæ coœ, co nie
sprawia radoœci. Malujê to, co dla mnie
piêkne, istotne i potrzebne. A tym jest
w³aœnie przyroda otaczaj¹ca cz³owieka.
Próbowa³am wiele razy malowaæ twarze, ale
nie wychodzi mi to. To chyba jakaœ si³a

M.Z: Czy ma pani swoj¹ ulubion¹ pracê?
J.S: Tak. Wszystkie. Do ka¿dej pracy mam
sentyment. Ka¿da jest ulubion¹, ka¿da ma w sobie
coœ szczególnego, bo w ka¿dej zostawiam cz¹stkê
siebie.
M.Z: Zapewne s¹ te¿ sukcesy?
J.S: Zorganizowa³am w krótkim czasie wiele
w y s t a w. P i e r w s z ¹ z n i c h z a w d z i ê c z a m
kierownikowi hali „Têcza” w Z³otoryi, Jackowi
Zañko. To dziêki jego pomocy zaczê³y spe³niaæ siê
moje skryte marzenia… Najwiêcej prac
prezentowa³am w Z³otoryi , a dok³adniej w Hali
Sportowej, Miejskiej Bibliotece Publicznej, w
TMZZ. W Jaworze bra³am udzia³ w Targach Sztuki i
Rzemios³a, w Lubaniu w Przegl¹dzie Dorobku
Artystycznego Seniorów zajê³am drugie miejsce.
Moje prace goœci³y równie¿ na Jarmarkach w
Wojcieszynie. To, co tworzê, trafia tak¿e do osób
prywatnych w kraju i za granic¹.

wy¿sza…
M.Z: Zapewne spotyka siê pani z pozytywnymi
komentarzami zwi¹zanymi z twórczoœci¹. A jak jest z
krytyk¹?
J.S: To naturalne, ¿e spotykam siê równie¿ z krytyk¹. Moje
podejœcie do niej zale¿y od tego, jacy ludzie krytykuj¹ moje
prace. Ka¿dy ma do tego prawo, zaœ sztuka jest dziedzin¹
bez granic i sztywnych regu³. Artysta ma prawo wyraziæ to,
co zechce i robiæ to na w³asny sposób. Czasem krytyka
dodaje mi si³y. Muszê jednak przyznaæ, ¿e naj³atwiej jest
skrytykowaæ drug¹ osobê, nie widz¹c swoich b³êdów. Sama
zaœ rzadko oceniam negatywnie dzie³a innych artystów. We
wszystkim dostrzegam coœ szczególnego.
M.Z: Czy sztuka wymaga wielu poœwiêceñ?
J.S: Sztuka przede wszystkim wymaga mi³oœci,
cierpliwoœci i czasu. Nie zawsze przecie¿ jest mo¿liwoœæ,
by malowaæ. Przede wszystkim podczas wyjazdów itp.
Wtedy biorê do torebki szyde³ko i w wolnej chwili tworzê.
Kocham sztukê i czas, jaki jej poœwiêcam, jest moim
zdaniem jak najbardziej dobrze wykorzystany. Czasem, by
powsta³ obraz, siedzê nad nim kilka dni, a czasem wiêcej.
Wszystko zale¿y od tego, co siê maluje. Najwa¿niejsze, to
oddaæ siê jej bez granic. Wówczas nie jest to poœwiêcenie, a
przyjemnoœæ.
M.Z: Jakie jeszcze korzyœci czerpie pani ze swojej pasji?
J.S: Przede wszystkim mo¿liwoœæ przelania „w³asnej
duszy” na kartki papieru. Jest to niesamowite. Ogromn¹
satysfakcj¹ jest myœl, ¿e moje prace podobaj¹ siê innym.

M.Z: To jest jedyna pani pasja?
J.S: Sztuka jest z pewnoœci¹ jedn¹ z
najwa¿niejszych moich pasji. Dziêki niej mogê
rozwin¹æ skrzyd³a. Interesujê siê tak¿e fotografi¹,
Kultur¹ Dalekiego Wschodu, medycyn¹ chiñsk¹
oraz cz³owiekiem i tym, co go otacza. Jestem tak¿e
cz³onkini¹ Towarzystwa Mi³oœników Ziemi
Z³otoryjskiej i Z³otoryjskiego Klubu Seniora.
Dzia³aj¹c w tych organizacjach tak¿e rozwijam
swoje umiejêtnoœci i pasje.

M.Z: Tworzy pani w ró¿nych technikach, ale
czy jest jakaœ ulubiona??
J.S: Zachwyca mnie piêkno i harmonia. I to
staram siê przekazaæ poprzez swoje prace.
Przede wszystkim malujê. S¹ to obrazy
wykonane pastelami olejnymi, suchymi i
akrylem. Tak¿e wszelkie prace na szyde³ku,
hafty, kwiaty z bibu³y, papieru, serwety,
kapelusze. W przysz³oœci chcê jeszcze
spróbowaæ malowaæ farbami olejnymi. W
moich pracach dominuj¹: martwa natura,
przyroda, kwiaty, ptactwo, zachody s³oñca

M.Z: Dzieci s¹ z pewnoœci¹ dumne z takiej mamy?
J.S: Tak. S¹ bardzo dumne. Czujê to i jestem
szczêœliwa. Towarzysz¹ mi czêsto na wystawach.
Zawsze mogê liczyæ na ich pomoc. Najm³odszy syn
pomaga mi w fotografii. Sam siê ni¹ zajmuje. To z
kolei jego pasja. Jest bardzo utalentowany i zawsze
potrafi mi dobrze podpowiedzieæ czy doradziæ.
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Wtedy to ju¿ jest podwójna radoœæ. Rozwijam swoje
umiejêtnoœci, poznajê wielu nowych i ciekawych
osób, wspó³pracujê z przemi³ymi osobami. Jestem
szczêœliwa, ¿e dosta³am tak cenny dar od losu.
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oraz pejza¿e. Kolorystyka jest ciep³a,
pozbawiona szaroœci i ciemnych barw.

M.Z: Ma pani jakieœ marzenie?
J.S: Moim marzeniem jest w³asne, wiêksze,
s³oneczne mieszkanie. W obecnym prace mieszcz¹
siê z trudem. Marzê tak¿e o wielkiej wystawie w
Polsce lub za granic¹. Wiele moich prac rozs³awia
nie tylko mnie ale i Z³otoryjê za granicami kraju: we
Francji, Stanach Zjednoczonych, Anglii,

paŸdziernik 2009

M.Z: A dalsze cele?
J.S: Chcê malowaæ i tworzyæ. Bez koñca.
Moim celem jest spe³niæ te wszystkie marzenia
i sprawiaæ radoœæ ludziom, którzy ogl¹daj¹
moje prace. To piêkna rzecz.
M.Z: Gdzie mo¿na podziwiaæ pani prace?
J.S: Ka¿dy mo¿e je ogl¹daæ pod adresem
internetowym : www.jasia2828.digart.pl ,
gdzie na ich temat mo¿na wyra¿aæ swoje
opinie. Komentarze bywaj¹ ró¿ne. Lecz dziêki
temu, ¿e s¹ tam moje obrazy, wiem, ¿e id¹ one
w œwiat. Zapraszam tak¿e na wystawy, które
organizowane s¹ co jakiœ czas. Ka¿dy mo¿e na
nie przyjœæ i nacieszyæ oko.
M.Z: Ma pani jak¹œ swoj¹ „z³ot¹ myœl”?
J.S: W trudnych chwilach zawsze powtarzam
sobie - „Móc to chcieæ, a chcieæ to móc”. S¹ to
s³owa magiczne. Motywuj¹ mnie do dalszych
dzia³añ.
M.Z: Sk¹d w pani tyle
radoœci?
J.S: Po prostu cieszê siê,
¿e „jestem” i mogê
tworzyæ. Daje mi to
ogromn¹ radoœæ. Jak
ka¿dy, te¿ potrafiê
p³akaæ… Ale moje
nastawienie do œwiata
jest jak najbardziej
pozytywne. ¯ycie jest
zbyt krótkie, by je
zmarnowaæ na smutki.
Dlatego te¿ w mojej
twórczoœci nie ma z³ych,
negatywnych uczuæ. Po
co przekazywaæ
ludziom cierpienie? Po
co maj¹ je ogl¹daæ w
moich pracach, skoro
zapewne musz¹ ogl¹daæ
je w swoim ¿yciu.
Patrz¹c na moje obrazy
mog¹ zapomnieæ o
smutku, z³oœci i nienawiœci. Mog¹ choæ na chwilê
przenieœæ siê do innego, lepszego œwiata.
M.Z: Jakich rad udzieli³aby pani osobie, która

chcia³aby zacz¹æ tworzyæ?
J.S: Najwa¿niejsze s¹ chêci, upór i d¹¿enie do celu
mimo wszystko. Trzeba otworzyæ serce przed
sztuk¹, oddaæ siê marzeniom i fantazji. Jeœli
wk³adamy w swoj¹ pracê mi³oœæ, efekty s¹
zadowalaj¹ce. Wa¿ne s¹ te¿ oczywiœcie materia³y,
które bywaj¹ czasem kosztowne. Ale jak to siê
mówi, zawsze mo¿na zrobiæ coœ z niczego. Moja
praca jest tego przyk³adem. Czasem wystarczy mi
kawa³ek drucika czy papieru, by powsta³a piêkna
praca. Wa¿ne jest tak¿e, by nie szukaæ swojej pasji
„na si³ê”. Ka¿dy powinien robiæ to, w czym czuje siê
najlepszy.
M.Z: Zapewne Z³otoryja jako miasto jest dumna z
tak utalentowanej mieszkanki.
J.S: Los chcia³, bym znalaz³a siê w Z³otoryi. I
dobrze, bo jestem tu bardzo szczêœliwa. Pozna³am
wiele ciekawych osób, które mi pomog³y, gdy by³o
ciê¿ko. I jestem im za to bardzo wdziêczna. Mam tu
przyjació³ i cenne wspomnienia. Czujê siê dobrze w
tym œrodowisku. Z³otoryja to ma³e, ale piêkne
miasteczko, do którego mam ogromny sentyment.
M.Z: Mam nadziejê, ¿e bêdziemy mieli jeszcze
niejedn¹ okazjê ku temu, by podziwiaæ pani prace
na wystawach.
J.S: Staram siê, by mieszkañcy mogli ogl¹daæ moje
prace. Tworzê i bêdê tworzyæ. Tego jestem pewna,
gdy¿ bez sztuki moje ¿ycie
nie mia³oby sensu. Sta³oby
siê smutne, szare i
monotonne. Sztuka daje mi
tak¹ „œwie¿oœæ” i odrywa
od codziennoœci i
problemów. Zawdziêczam
jej wiele, bo to dziêki niej
pokona³am chorobê i
zaczê³am lepsze ¿ycie.
Jeszcze nie myœla³am
konkretnie o kolejnej
wystawie, ale zapewne
niebawem siê odbêdzie.
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Co ma wspólnego okienko w pewnym
urzêdzie z oknem samochodowym? Mo¿e
to, ¿e i jedno i drugie funkcjonuje - dzia³a
wed³ug bardzo wysokich norm jakoœci, dla
uzyskania których ktoœ kiedyœ wy³o¿y³ i
systematycznie ³o¿y pokaŸn¹ sumê
pieniêdzy? A mo¿e to, ¿e i tu i tam, przy
takim okienku siedz¹ wygodnie rozparci
ludzie - czêsto bardzo sympatyczni, lecz,
którym zdarza siê traktowaæ otoczenie
z… nazwijmy to delikatnie lekcewa¿eniem?
Dziêki rozwijaj¹cej siê sieci
sygnalizacji œwietlnej w Z³otoryi, mogê
czasami byæ œwiadkiem ró¿norodnych
zachowañ bliŸnich moich. Oto np. stojê
sobie grzecznie za piêknie odpicowanym,
nowym (s¹dz¹c po œwie¿ym numerze
rejestracyjnym) , nabytkiem jednego z
obywateli naszego miasta, podziwiaj¹c
smuk³oœæ linii karoserii, metaliczny po³ysk
i pêkniête lusterko kilku(nasto?)letniego
samochodu, gdy moj¹ kontemplacjê
brutalnie przerywa niedopa³ek papierosa
wylatuj¹cy z okna tego bolidu. Akt ten
niespodziewany i namacalnie bolesny
wprowadzi³ w nieprzyjemne dr¿enie moje
trzewia. Wprawdzie nie noszê krawata,
ale wyrywny nie jestem, wiêc z samochodu
nie wyszed³em, by porozmawiaæ sobie z
panem kierowc¹ - tym bardziej, ¿e zaraz
zmieni³y siê œwiat³a i kawalkada
samochodów pod¹¿y³a swoj¹ drog¹.
Jakimi dziwnymi drogami p³yn¹
ludzkie skojarzenia? Patrz¹c tak na to
dzie³o sztuki u¿ytkowej, od razu
pomyœla³em o pewnym okienku, które
winno byæ czynne od godziny 7:30, a
ilekroæ grzecznie siê przed nim ustawiam
parê minut przed aktem jego rozwarcia,
muszê cierpliwie czekaæ, a¿ dane mi bêdzie
ujrzeæ œwiat³e oblicze szacownego
urzêdnika(czki). Przy tych okienkach
siedz¹ ludzie: zacny kierowca i zacny
biuralista(tka) , którzy maj¹ gdzieœ ca³e to
nikczemne otoczenie. Drobnostka? Byæ
mo¿e. Ale tak sobie myœlê, ¿e na co komu
jakieœ certyfikaty, gdy wychowania brak. I
nie chodzi tutaj o ten ma³y niedopa³ek,
który zaraz pewnie zginie pod ko³ami
nastêpnego samochodu, czy o te parê
minut, które kradnie dla siebie jakiœ
urzêdnik, ale o szacunek dla innych. O to,
¿e cz³owiek szybko nabywa odpornoœci:
najpierw ma³y pecik, póŸniej papierek,
póŸniej œmieci w lesie. Albo patrz¹c z
drugiej strony: najpierw parê minut,
póŸniej kilkanaœcie,...
Robert Paw³owski

Niemczech. Chcia³abym mieæ w³asn¹ stronê
internetow¹. Daje to wiêksze mo¿liwoœci
rozwoju. To tylko niektóre, najwa¿niejsze z
marzeñ. Mam ich o wiele wiêcej…

M.Z: Dziêkujê bardzo za
rozmowê. ¯yczê dalszych
sukcesów i wielu nowych
inspiracji.
J.S: Dziêkujê.
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Archiwista wspomnieñ
Z³otoryjski fotograf.
Nazwisko Filarowski wros³o w nasze
œrodowisko od dawien dawna. Kto z nas nie
zna pana Stanis³awa Filarowskiego i jego
syna Leszka…? Ka¿dy z nich ma swój zak³ad
fotograficzny o odmiennym stylu, nadmieniê
tylko, ¿e pan Stanis³aw ma 85 lat a w tym
fachu pracuje przesz³o 40 lat. Leszek
prowadzi swoje atelie w Œwierzawie.
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zimowe wieczory przy cieple kominka
siadam z mê¿em w wygodnym fotelu,
wyci¹gam rodzinne albumy, w których zatrzyma³
siê czas wspólnie spêdzonych chwil… chwile
zadumy i wspomnieñ targaj¹ nasze umys³y…

Fotografia powsta³a w 1839 rok, LJM Daquerre
i WHF Talbot og³osili prace nad uzyskaniem
obrazów fotograficznych. Po raz pierwszy terminu
fotografia u¿y³ w F W H Herschel natomiast
pierwsz¹ próbê uzyskania zdjêæ barwnych
przeprowadzi³: w 1855 LC Maxwell, w 1910-1914
R Fischer metodê zastosowa³ na skalê przemys³ow¹
a w 1935-1936 firmy Agfa i Kodak(Agfakolor i
Kodakchrome). Tak naprawdê fotografia liczy
ok.160 lat.
Dlaczego lubimy zdjêcia?
Fotografia oddaje bogate treœci ¿ycia w jego
ró¿nych przejawach, pasjonuje, kszta³ci zmys³y
artystyczne. Od strony technicznej zdjêcie powinno
mieæ wyraziste kontury, czytelnoœæ i plastycznoœæ
obrazu fotografowanego przedmiotu czy scenerii.
Pracownia fotograficzna minionego wieku…
W minionym wieku pracownia portretowa
zwana „altan¹” by³a istnym curiosum. Ogromna
sala niczym oran¿eria o szklanych œcianach i dachu
wype³niona zosta³a p³óciennymi malowid³ami typu:
mosteczek nad rzeczk¹, pa³ac z piêknym ogrodem,
na polance czerwononogi bociek, palmy,
bambusowe stoliki itp. mo¿na by³o wybieraæ t³o do
fotografii wed³ug w³asnego uznania. Œwiat³o fleszy
i œwiat³o s³oneczne niszczy³y malowid³a. Z czasem
znik³y ozdoby. Zast¹pi³y je jasna œciana i kotara.
Pracownia musia³a mieæ dwa pomieszczeniajasne tzw. „atelier”, gdzie fotografowano,
do wszystkich prac fotograficznych u¿ywano
specjalnych ¿arówek elektrycznych zwanych
reflektorami, których budowa opiera³a siê na
w³aœciwoœciach zwierciad³a wklês³ego, mo¿na by³o
skierowaæ snop œwiat³a na obiekt. Umiejêtnoœæ
operowania œwiat³em zdobywa³o siê przez praktykê
i wrodzone wyczucie estetyczne. Drugie
pomieszczenie to ciemnia, tu wywo³ywa³o siê i
utrwala³o b³ony i filmy, kopiowa³o odbitki stykowe

J.K.:, Kiedy wiedzia³eœ, ¿e zostaniesz w tym
zawodzie, pamiêtam, ¿e pracowa³eœ na „Lenie”?

J.K.: Czy fotografia rz¹dzi siê
mod¹?
L.F.: Tak, zdjêcia z dzieæmi
maj¹ swoj¹ sceneriê bajkow¹.
Bajkowe elementy nie mog¹
byæ na pierwszym planie, ale
umiejêtnie wkomponowane
daj¹ przyjemn¹ ca³oœæ. Na
œwiêta wielkanocne elementem
ozdobnym jest zaj¹c, pisanki…,
w œwiêta Bo¿ego Narodzenia Miko³aj, bombki,
skarpeta…. Pytam klienta o jego upodobania, o t³o,
nie staram siê o wszystkim decydowaæ, ostatnie
zdanie nale¿y do osoby zainteresowanej. WyobraŸ
sobie uroczystoœæ Pierwszej Komunii, czasami jest
50 dzieci, ka¿demu z osobna trzeba zrobiæ kilka
zdjêæ, ka¿de dziecko dostaje ode mnie album a w
nim 5 pami¹tkowych zdjêæ. Mam wiele pomys³ów,
które realizujê, chyba siê podobaj¹, bo zamówieñ
mam wiele.

J.K.:, Jaki masz wachlarz
zamówieñ?
L.F.: Jest szeroki, jak u ka¿dego
fotografa: zdjêcia z uroczystoœci
koœcielnych, historycznych,
rodzinnych, zdjêcia portretowe,
paszportowe, legitymacyjne…
J.K.: Przegl¹daj¹c swój album s
przed 30 lat znalaz³am zdjêcia z
pogrzebu mojego ojca, ka¿de z nich
ukazywa³o rozpacz, czy robisz
zdjêcia na ceremonii pogrzebu?
L.F.: Nie, zreszt¹ na szczêœcie dla
mnie ludzie na pogrzeby nie
zamawiaj¹ fotografa.
J.K.:, Jakie s¹ minusy zawodu?
L.F.: Nie mogê chorowaæ!(œmiech)
Kiedyœ mia³em grypê, gor¹czka
trawi³a moje skronie, ból miêœni by³
przeszywaj¹cy, marzy³em o ³ó¿ku,
nie mog³em zawieœæ m³odych,
pojecha³em, wytrzyma³em kilka
godzin. Wykona³em swe zadanie,
ale jakim kosztem?!. Zawód
zmusza do czêstych kontroli u
o k u l i s t y. P r z y w i e l o l e t n i m
wychodzeniu z ciemni do atalier
wzrok pogorszy³ mi siê znacznie.
Komputer te¿ wymaga nak³adów,
musi byæ szybki, posiadaæ
specjalistyczne oprogramowanie
oraz zabezpieczenia antywirusowe.
Klienci czêsto przynosz¹ noœniki
pamiêci zawirusowane, co
powoduje uszkodzenia sprzêtu i
naprawy w serwisie.
Zdarzaj¹ siê nieuczciwi klienci,
zamówi¹ zdjêcia, i nie zg³aszaj¹ siê
po nie. Ale nie ma co narzekaæ, jak
w ka¿dym zawodzie – s¹ plusy i
minusy.
J.K.: Czy zdarzaj¹ siê komiczne
sytuacje w pracy fotografa?
L.F.: Tak, pamiêtam, ¿e przyj¹³em
zlecenie na wesele w
Wojciechowie, a pojecha³em do
Wojcieszowa. Po paru godzinach
podchodzi do mnie para m³odych i
oznajmia - nie wynajmowaliœmy
fotografa, ale cieszymy siê, ¿e Pan
jest, nasz kuzyn, który mia³ robiæ
zdjêcia, nie przyjecha³!- Nie
zosta³em d³u¿ej ….Na szczêœcie ju¿
takiej gafy nie pope³ni³em.
J.K :Dziêkujê Ci za poœwiêcony
czas, ¿yczê realizacji pomys³ów i
wielu zamówieñ.
Jana Ka³u¿a

J.K.: Jesteœ pracodawc¹ sam dla siebie. Jak
wygl¹da Twój dzieñ?
L.F.: (œmieje siê) czas pracy jest nieregulowany.W
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Œwiêtoch³owicach (Schwientochlowitz). Kiedy
wchodzi³a zaledwie w doros³e ¿ycie, wybuch³a II wojna
œwiatowa i Heidi zareagowa³a na apel Niemieckiego
Czerwonego Krzy¿a poszukuj¹cego ochotniczek do pracy,
jako pielêgniarki.
Tak wspomina tamten okres:
Po zdaniu ma³ej matury zdecydowa³am siê uczyæ
zawodu pielêgniarki. By³am w³aœnie w trakcie kszta³cenia,
kiedy og³oszono apel, by zg³osili siê chêtni do pracy w
Heidi Gebhard i Jacek Tyc: Wizyta w siedzibie TMZZ - czerwiec 2009.
Niemieckim Czerwonym Krzy¿u. Jako m³oda i otwarta osoba
zg³osi³am siê do tej pracy i uda³am siê do Goldberg
W tej samej rozmowie dowiadujemy siê o przyczynach
(Z³otoryja). W Bad Hermsdorf*
(Jerzmanice-Zdrój)
doœæ nag³ego przeniesienia Heidi Gebhard ze szpitala w Bad
poszukiwano pracownika do laboratorium i ja zajê³am to
Hermsdorf. W po³owie 1942 roku ktoœ, prawdopodobnie
miejsce. Moim miejscem pracy by³ wydzia³ chorób
siostra prze³o¿ona, osoba o wyraŸnie nazistowskich
wewnêtrznych i laboratorium w Szpitalu Wojskowym dla
pogl¹dach, zadenuncjowa³a m³od¹ kobietê na gestapo.
Rezerwistów. Do ca³ego kompleksu szpitala nale¿a³o oprócz
Okaza³o siê wówczas, ¿e jednak wyszed³ na œwiat³o dzienne
budynku g³ównego równie¿ laboratorium, w którym
fakt udzielania przez ni¹ pomocy polskim jeñcom
pracowa³am i które mieœci³o siê zaraz obok (chodzi o obecny
wojennym. Ka¿dy, kto zna choæ trochê historiê II wojny
budynek biura administracji zak³adu) . Do tego kompleksu
œwiatowej i metody dzia³ania Geheimstadtspolizei zrozumie,
nale¿a³ równie¿ du¿y obóz jeniecki, w którym
¿e takie zachowanie u obywatelki Rzeszy traktowane by³o
przetrzymywani byli polscy ¿o³nierze. Oni w³aœnie musieli
jak zdrada wojenna i karane s¹dem polowym i œmierci¹.
pracowaæ u gospodarzy niedaleko obozu, jak równie¿ w
Nieznane nam okolicznoœci, z lekkim wskazaniem na cud,
parku i ogrodzie nale¿¹cym do szpitala (jeñcy wojenni
spowodowa³y, ¿e Heidi zosta³a przez gestapo oszczêdzona,
skoszarowani byli w murowanych barakach, które obecnie
lecz musia³a odejœæ ze szpitala wojskowego.
zajmowane s¹ czêœciowo przez warsztaty szkolne i budynek
Ten czas spêdzony w Bad Hermsdorf ukszta³towa³ mnie
szko³y).
w znacz¹cy sposób. By³am jeszcze osob¹ bardzo m³od¹ i
Zabroniono nam rozmów z przebywaj¹cymi tam
praca w tym szpitalu nauczy³a mnie dojrza³oœci. Na moje
polskimi ¿o³nierzami. Mimo tych zakazów udawa³o mi siê w
dwudzieste pierwsze urodziny dosta³am du¿o prezentów od
czasie zmiany wartownika (przez oko³o15 minut nie by³o
pacjentów. Moje zadania wype³nia³am bardzo chêtnie i
nikogo na stra¿y) przekazywaæ im czêœæ chleba czy wêdliny,
dzisiaj wykonywa³abym je z tak¹ sam¹ radoœci¹.[...]
która zostawa³a w laboratorium z poprzedniego dnia.
Po opuszczeniu Bad Hermsdorf wichry wojny rzuci³y
Musia³am byæ przy tym bardzo ostro¿na, poniewa¿
Heidi do Francji. Wszêdzie, gdzie otrzymywa³a przydzia³
konsekwencje tego mog³y byæ dla mnie bardzo nieprzyjemne.
s³u¿bowy, ofiarnie pe³ni³a swoje obowi¹zki pielêgniarki,
Od czasu do czasu udawa³o mi siê przekazaæ ¿o³nierzom
nigdy nie dziel¹c pacjentów na narodowoœci. Koniec wojny
pracuj¹cym w parku kilka papierosów. W tym obozie
zasta³ j¹ pod Pary¿em, gdzie osadzona zosta³a w obozie
polskich jeñców znajdowa³ siê równie¿ oddzia³ dla chorych.
jeñców wojennych.
Do tych, którzy musieli le¿eæ w ³ó¿ku, przychodzi³am w
Swoje doœwiadczenia wojenne
towarzystwie sanitariusza
rozpoczyna³am jako cz³onek za³ogi
pobieraæ krew. Wszystkich
wojskowej szpitala i obozu polskich
¿o³nierzy, bardziej czy mniej
jeñców, pilnowanych przez moich
chorych, by³o mi bardzo szkoda i
rodaków, a zakoñczy³am jako jeniec w
jeœli tylko mog³am, poleca³am,
obozie pilnowanym przez ¿o³nierzy
by ze wzglêdów zdrowotnych
polskich ...
pozostawali tydzieñ, czy dwa
W tym obozie pozna³am swojego
d³u¿ej w szpitalu. To by³ dla nich
mê¿a, równie¿ jeñca wojennego, z
jedyny odpoczynek.
którym prze¿y³am wiele dziesiêcioleci
Do naszego personelu
swojego ¿ycia - wspomina Pani
nale¿a³o szeœæ pielêgniarek i
Gebhard.
jedna siostra prze³o¿ona. Ja
Pani Heidi Gebhard by³a goœciem
mia³am do pomocy równie¿ dwie
Zak³adu Poprawczego w Jerzmanicachpracownice, które zajmowa³y siê
Zdroju w dniach 17 - 18 czerwca 2009
pielêgnacj¹ chorych. Zwykle o
roku z okazji jubileuszu 50-lecia
siódmej rano musia³am byæ na
placówki. Dziêki uprzejmoœci
oddziale, w po³udnie mia³am
Towarzystwa Mi³oœników Ziemi
czasami dwie godziny przerwy.
Z³otoryjskiej 17. czerwca odby³o siê
Jeden raz w tygodniu, po
spotkanie delegacji zak³adu i naszego
obiedzie,
mia³am wolne, z
Goœcia z pani¹ Agnieszk¹ M³yñczak w
którego korzysta³am najczêœciej
siedzibie Towarzystwa w „Bacalarusie”
w soboty, poniewa¿ wtedy nasz
przy ul. Szkolnej 1 w Z³otoryi.
doktor prowadz¹cy odwiedza³
Gospodyni spotkania - pani Agnieszka w
pacjentów spoza szpitala i ja mu
barwny i ciekawy sposób opowiedzia³a
w tym towarzyszy³am.
o dzia³alnoœci Towarzystwa oraz o
Odwiedzanie tych pacjentów
powojennych losach dzisiejszych
sprawia³o mi du¿o radoœci. Poza
z³otoryjan i ich nowych ojczyznach,
tym ca³y czas spêdza³am
które oni sami okreœlaj¹ jako Ojczyzny
pracuj¹c na oddziale, którego nie
wolno by³o opuszczaæ.
Heidi Gebhard w pokoju pielegniarek 1941 r. serc. Podczas spotkania Heidi Gebhard
wspomnia³a swój pobyt w Z³otoryi i
W bezpoœredniej rozmowie z
Jerzmanicach w czasie II wojny
pani¹ Gebhard pojawi³y siê inne
œwiatowej i zadeklarowa³a wspó³pracê z ka¿dym, kto jest
w¹tki wojennej, jerzmanickiej biografii tej ciekawej osoby.
zainteresowany dokumentowaniem przesz³oœci Ziemi
Nasza rozmówczyni przekaza³a do publikacji garœæ zdjêæ z
Z³otoryjskiej. Wspólna konkluzja tego spotkania - Tam dom
tamtych czasów, gdy pracowa³a w szpitalu wojskowym.
twój, gdzie serce twoje - jeszcze raz zwróci³a nasz¹ uwagê na
Przeprasza³a, ¿e jest ich tak ma³o. Kiedyœ mia³a du¿o wiêcej.
pogmatwane losy mieszkañców Dolnego Œl¹ska i
Niestety wiele jej prywatnych zbiorów uleg³o zniszczeniu
koniecznoœæ wspó³pracy dla utrwalania dziedzictwa
podczas po¿aru pomieszczeñ pielêgniarskich po rosyjskim
historycznego i uchronienia go przed zapomnieniem.
nalocie i zbombardowaniu budynków szpitala. Ze smutkiem
W gruncie rzeczy Œl¹sk jest nasz¹ wspóln¹ Ojczyzn¹,
trzeba przyznaæ, ¿e nie tylko armia niemiecka ³ama³a
niezale¿nie od wpisu w dowodzie osobistym.
postanowienia Konwencji Genewskiej.
Jacek Tyc
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Aparat fotograficzny zawsze nam towarzyszy³.
Takich jak my amatorów - fotografów jest wielu,
niektórzy sami wywo³uj¹ zdjêcia w ma³ej ciemni
gdzieœ tam w k¹ciku swego domostwa. Mo¿na by
rzec, ¿e nasze codzienne ¿ycie zdominowa³a
fotografia. Zdjêcia sta³y siê elementem
rozpoznawczym. Szczêœliwe i tragiczne chwile
utrwalamy dla potomnoœci.
Jednak ogl¹daæ zdjêcia a tworzyæ je nie jest prostym
zadaniem. Poszperajmy trochê „w pracowni
fotoamatora” Zbigniewa Pêkos³awskiego i
Encyklopedii PWN.
Trochê faktów historycznych…

Dzieñ powszedni.
By³ bardzo s³oneczny sierpniowy dzieñ, s³oñce
bezlitoœnie mêczy³o oczy, bez okularów ani rusz,
wesz³am do przyciemnionej pracowni. Przy
komputerze siedzia³ Leszek, przerabiaj¹c zdjêcia.
W tym samym czasie zjawi³a siê klientka.
-…potrzebujê zdjêcia do paszportu - oœwiadczy³a
Leszek wyda³ komendê – proszê ods³oniæ lewe
ucho, zdj¹æ kolczyk. Pani usiad³a naprzeciwko
reflektorów, klikniêcie aparatu-lustrzanki i twarz
zosta³a utrwalona. Po chwili kilka ujêæ trafia do
obróbki komputerowej. Klientka wybiera
naj³adniejsze zdjêcie. W komputerze zostaje
wykonana korekta (fotograf dobiera odpowiednie
t³o, cienie, kolory…) Znikaj¹ niepotrzebne cienie na
twarzy, przebarwienia. Gotowe zdjêcie wêdruje do
drukarki, tam nastêpuje wydruk wczeœniej
opracowanego zdjêcia. Ca³y proces trwa³ oko³o 10
minut.
-Szybko i fachowo -oceni³am.
Jeœli mamy do czynienia ze zdjêciami z Komunii,
wesela… to nie jest tak prosto, Ka¿de zdjêcie trzeba
poddaæ obróbce komputerowej. Czasami jest ich
tysi¹c, ale nie ma co narzekaæ, to mój chleb
powszedni - opowiada Leszek.
Ka¿da fotografia wymaga indywidualnego
potraktowania, do tego s³u¿y specjalistyczny
program komputerowy, fotograf podejmuje wiele
prób zanim zdjêcie trafi do odbiorcy. Siedzê akurat
nad zdjêciami weselnymi pary m³odej zrobione s¹
przez amatora fotografa. Zamówili album.
Przyznajê, ¿e wola³bym sam robiæ te zdjêcia – z
uœmiechem dodaje Leszek
Czasami ze zdjêæ amatorskich nie ma co wybraæ, s¹
nieostre, robione w s³oñcu. Dobrze, ¿e komputer
daje mnóstwo mo¿liwoœci, do zdjêcia mo¿na dodaæ
t³o, zmieniæ nasycenie barw, wiele elementów
szpec¹cych mo¿na usun¹æ, doprowadziæ obraz na
zdjêciu prawie do idealnego,
perfekcyjnego.
Ca³y czas trzeba siê uczyæ, gdy
siê porówna zdjêcia z lat
osiemdziesi¹tych z obecnymi,
widaæ wyraŸn¹ ró¿nicê, s¹dzê,
¿e za kilka lat znowu w
fotografii nast¹pi¹ zmiany,
dlatego nie mogê staæ obok
zmian

Jerzmanicka
biografia

LUDZIE ZIEMI Z£OTORYJSKIEJ
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J.K.: Zawsze chcia³eœ byæ fotografem?
Leszek Filarowski: W zasadzie mia³em
wiele zainteresowañ, ale lubi³em robiæ
zdjêcia, aparat mieli nieliczni…, ka¿d¹ kliszê
trzeba by³o oddaæ do wywo³ania zdjêæ, ojciec
mia³ bardzo du¿o pracy, nie przerabia³ jej,
dlatego pomaga³em mu. Jako pierwszy w
Z³otoryi wprowadzi³ fotografiê kolorow¹. Nie by³o
g o t o w y c h p r e p a r a t ó w, m u s i e l i œ m y
eksperymentowaæ. Dostêpn¹ lektur¹ by³a
instrukcja, któr¹ trzeba by³o uwa¿nie przeczytaæ.
Literatury fachowej brakowa³o, nie by³o na czym siê
oprzeæ. Preparaty powstawa³y metod¹ prób i
b³êdów. Kolory musia³y byæ rzeczywiste,
nieprzejaskrawione. Zestaw wywo³uj¹cy w latach
70 minionego wieku by³ reglamentowany,
kupowaliœmy tylko kilka sztuk, o kliszach nie
wspomnê. To by³a istna manufaktura, wiele
urz¹dzeñ tworzyliœmy sami. Plastikowe pojemniki
zastêpowaliœmy wiaderkami, musieliœmy znaleŸæ
sposób na podgrzewanie odczynników. Praca
wymaga³a du¿o cierpliwoœci, starannoœci, wyczucia
koloru i pomys³owoœci. Od nas zale¿a³a, jakoœæ
zdjêcia, pieczo³owicie miesza³em odczynniki, aby
efekt koñcowy by³ jak najlepszy. Na dobre zaj¹³em
siê fotografi¹ barwn¹!. Ale sentyment do zdjêæ
czarno-bia³ych do dzisiaj pozosta³. Skoñczy³a siê
era odczynników i ciemni, a szkoda! Mam wra¿enie,
¿e „energia z r¹k przechodzi³a na zdjêcia, ¿e mia³y
duszê”- z nutk¹ ¿alu w g³osie dodaje Leszek.
Przeciêtny zjadacz chleba wie, ¿e fotografia
utrwala obrazy na
m a t e r i a ³ a c h
œwiat³oczu³ych na
skutek dzia³ania
œwiat³a, do tego celu
u¿ywa siê aparatu
fotograficznego.
Pierwszym moim
aparatem by³ Zenith
nastêpnie Praktica W
pracy studyjnej
u ¿ y w a ³ e m
szerokotaœmowego
Pentacona a erê zdjêæ
natychmiastowych
przywita³em
P o l a r o i d e m
czteroobiektywowym
. Papier by³ bardzo
wa¿ny. Istotn¹ rolê
odgrywa³a pora roku i
temperatura. W zimie zdjêcia wychodzi³y zbyt
niebieskie, trzeba by³o u¿ywaæ potrójnego filtra.W
okresie dzia³alnoœci mojego ojca w Z³otoryi by³y
jeszcze trzy zak³ady fotograficzne. Pan Bryœ œp.
wykonywa³ zdjêcia weselne na terenie miasta a my
poza obrêbem miasta. Robiliœmy zdjêcia na dwa
aparaty, w razie, gdy jeden zawiedzie. Aparaty te¿
maj¹ swoje kaprysy. Chcieliœmy mieæ pewnoœæ, ¿e
wszystko wyjdzie. Do dnia dzisiejszego stosujê t¹
metodê z synem Micha³em.

We Wroc³awiu Cech Rzemios³ Ró¿nych
zorganizowa³ kurs fotograficzny, na który siê
zapisa³em. Wyk³adali wroc³awscy fotografowie,
tam te¿ zdobywa³em praktykê w najlepszych
zak³adach. Po zdanych egzaminach otrzyma³em
certyfikat i rozpocz¹³em sw¹ pracê zawodow¹, lecz
nie na Lenie tylko w zak³adzie fotograficznym.

A
TO W R ZYS

lub powiêksza³o zdjêcie. W dwudziestym
pierwszym wieku zak³ad fotograficzny
czêœciowo przypomina dwudziestowieczny.
Pozwólmy wypowiedzieæ siê fachowcom od
fotografii.

kalendarzu nam pozajmowane
terminy ju¿ na przysz³y rok.
Zak³ad w tygodniu musi byæ
otwarty wed³ug rozpiski na
drzwiach, klient to pieni¹dz a
pieni¹dz to mój i mojej rodziny byt.
Weekendy mam bardzo pracowite.
Na pocz¹tku wrzeœnia mia³em dwa
wesela do sfotografowania. Œrednio
od 15, 00 do 21, 00 bywam zajêty w
ka¿d¹ niedzielê, jeœli m³odzi
zamówi¹ fotografa na wesele, to
koñczê o 3, 00 nad ranem. Jednak w
weekendy wolê czas spêdzaæ z
rodzin¹. Najbardziej pracowitym
miesi¹cem jest maj. Mogê liczyæ na
pomoc mojego syna Micha³a jak
równie¿ ¿ony Bogusi.
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Patriotyzm m³odych

SK¥D NASZ RÓD

DK – Czyli w czasie wojny patriotyzm to jest walka w
obronie swojego kraju i narodu, jego niezawis³oœci;
je¿eli nie ma wojny to, jak mówisz, mo¿na s³u¿yæ jej
swoj¹ nauk¹ i rzeteln¹ prac¹… Czy tak?
Iza – No tak, ¿eby by³a z nas dumna, jeœli mo¿na tak
powiedzieæ…

DK – No w³aœnie, dzisiaj wygl¹dacie odœwiêtnie,
przyszliœcie w tzw. galowych strojach, czy w tym tak¿e
wyra¿a siê szacunek dla kraju? Oj, przepraszam, nie
wszyscy wiedz¹ jak wygl¹da strój galowy… Widzê obok
mnie jakiœ ostry fioletowy kolor bluzeczki, a tu
sportowa bluza..
Grzegorz – No, zaspa³em dzisiaj… tak szybko siê
ubiera³em… zapomnia³em o apelu i rocznicy.
DK – Ale zobacz, dla niektórych to jest oczywiste, ¿e
wyrazem œwiêtowania pewnych rocznic jest
odpowiedni ubiór, który podkreœla powa¿ny stosunek
do wydarzenia. To te¿ jakiœ rodzaj patriotyzmu.
Grzegorz – No tak, wiem… Poprawiê siê…
Sylwia – Ja myœlê, ¿e patriotyzm to te¿ godne
reprezentowanie Polski na jakichœ wa¿nych
kongresach, na uczelniach ca³ego œwiata, przy ka¿dej
okazji wyjazdu z kraju…

DK – To te¿ jest przejaw patriotyzmu, prawda? Paulina
jako harcerka zosta³a do uczestnictwa w obchodach
Œwiêta Niepodleg³oœci niejako zobligowana.
Paulina – Mo¿na tak powiedzieæ. Ale przyznam
szczerze, ¿e kiedyœ bardziej mi siê podoba³y te obchody.
Jeszcze dwa lata temu uroczystoœæ odbywa³a siê
wieczorem, mia³a wiêc inny charakter, pali³y siê znicze,
harcerze stali z pochodniami wokó³ pomnika, nastrój
by³ jakiœ bardziej podnios³y… Teraz odk¹d jest to
po³¹czone ze œlubowaniem klas pierwszych o profilu
wojskowym i dzieje siê w dzieñ, podoba mi siê nieco
mniej...
Magda – Ja by³am wczoraj na mszy œwiêtej za ojczyznê.
PóŸniej ogl¹da³am ró¿ne filmy dokumentalne i
programy o historii Polski.
DK – Czy patriota zna dobrze historiê swojego kraju?
Iza – Powinien, to chyba oczywiste.
Renia – A ja uwa¿am, ¿e nie musi. Nie znaj¹c faktów
historycznych dziejów Polski te¿ mo¿na byæ patriot¹.
Mo¿na po prostu skupiæ siê na przysz³oœci, nie
rozpamiêtuj¹c bez koñca tego co minê³o…
DK – Wczoraj pan prezydent Lech Kaczyñski w swym
przemówieniu wyrazi³ pewn¹ myœl. Chcia³am siê
dowiedzieæ co o niej s¹dzicie? Zdanie brzmia³o:
„Patriotyzm ma patrzeæ w przysz³oœæ, ale musi te¿ mieæ
korzenie”…
Iza – ¯eby nie zapominaæ o historii, ale te¿ pamiêtaæ o
dzia³aniach na przysz³oœæ, ¿eby Polska wzbudza³a
szacunek na arenie miêdzynarodowej.
Marcin – Moim zdaniem, to zosta³o dobrze
powiedziane. Powinniœmy staraæ siê o to, aby naszym
dzieciom by³o dobrze kiedyœ w swoim kraju, tak jak
myœleli o tym nasi przodkowie ¿eby nam by³o lepiej i
¿ebyœmy ¿yli w wolnej Polsce. Musimy dbaæ o to, ¿eby
ich trud nie poszed³ na marne i ¿ebyœmy nie zniszczyli
tego o co nasi ojcowie i dziadowie walczyli.
DK – To co wed³ug Was jest wa¿niejsze w patriotyzmie?
Pamiêæ o historii czy budowanie lepszej przysz³oœci dla
kraju ?
Paulina – To drugie chyba…
Iza – A wed³ug mnie historia…
Paulina – A ja myœlê, ¿e przysz³oœæ, bo ona zale¿y od
nas, a do historii nigdy ju¿ nie wrócimy, ona jest ju¿ za
nami, nie mamy na ni¹ najmniejszego wp³ywu.
Iza – Ale nale¿y uczciæ tych co walczyli za nasz¹
wolnoœæ, pamiêtaæ o nich, to te¿ jest wa¿ne.
DK – W sumie te dwa przejawy patriotyzmu siê
uzupe³niaj¹. Mo¿e tylko w pewnych chwilach bardziej
powinno akcentowaæ siê wydarzenia minione, które
ukszta³towa³y nasz¹ to¿samoœæ, a w pozosta³ych skupiæ
siê na kreowaniu zale¿nej od nas przysz³oœci. Naród,
który nie ma historii – nie istnieje. Naród, który nie
buduje przysz³oœci – kiedyœ przestanie istnieæ.
Iza – Naród to ludzie. Nie mog¹ istnieæ bez swojej
historii. Pañstwo to instytucja. Bez historii,
ewentualnie, mo¿e istnieæ…
DK – Czy na przyk³ad przejawem patriotyzmu s¹ te¿
flagi wywieszane przez mieszkañców na swoich
domach w czasie œwi¹t pañstwowych?
Iza – Tak, oczywiœcie.
Ola I – Mnie siê wydaje, ¿e nie zawsze. Czasami ludzie
wywieszaj¹ flagi, bo „tak wypada” i nie ma to nic
wspólnego z patriotyzmem.
Pawe³ – No, nie mów tak. Ludzie wystawiaj¹ flagi bo
chc¹ uczciæ œwiêto, bo ciesz¹ siê, ¿e wreszcie mo¿na to
robiæ.
DK – Rzeczywiœcie, coraz wiêcej siê widzi takich flag. A
Wy wywieszacie flagi?
Sylwia - Nie.

DK – Czy wed³ug Was, m³odym, tak jak Wy,
wspó³czeœnie jest ³atwiej czy trudniej byæ patriot¹ ni¿
na przyk³ad kilkadziesi¹t lat temu?
Iza – Ja myœlê, ¿e trudniej. Kiedyœ ludzie bardziej
zabiegali o dobro ojczyzny, szanowali j¹, to by³o jakby
wpisane w ich wychowanie. Czasy siê zmieni³y i
podejœcie ludzi siê zmieni³o w³aœciwie do wszystkiego,
mentalnoœæ ludzi jest inna…
DK – Czyli Wam jest trudniej? Przecie¿ nie musicie
chwytaæ za broñ, nie nara¿acie codziennie swojego
¿ycia w obronie ojczyzny…
Paulina – Mo¿e mamy ³atwiej, ale jesteœmy inni ni¿
starsze pokolenia. Tyle ró¿nych spraw nas zaprz¹ta, ¿e
czasem siê w nich gubimy… Zapominamy, które
obowi¹zki s¹ wa¿niejsze od innych.
Iza – Czasy s¹ trudniejsze…
DK – Mimo wolnoœci, któr¹ mamy? A mo¿e w³aœnie
dlatego?
Iza – Mo¿e…
DK – A wed³ug Was, który naród na œwiecie jest bardzo
patriotyczny?
Kasia – Hm… mo¿e Amerykanie? Tak, chyba oni.
DK – Czy mo¿ecie mi podaæ nazwiska Polaków –
¿yj¹cych , lub takich którzy ju¿ odeszli – wielkich
patriotów?
Paulina – No… Józef Pi³sudski, na przyk³ad.
Iza – Jan Pawe³ II – polski patriota znany w ca³ym
œwiecie.
Paulina – Na pewno ci wszyscy ¿o³nierze, czêsto
nieznani z nazwiska, którzy zginêli. Ci, którzy oddali
¿ycie za nasz kraj.
DK - A Ignacy Paderewski, Roman Dmowski, Ignacy
Daszyñski, Wincenty Witos? Znacie te nazwiska?
Iza – Coœ tam s³ysza³am… Nie pamiêtam dok³adnie, ale
uczy³o siê kiedyœ o nich…
DK – A ze wspó³czeœnie ¿yj¹cych, kto dla Was jest
patriot¹?
Paulina – Prezydent Kaczyñski, Lech Wa³êsa…
Ola II – Tak, Lech Wa³êsa te¿ mi przychodzi do g³owy.
DK – A z ludzi mniej znanych, z Waszego
najbli¿szego otoczenia, jest ktoœ taki?
Paulina – Dla mnie patriot¹ jest moja druhna
komendantka. Jest dla mnie wzorem, prezentuje zawsze
tak¹ postawê, któr¹ mo¿na nazwaæ obywatelsk¹.
Ola II – Mój dziadek jest te¿ taki…
DK – No proszê, czyli s¹ tacy ludzie wokó³ Was. A tak
trudno by³o Wam na pocz¹tku ich wymieniæ… Pewnie
znalaz³oby siê ich wiêcej. S¹ wzorem na co dzieñ, a nie
tylko od œwiêta i przy rocznicowych obchodach. Moi
drodzy, czy znacie s³owa hymnu narodowego, czy
potraficie go zaœpiewaæ?
Grzegorz – Oczywiœcie, ¿e znamy.
DK – Wszystkie zwrotki? Pierwsz¹, drug¹, trzeci¹…
Grzegorz – No, mo¿e z czwart¹ by³by problem.
DK – Sk¹d znacie, od kiedy?
Grzegorz – W szkole siê uczyliœmy. W gimnazjum.
Ka¿dy musia³ œpiewaæ. Na ocenê oczywiœcie.

DK – No dobrze. A czy œpiewacie? Na apelu na
przyk³ad, gdy pada komenda: „Do hymnu!”, lub w
czasie innych uroczystoœci czy wydarzeñ?
Paulina – Tak, œpiewamy. Chocia¿… ró¿nie z tym bywa.
Myœlê, ¿e niektóre osoby wstydz¹ siê po prostu i milcz¹.
Mo¿e w duchu sobie œpiewaj¹?
Grzegorz – No w³aœnie, ja na przyk³ad œpiewam sobie w
myœlach. Gdyby inni zaintonowali, pewnie te¿ bym
otworzy³ usta. Ale nauczyciele te¿ nie œpiewaj¹. No,
mo¿e niektórzy…
DK – A powinni, prawda?
Paulina – Pewnie, ¿e tak! Maj¹ dawaæ nam przyk³ad!
DK – Powiedzcie mi teraz, czy mo¿na byæ patriot¹
mieszkaj¹c z dala od swojego kraju?
Ola II – No tak, mo¿na.
DK – Jak to mo¿na okazywaæ?
Ola II – Szacunkiem dla tego co polskie, obchodzeniem
œwi¹t pañstwowych w gronie polonijnym,
kultywowaniem polskich œwi¹t i tradycji tam, na
obczyŸnie. Pokazywaniem innym narodom, ¿e
jesteœmy dumni ze swojego pochodzenia i swoich
korzeni. Nale¿y dobrze mówiæ o Polsce. Nawet jeœli
rz¹d nam siê nie podoba i politycy nas rozczarowuj¹…

DK – To piêknie us³yszeæ. Serce siê raduje i napawa
nadziej¹ na przysz³oœæ, Ufff… kamieñ spad³ mi z
serca! Czy w Waszych domach rozmawiacie z
rodzicami o historii Polski?
Grzegorz – Nie, raczej nie.
Krzysiek – Mój tata ci¹gle mi mówi, ¿e nie znam
historii.
Iza – Niby rozmawiamy. Ale szybko temat schodzi na
inny , zagadujê mamê o sprawy bardziej mi bli¿sze.
Paulina – Ja z tat¹ rozmawiam wtedy na przyk³ad jak
razem ogl¹damy jakiœ film wojenny. To dobra okazja
uzupe³niæ swoje braki w tym wzglêdzie.
DK – No w³aœnie… Ostatnie moje pytanie brzmi: jaki
film ogl¹daliœcie ostatnio traktuj¹cy o historii Polski?
Ola II – „Katyñ”.
Paulina – „Czas honoru”– serial telewizyjny. Ogl¹dam
ka¿dy odcinek. Bardzo mi siê on podoba.
Iza – „Pan Tadeusz”. Wczoraj akurat przypomniano go
kolejny raz w telewizji. „Pianista”…
DK – Dziêkujê Wam bardzo za rozmowê. Mo¿e
sprowokowa³am Was nieco do zastanowienia siê nad
wa¿nymi pytaniami w kontekœcie Œwiêta
Niepodleg³oœci Polski… Cieszê siê z tego i ufam, ¿e
zawsze bêdziecie godnie prezentowaæ swój patriotyzm:
czy to w szerokim œwiecie, czy pracuj¹c dla dobra
Polski tu na miejscu, we w³asnym kraju. Oby tak by³o!
M³odych wys³ucha³a: Danuta Kubicz
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Fot. Bartosz Jeziorski

Echo: Czyj by³ to pomys³ ze zg³oszeniem siê do
programu?
By³ to pomys³ grupy akrobatycznej "Ocelot". Bardzo
zaanga¿owana w to
by³a p. Beata Paj¹czek, która prowadzi³a konsultacje w
sprawie wystêpu.
Nie zmuszaliœmy córki do wystêpu. Sama podjê³a siê
wyzwania.

spe³niaæ swoje
marzenia, ¿e ma mo¿liwoœæ kszta³ciæ siê w Z³otoryi.
Ci¹gle wspieramy
j¹ i bêdziemy wspieraæ.
Echo: Od jak dawna Natalia æwiczy akrobatykê?
Od niedawna, ok. jednego roku. Modern Dance w stylu
disco i Hip-Hop'u od 6
roku ¿ycia. Bra³a udzia³ w obozach tanecznych, min.
Agustina Egurroli,
które by³y na doœæ wysokim poziomie. Sam
prowadz¹cy by³ bardzo zachwycony
jej umiejêtnoœciami.
Echo: Jak pañstwo widz¹ dalsz¹ przysz³oœæ Natalii w
tym sporcie?
Wszystko zale¿y od jej stanu zdrowia i tego, w jakim
stopniu bêdzie szkolona.
Echo: Córka ma jeszcze jakieœ zainteresowania?
Oprócz sportu oczywiœcie.
Interesuje siê teatrem, piosenk¹ i tañcem. Wystêpuj¹c
w konkursach wokalnych i recytatorskich zdobywa
nagrody. Pani w szkole sama typuje j¹ do
poszczególnych ról w recytacji czy piosence.
Parê dni po przeprowadzeniu
wywiadu z rodzicami Natalii Gap
uda³o nam siê zadaæ kilka pytañ
naszej z³otoryjskiej gwieŸdzie.
Echo: Jak zaczê³a siê twoja
przygoda z akrobatyk¹?
Na akrobatykê posz³am tak
naprawdê po to, by pomog³a mi w
tañcu. Wczeœniej nie zastanawia³am
siê, nie mia³am pojêcia, ¿e
mog³abym wzi¹æ udzia³ w
programie.

Echo: S¹ pañstwo dumni z Natalii?
Jesteœmy bardzo dumni. Córka osi¹gnê³a liczne
sukcesy taneczne. Gdy
mia³a 7 lat, wyst¹pi³a na Mistrzostwach Europy w
Finlandii, zajmuj¹c dobre
miejsce. Bardzo potrzebne jest jej nasze wsparcie. liczy
na nasz¹ pomoc.
Echo: Jaka by³a reakcja pañstwa, gdy juz wiadomo
by³o, ¿e Natalka
wyst¹pi w pó³finale?
EUFORIA
Byliœmy bardzo zadowoleni, teraz gdy o tym
wspominamy, tez jesteœmy. Brak
s³ów, by okreœliæ to, jak siê wtedy czuliœmy.
Echo: Byli pañstwo zadowoleni z wystêpu córki?
Tak, bardzo! Jesteœmy dumni, cieszymy siê, ¿e mo¿e

. listopada odby³o siê wrêczenie nagród uczestnikom III
Internetowego Konkursu Wiedzy o Ziemi Z³otoryjskiej. G³ówn¹
nagrodê – aparat cyfrowy – z r¹k Starosty Z³otoryjskiego Ryszarda
Raszkiewicza i Prezesa Stowarzyszenia Przyjació³ Z³otoryi
Przemys³awa Markiewicza odebra³a Anetta Chojnecka.
Na ka¿dego uczestnika czeka³y nagrody ufundowane przez
sponsorów w postaci akcesoriów komputerowych, wydawnictw
z³otoryjskich, folderów, segregatorów i gad¿etów. Osobom, które
nie mog³y stawiæ siê osobiœcie w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego, nagrody zostan¹ dostarczone w najbli¿szym czasie
na podane wczeœniej adresy korespondencyjne.
Po raz trzeci honorowy patronat nad konkursem obj¹³ Starosta
Z³otoryjski – Ryszard Raszkiewicz. Sponsorami nagród byli:
Starostwo Powiatowe, zlotoryja.INFO – Bartosz Jeziorski,
GOLDcentrum – Kinga Maciejak, PPUH Z-JA.PL. Patronat
medialnym nad konkursem objê³o ECHO Z³otoryi – miesiêcznik
Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Z³otoryjskiej i Zlotoryja.INFO –
Z³otoryjski Portal Internetowy.
Przemys³aw Markiewicz

Echo: Jaka by³a twoja reakcja, gdy
dowiedzia³aœ siê, ¿e zosta³aœ przyjêta
do programu „Mam talent”?
By³am wtedy na obozie tanecznym
Agustina Egurroli, gdy w po³udnie
zadzwonili do mnie rodzice, powiedzieli mi, ¿e
dosta³am siê do nastêpnego etapu. By³am bardzo
szczêœliwa, choæ nie prze¿ywa³am tego tak bardzo,
poniewa¿ nie dociera³o to do mnie jeszcze.
Echo: Ile czasu trwa³y wasze treningi przed
wystêpem? I jak wygl¹da³y?
By³y ciê¿kie, ch³opcy æwiczyli g³ównie w swoim
gronie, a ja na szarfach i innych tego rodzaju
przyrz¹dach.
Echo: Jak wspó³pracowa³o siê kolegami?
Bardzo dobrze, byli dla mnie mili, nie sprawiali
problemów, gdy coœ nie wychodzi³o. Wspaniale nam
siê razem trenuje.
Echo: Czy stresowa³aœ siê i mia³aœ obawy, ¿e pomylisz
prezentowany uk³ad?
Tak, w sumie to bardziej ba³am siê o ch³opców, by nic
im siê nie sta³o i by nie pomylili siê podczas prezentacji.
Na castingu nie prezentowa³am bardzo
skomplikowanych figur, wiêc mia³am mniej obaw.
Echo: Jakie by³y twoje odczucia, gdy ocenia³o was
jury?
Gdy skoñczyliœmy wystêp, nie wiedzia³am, co siê
dzieje, nawet nie wiem, kiedy mieliœmy zejœæ ze sceny.
By³am w lekkim szoku <œmiech> Do dziœ jestem
bardzo szczêœliwa, ¿e wszystko siê powiod³o.
Echo: Planujesz dalej zajmowaæ siê akrobatyk¹?
Tak naprawdê nie zastanawia³am siê jeszcze, co
chcia³abym robiæ w przysz³oœci, jednak nie widzê
siebie w tym sporcie. Bardziej interesuje mnie taniec i
muzyka.
Echo: Dziêkujemy, ¿e chcia³aœ nam udzieliæ wywiadu,
¿yczymy dalszych sukcesów w sporcie oraz innych
dziedzinach, którymi siê zajmujesz.
Rozmawia³y: Ewelina Kowalska i Ma³gorzata
Hanaczewska

NI
K

ÓW
Z IE M I

£O
T

Echo: Co sadzili pañstwo o tym, ¿e córka chcia³a
wzi¹æ udzia³ w
programie "Mam Talent"?
Jesteœmy pozytywnie nastawieni do tych wystêpów,
poniewa¿ rozumiemy
Nataliê i wiemy, ¿e jest to jej cel w ¿yciu.

Rozstrzygniêcie konkursu

Redakcja

MI£OŒ

gl¹daj¹c sobotnim wieczorem w telewizji
program Mam Talent,
zobaczy³yœmy wystêpuj¹c¹ grupê akrobatyczn¹ z
naszego rodzinnego miasta.
Na tyle zainteresowa³ nas ten wystêp, ¿e
postanowi³yœmy przeprowadziæ wywiad z najm³odsz¹
zawodniczka z grupy Ocelot, Natali¹ oraz z jej
rodzicami - pañstwem Gap.

DK - Tak?
Wszyscy (chórem) – Tak!

Wszystkich, którzy chcieliby
zaangazowac sie w realizacje planów
odtworzenia w 2011 lub 2013 r. wielkiej bitwy
o Wilcza Góre, która odbyla sie w 1813 r.,
serdecznie zapraszamy na spotkanie w dniu
15 grudnia o godz. 17.00 w TMZZ.
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DK – Czy :„Jestem Polakiem” to brzmi dumnie?
Ola II – Tak! Jestem z tego dumna!

Uwaga,
mi³oœnicy Z³otoryi!

Z
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DK – No dobrze, to znaczy rzetelna, uczciwa nauka…
Co pod tym siê kryje i jak to rozumiecie nie bêdê ju¿
dociekaæ, ale powiedzcie, jaki jeszcze jest wspó³czesny
patriota?
Marcin - Pamiêta o przodkach, którzy walczyli o
niepodleg³oœæ.
Iza – Ma szacunek dla ojczyzny, dla symboli
narodowych.

DK – Jak spêdziliœcie wczorajsze œwiêto 11 listopada?
Czy jakoœ inaczej ni¿ zwykle?
Iza – No tak. Spa³am do trzeciej po po³udniu (œmiech)…
Paulina – A ja nie. Mo¿e Wasz dzieñ wygl¹da³ jak ka¿dy
weekendowy dlatego, ¿e mieszkacie na wsi. Ja wsta³am
wczoraj wczeœniej i przed jedenast¹ posz³am pod
pomnik, gdzie odbywa³a siê g³ówna uroczystoœæ w
mieœcie, i po prostu… skupi³am siê na tym co tam siê
dzia³o.

Renia – A my wieszamy!
Pawe³ – Ja te¿.

A
TO W R ZYS

Danuta Kubicz: Co to jest patriotyzm?
Marcin – Umi³owanie ojczyzny, mi³oœæ do kraju…
Kasia – Jest to godne obchodzenie œwi¹t narodowych.
Ola I – Szacunek dla bohaterów, którzy walczyli o
wolnoœæ Polski w ró¿nych latach naszej historii.
Iza – Jest to te¿ praca i nauka dla narodu, bo w
dzisiejszych czasach na szczêœcie nie ma ¿adnych
wojen, czyli nie musimy o ojczyznê walczyæ tak jak nasi
przodkowie, ale mo¿emy swoj¹ nauk¹, zdobywaniem
wiedzy byæ dla niej chlub¹…

DK – Racja. A w Waszym wypadku?
Sylwia – Godne reprezentowanie szko³y na przyk³ad.
Na zawodach sportowych, olimpiadach wiedzowych,
jakichkolwiek wyjœciach na zewn¹trz : do kina, do
teatru…

Ma talent

PASJE

Nieda
wno obchodziliœmy
rocznicê odzyskania
niepodleg³oœci przez nasz¹
Ojczyznê. Jak ka¿de wa¿ne
œwiêto, a to jakoœ
szczególnie, sk³ania do
refleksji… Apele
poleg³ych, defilady wojsk,
okolicznoœciowe
przemówienia, flagi
³opocz¹ce na wietrze,
wzruszaj¹ce wspomnienia
kombatantów, dyskusje w
ró¿nych gremiach na temat
dziejów naszego narodu –
to wszystko buduje szczególny nastrój i zmusza do
przemyœleñ na temat wolnoœci, obywatelstwa i
patriotyzmu.
Jaka radoœæ i poczucie nieskrêpowanej dumy
powinny nam towarzyszyæ podczas œwiêtowania tego
dnia! Zaraz, zaraz… ale czy nam towarzysz¹? Czy
czujemy wagê prze³omu historii, która zechcia³a po 123
latach niewoli Polaków nagrodziæ ich za kolejne
niepodleg³oœciowe zrywy i darowaæ wreszcie
upragnion¹ i nale¿n¹ Wolnoœæ? Czy rozmawiamy o tym
w rodzinach, prowadzimy dyskusje z naszymi dzieæmi,
snujemy historie naszych przodków, którzy mo¿e ¿ycie
oddali za pokój i niepodleg³oœæ umi³owanego kraju?
Krótko mówi¹c: czy dbamy o patriotyczne wychowanie
pokolenia, które niebawem stanie siê dojrza³ym
spo³eczeñstwem i jako takie pokieruje dalszymi losami
naszego kraju? Jakie pogl¹dy prezentuj¹ dziœ m³odzi
Polacy w temacie odpowiedzialnoœci za losy swojej
ojczyzny?
Zastanawiaj¹c siê nad tym, postanowi³am
sprawdziæ tê kwestiê u Ÿród³a. Maj¹c, z racji
wykonywanego zawodu, codzienny kontakt z
m³odzie¿¹, wielokrotnie sondujê ich opinie na ró¿ne
tematy i nurtuj¹ce ich problemy. Tym razem z efektem
moich kilku rozmów z uczniami klas liceum i
technikum, za ich zgod¹, postanowi³am siê z Pañstwem
podzieliæ.

DK – Czyli to nieprawda o czym krzycz¹ media, ¿e
polska m³odzie¿ nie zna s³ów hymnu narodowego?
Iza – Oczywiœcie, ¿e nie. Wszyscy musz¹ go umieæ. W
gimnazjum, a póŸniej jeszcze na lekcjach WOS–u, w
szkole œredniej – utrwalamy.

ORYJSKI
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Wydaje siê zatem,
¿e burmistrzowi
powinno zale¿eæ na
utrzymaniu handlu na
t a r g o w i s k u .
Tymczasem wygl¹d
bazaru oraz warunki na
nim panuj¹ce mog¹
œwiadczyæ, ¿e jest
odwrotnie. Trzeba
jednak przyznaæ, ¿e
miasto kilka lat temu
podjê³o wysi³ek
przeprowadzenia
remontu w tym
m i e j s c u .
Zwieñczeniem tych¿e
wysi³ków by³o
uzyskanie od
S t a r o s t w a
Powiatowego w 2006
roku pozwolenia na
budowê pod nazw¹
„rewaloryzacja terenu
handlowego przy ulicy
Staromiejskiej”.
Dokument jest wa¿ny
trzy lata. Przez dwa
lata nic siê nie dzia³o,
Bazar w calej okazalosci
bo by³y utarczki w³adz
miasta z handlowcami,
argowisko miejskie przy ulicy Staromiejskiej to
ka¿dego cz³owieka chc¹cego coœ sprzedaæ na rynku.
którzy mieliby jakoby partycypowaæ finansowo w tym
jakby wrzód na zdrowym ciele coraz to
Plac zamykany jest o godzinie piêtnastej. Jan Woch
przedsiêwziêciu. Nie wszyscy chcieli. Wed³ug
piêkniejszej Z³otoryi. Jego brzydotê podkreœla
starannie zamyka wszystkie furtki, aby nikt siê tu nie
Waldemara Wilczyñskiego, pracownika Starostwa, w
betonowy parkan, którym odgrodzono plac od reszty
pa³êta³.
lutym 2008 roku zosta³ zarejestrowany dziennik
miasta. Kramy posklecane byle jak z kawa³ków blachy
- Mieszkam tu¿ obok i mam ca³y czas baczenie na plac.
budowy na rewaloryzacjê targowiska, a zatem jakieœ
falistej, p³yt paŸdzierzowych, dykty, a nawet tektury ze
Gdy widzê, ¿e ktoœ jest tu obecny, proszê o opuszczenie
prace wtedy zosta³y wykonane.
zu¿ytych pude³ek, przypominaj¹ bardziej slumsy
tego terenu. Baæ siê? Ja siê nikogo nie bojê - gospodarz
- Ja mam przyzwoit¹ budê, zadaszon¹. Mam te¿ pr¹d,
brazylijskie ni¿ punkty sprzeda¿y w pañstwie, które jest
bazaru zuchowato daje do
cz³onkiem Unii Europejskiej. Szpetnej ca³oœci dope³nia
zrozumienia, ¿e lepiej z nim nie
nawierzchnia placu. Jest to czêœciowo asfalt z wieloma
zadzieraæ.
dziurami, pêkniêciami i ubytkami, czêœciowo odpad
Za ka¿de stoisko pobierana jest
bazaltowy, gdzieniegdzie spêkany niemi³osiernie
op³ata dzienna w wysokoœci 1,10 z³ za
beton; w dwóch miejscach zaskakuje estetyczna kostka
ka¿dy metr powierzchni. Do tego
betonowa. Podczas deszczu w licznych zag³êbieniach
dochodzi 10 z³ op³aty dla sta³ych
dlatego nie zale¿y mi ani na nowej hali, ani na
gromadzi siê woda i b³oto. Gdy jest sucho, nad placem
budek. Mo¿na przyj¹æ, ¿e œrednia op³ata za stoisko to 30
rewaloryzacji targowiska - t³umaczy jeden z
unosi siê py³ wzniecany przez nogi kupuj¹cych, który
z³ dziennie. Na bazarze jest oko³o piêædziesiêciu
handlowców. - Niech burmistrz zrobi tylko porz¹dn¹
nastêpnie wdziêcznie osiada na sprzedawanych butach,
sta³ych kramów, a wiêc ³atwo wyliczyæ, ¿e dziennie do
nawierzchniê. To wystarczy.
ubraniach, garnkach, owocach, s³odyczach i innych
bud¿etu miasta trafia oko³o 1500 z³otych, co
El¿bieta, prowadz¹ca od piêtnastu lat stragan
produktach.
miesiêcznie daje niez³¹ sumkê oko³o 40 tysiêcy
warzywny twierdzi, ¿e klienci czêsto siê potykaj¹ o
Niezwykle malowniczy zak¹tek targowiska jawi
z³otych. S¹ to szacunkowe wyliczenia, raczej zani¿one.
nierówny asfalt, zdarzaj¹ siê te¿ upadki.
siê w przejœciu od strony ulicy ¯eromskiego, tu¿ przy
Dla porównania przy ulicy Basztowej jest oko³o
- Kilka lat temu ogl¹daliœmy ca³oœæ dokumentacji na
kramach z jajami. Nad brudnymi schodami z
piêædziesiêciu punktów handlowych, z których zysk
remont placu z niezbêdnymi podpisami i pieczêciami.
odpadaj¹cymi p³ytkami wznosi siê murek, który
dla miasta to jedynie podatek gruntowy. Doœæ mizerny.
Planowano wykonanie odwodnienia, mia³a byæ
wygl¹da, jakby mia³ siê za chwilê rozlecieæ. Jego
porz¹dna nawierzchnia
zwieñczenie stanowi¹ kwietniki z
oraz nowe, estetyczne
szarego betonu - hit z epoki s³usznie
budki. Obiecywano te¿
minionej. W kwietnikach rosn¹
pr¹d, pod³¹czenie do
dorodne… chwasty.
wody. Ca³a spo¿ywka
Kiedyœ przy g³ównej bramie by³
mia³a byæ przeniesiona na
regulamin targowiska opracowany
górn¹ czêœæ bazaru. Nawet
przez zarz¹dcê i w³aœciciela gruntu konserwator zabytków
Urz¹d Miejski w Z³otoryi. Teraz
wyda³ zgodê na
regulaminu nie ma, zosta³y za to
modernizacjê. Wszystko
bardzo kolorowe i czytelne tablice
by³o gotowe, tylko
strasz¹ce samymi zakazami.
wchodziæ i zaczynaæ. Nie
Na bazarze woda jest tylko w
wiemy, dlaczego do tej
toalecie, pr¹d maj¹ nieliczne kramy.
pory nie przyst¹piono do
Plac nie jest oœwietlony, co powoduje,
remontu - ¿ali siê El¿bieta.
¿e o zmierzchu stanowi czarn¹ plamê
Leszek, bardzo
na tle dobrze oœwietlonego parkingu
uprzejmy, a wobec kobiet
przy domu handlowym Miros³awa
wrêcz kurtuazyjny (nic
Zwierzyñskiego.
dziwnego, ¿e kobiety lubi¹
u niego kupowaæ
Ta r g o w i s k o m a s w o j e g o
warzywa) tylko siê œmieje
opiekuna, sprz¹tacza i inkasenta w
z tej sytuacji.
jednej osobie. Jest to Jan Woch, który
- Kurde, najbardziej
wykonuje swoje obowi¹zki na
brakuje wody w pobli¿u
zlecenie Urzêdu Miejskiego. Do
stoiska, no i pr¹du. Brak
pracy przychodzi o szóstej rano,
rozdzielek. Co, nowe
otwiera wszystkie wejœcia, potem
kramy na Konopnickiej?
inkasuje op³aty od ka¿dego kramu i od
Ja tam ju¿ mam miejsce!
Przy wejœciu strasz¹ zakazy

T

Od kilku lat! - Kramarz wybucha niepohamowanym
œmiechem. - Przed wyborami samorz¹dowymi i zaraz
po nich by³y piêkne plany. Potem wszystko siê
skoñczy³o. Ale, kurde, zbli¿aj¹ siê kolejne wybory
samorz¹dowe, wiêc wróci temat nowej hali targowej,
nowych bud… - Tu znowu pan Leszek wybucha
œmiechem a potem macha rêk¹ z rezygnacj¹.
Maryla Jarkiewicz, kierowniczka laboratorium
z³otoryjskiego Sanepidu dowodzi, ¿e tak naprawdê nie
ma przepisów, które by okreœla³y wymogi, jakie winno
spe³niaæ targowisko. W zwi¹zku z tym Sanepid nie ma
podstawy prawnej, aby wp³yn¹æ na burmistrza, ¿eby
ten zdecydowa³ siê na poprawê warunków na bazarze.
Jeœli chodzi o handel, to kramy sta³e na bazarze
podlegaj¹ takim samym przepisom, jak inne punkty
handlowe. A zatem sprzedawcy artyku³ów
spo¿ywczych musz¹ mieæ aktualne ksi¹¿eczki do celów
sanitarno-epidemiologicznych, które s¹ okresowo (raz
na rok lub na dwa lata) kontrolowane. Fakt ten jest
rejestrowany przez pracownika sanepidu w specjalnym
zeszycie sprzedawcy. Poza tym kontroli podlega
równie¿ czystoœæ bie¿¹ca i ogólna estetyka.
- Osoby, które od czasu do czasu sprzedaj¹ na bazarze
produkty spo¿ywcze typu œmietana, twaróg i tym
podobne, nie musz¹ mieæ ¿adnych badañ. W zasadzie
na produkty z gospodarstw rolnych powinno siê mieæ
jakieœ zaœwiadczenie, ¿e s¹ objête kontrol¹
weterynaryjn¹ lub certyfikat gospodarstwa
ekologicznego. Ale to raczej fikcja. Ka¿dy wiêc u
takich okazjonalnych sprzedawców kupuje na w³asne
ryzyko. A jak siê klientom nie podoba, to mog¹ zrobiæ
bojkot bazaru i nie kupowaæ. Przecie¿ jest tyle sklepów
w mieœcie, gdzie mo¿na kupowaæ bezpiecznie i równie
tanio a czasem i taniej ni¿ na rynku - twierdzi pani
kierownik.
Co do grzybów, to sprzedaj¹cy musi mieæ na nie
certyfikat, który wyda od rêki na ¿¹danie sprzedaj¹cego

Zdegradowana nawierzchnia
te¿ siê stoi. Ubieramy siê w dwie kurtki, dwie pary
spodni i bardzo ciep³e buty. Poza tym jesteœmy ju¿
odporne - mówi El¿bieta miêdzy pakowaniem warzyw
a inkasowaniem nale¿noœci.
Ela ze spo¿ywki:
- Raz podgrzejemy ty³, raz przód i jakoœ idzie. Minus
jeden? Nie zwracam na to uwagi. To normalna
temperatura. A gdy jest minus piêæ, to
ubieramy buty na grubej podeszwie.
Lucjan z kramu agd przyzwyczai³ siê
do warunków.
- Targujê tutaj ju¿ czternaœcie lat.
Jesieni¹ i zim¹ grubo siê ubieram, a
gdy jest bardzo zimno, w³¹czam
gazowy piecyk. Przy du¿ych mrozach po prostu nie
przychodzê do pracy. Mam tutaj
pr¹d i czasem dogrzewam siê te¿
piecykiem elektrycznym.

Tu kupujesz na w³asne ryzyko
specjalista grzyboznawca z Sanepidu. Koszt takiego
dokumentu to nie wiêcej ni¿ dziesiêæ z³otych.
Sprzedawanie grzybów bez takiego certyfikatu jest
zabronione, a w przypadku zakupu bez tego dokumentu
nara¿amy zdrowie, a nawet ¿ycie swoje i bliskich.
Zim¹ bazar wygl¹da nieciekawie, jest trochê
nudno. Bo i warzyw nie ma zbyt wiele, zimno, czêsto
pada. Klienci za³atwiaj¹ zakupy szybko i uciekaj¹ do
ciep³ych domów. Trochê siê o¿ywia przed Bo¿ym
Narodzeniem. Pojawiaj¹ siê kramy z ozdobami
œwi¹tecznymi, wszêdzie mo¿na kupiæ chiñskie
œwiate³ka, w wielkich kadziach p³ywaj¹ wigilijne
karpie. Jak siê dobrze poszuka, to mo¿na nawet kupiæ
królika na pasztet. Na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ. Po
œwiêtach targ znów zamiera.
Z wiosn¹ nastêpuje o¿ywienie. Z warzyw pojawiaj¹
siê nowalijki, sprzedawane s¹ rozsady kwiatów i
warzyw, przybywa nowych straganów. Kobiety
chêtniej kupuj¹ ciuchy, których na targu jest spory
wybór. Pojawiaj¹ siê kwitn¹ce kwiaty, które ustawiane
obok siebie na ziemi litoœciwie przykrywaj¹
zdegradowan¹ nawierzchniê. Od czasu do czasu
pojawia siê handlarz - orygina³ g³oœno zachwalaj¹c i
demonstruj¹c jak¹œ tarkê alko m³ynek, które œwietnie
dzia³aj¹ tylko w jego rêkach. Kupione i przyniesione do
domu czêsto okazuj¹ siê zwyk³ym bublem.
Ale chyba najpiêkniej targ wygl¹da na koniec
paŸdziernika, gdy handluje siê chryzantemami na
groby. Z³ociste, fioletowe, œnie¿nobia³e ustawione
ciasno obok siebie, nagle tworz¹ z szarego targowiska
cudown¹, barwn¹ enklawê. Obrazu dope³niaj¹
kolorowe znicze ustawione nieopodal w piramidy.
A w tym wszystkim dwoj¹ siê i troj¹ kramarze.
Biegaj¹, wybieraj¹, doradzaj¹, podaj¹ nawet przepisy
kulinarne. Zawsze grzeczni, zawsze uprzejmi. Zim¹
ubrani jak na Sybir, latem dusz¹ siê z gor¹ca.
- Zim¹ te¿ pracujemy. Nawet jak jest minus dziesiêæ, to

W Z³otoryi jest ju¿ kilka du¿ych
marketów, w których mo¿na tanio
kupiæ œwie¿e warzywa i owoce.
Ofertê uzupe³niaj¹ ma³e
warzywniaki osiedlowe, w których
ceny s¹ porównywalne z tymi w
marketach. A i wybór jest spory.
Niejednokrotnie ceny warzyw i
owoców w sklepach s¹ ni¿sze od
tych na targu. Po co zatem bazar w
mieœcie? Wydaje siê, ¿e potrzebny
jest jedynie do zasilania kasy
miejskiej. Jednak oprócz zwyk³ego
kupowania i sprzedawania równie¿
kwitnie tu ¿ycie towarzyskie. Wielu
z³otoryjan przychodzi jedynie po to,
aby popatrzeæ na stragany lub
spotkaæ znajomych, z którymi
mo¿na pogawêdziæ, wymieniæ
najœwie¿sze plotki. ¯al, ¿e w
pobli¿u nie ma jakiegoœ lokaliku,
gdzie mo¿na by by³o wejœæ na kawê
i kontynuowaæ rozmowy.
Na sta³e w krajobraz
z³otoryjskiego bazaru wpisuje siê
malownicza grupka mê¿czyzn w
skupieniu pochylonych nad
szachownic¹ na prowizorycznym
stoliku utworzonym z kilku
kartonów. Powaga! Tu jest
uprawiana rozrywka umys³owa na
wysokim poziomie. O ka¿dej porze
ka¿dego dnia targowego rozgrywa
Szachiœci

siê jakaœ partia szachów. Zawsze towarzysz¹ temu
kibice.
Jeœli kiedyœ bazar zostanie upchniêty w hali
targowej, coœ bezpowrotnie stracimy. Nie bêdzie ju¿
machania do znajomych zauwa¿onych na drugim
koñcu placu, nie bêdzie dywanów z chryzantem i
niepowtarzalnej grudniowej atmosfery z prósz¹cym
œniegiem z ciemnego nieba przed Bo¿ym
Narodzeniem. A jak mówi jeden z kramarzy na cholerê
nam jakaœ hala? Przecie¿ nie musi byæ od razu kosmos,
prawda? Mo¿na skromnie wyposa¿yæ targowisko i gra!
Tekst i zdjêcia : Agnieszka M³yñczak

SPORT
Prekursorem sportu w Giera³towcu by³ nie¿yj¹cy
ju¿ (zm. 2004) Adam Kie³basa, który do Giera³towca
przyby³ w roku 1968 z
Soko³owca; pe³ni³ funkcjê
dyrektora szko³y do 1975r.
Stworzy³ on mocny team
lekkoatletyczny, odnosz¹cy
sukcesy na terenie
ówczesnego powiatu
z³otoryjskiego, przede
wszystkim w wielobojach
lekkoatletycznych. Podobne
sukcesy odnosili tenisiœci
sto³owi. Najlepsi sportowcy z
tego okresu to m.in. Anna
Orze³, Danuta Podsiad³o,
Gra¿yna Or³owska,
W³adys³aw Uroda, Tadeusz
Szapowa³, Lucyna Szapowa³, Czes³aw Ziembicki,
Krzysztof Or³owski, Henryk Chlebosz, Anatol
Mazurek.
Od roku 1972 w szkole jest zatrudniony Zenon
Baranowski. Przez kilka lat tworzyli z A. Kie³bas¹
dobrze rozumiej¹cy siê duet, buduj¹cy jeszcze
mocniejsze fundamenty pod póŸniejsze osi¹gniêcia
lekkoatletów na szczeblu woj. wroc³awskiego,
legnickiego, dolnoœl¹skiego, makroregionu i Polski.
Kolejne lata dzia³alnoœci tych dwóch trenerów znaczy
pasmo sukcesów m³odych sportowców z Giera³towca,
szczególnie w lekkiej atletyce i tenisie sto³owym.
M³odzi sportowcy z tej wsi znani s¹ dzisiaj niemal w
ca³ej Polsce. Zestawienie rozlicznych sukcesów
zas³uguje na odrêbn¹ publikacjê.
Gminny Oœrodek Zdrowia przedstawia Urszula
Szapowa³
Otwarcie wiejskiego Oœrodka Zdrowia w
Giera³towcu mia³o miejsce 1 VII 1970 r.; nale¿a³ on do
Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Z³otoryi. WOZ od
pocz¹tku mieœci siê na parterze budynku nr 33.
Do WOZ w Giera³towcu nale¿a³: £ukaszów, Brochocin,
Lubiatów, Kwiatów, Owczarki, Giera³towiec, Podolany,
Strupice, Ernestynów, Czortkowice, Brennik.
Oœrodek posiada³ wyposa¿enie podstawowe, by³a
równie¿ radiostacja. Zadaniem by³o leczenie ogólne

pacjentów, a tak¿e profilaktyka i badania kontrolne dla
szkó³. Nie by³o problemów z dostêpem do specjalistów.
Karetka wozi³a lekarza na wizyty domowe oraz
pielêgniarki na wizyty patrona¿owe noworodków i
niemowl¹t.
Pierwszym lekarzem by³ Pawe³ Wróbel – specjalista
radiolog. Mieszka³ wraz z rodzin¹ w budynku WOZ.
„By³ to stateczny pan, który kocha³ przyrodê. Sam
nasadza³ drzewa i krzewy, przycina³ je i pielêgnowa³.
Pali³ fajkê, lubi³ czystoœæ i porz¹dek. Jego ¿ona Leokadia
by³a wielk¹ spo³ecznic¹, by³a równie¿ radn¹” wspomina Urszula Szapowa³, by³a pielêgniarka. Oprócz
niej pracowa³a tu te¿ dr Krystyna Merle, pomoc
dentystyczna Helena Orze³, rejestratorka Leokadia
Wróbel oraz sprz¹taczka Stanis³awa Fogiel.
W 1973 r. odesz³y wy¿ej wymienione pielêgniarki, a
pracê rozpoczê³y: Stanis³awa Lewandowska i Urszula
Bartoszewska-Szapowa³ oraz lekarz stomatolog Maria
Grzywaczewska.
W 1979 r. doktor Pawe³ Wróbel wyjecha³, a przyby³
Lech Kuka³a – specjalista ginekolog. Zmienia siê znowu
lekarz stomatolog i przybywa Miros³aw Szymonek. Nic
siê nie zmieni³o w wyposa¿eniu oœrodka. Zaczê³a
funkcjonowaæ poradnia ginekologiczna „K” – przyjêcia
by³y dwa razy w tygodniu.
W roku 1980 zachodz¹ zmiany w zatrudnieniu
stomatologa – przychodzi doktor Wojciech Kubik. W
rejestracji rozpoczyna pracê Teresa Pajor, oraz nowa
pielêgniarka - J. Komarnicka. W 1982 r. stomatologiem
zosta³ Pawe³ Walewski, a po³o¿n¹ Beata Walewska.
W 1990 r. koñczy pracê Lech Kuka³a, zaœ przybywa
lekarz pediatra, Elwira Gogula. By³y nadal zatrudnione
dwie pielêgniarki: Urszula Szapowa³ i Halina
Bobkowicz-Wilczopolska. Funkcjonuje gabinet
zabiegowy, punkt szczepieñ, odwiedziny
u noworodków i higiena szkolna. Do powsta³ego
laboratorium sprzêt zakupi³a gmina. Zakupiono równie¿
aparat EKG. Powsta³ Gminny Zespó³ Zak³adów Opieki
Podstawowej w Z³otoryi – przesta³y istnieæ ZOZ-y.
Wci¹¿ zmieniaj¹ siê stomatolodzy: Ma³gorzata Garwal,
Ma³gorzata Paluch, obecnie Piotr Moroch. Funkcjê
pomocy dentystycznej nadal pe³ni Teresa Posmyk. W
rejestracji pracowa³a Helena Orze³, a obecnie Teresa
Czuchnicka. Poradnia „K” dzia³a³a krótko – lekarz
doje¿d¿aj¹cy to dr Krzysztof
Bardega.
Obecnie dr Elwira
Gogula pracuje ponadto w
Oœrodku Zdrowia w Wilkowie.
Z chwil¹ powstania Gminnego
Oœrodka Zdrowia w
Giera³towcu
dr Elwirze
Goguli podlegaj¹ równie¿
oœrodki w Rokitnicy i
Wilkowie - Osiedlu.
Oœrodek Zdrowia w
Giera³towcu wykonuje
bezp³atne badania dla
ludnoœci: spirometria –
badanie pojemnoœci p³uc,
badania w kierunku osteoporozy, badanie okulistyczne w
zakresie doboru szkie³ i oprawek, badanie poziomu
cukru i cholesterolu.
Gromadzk¹ Bibliotekê przedstawia Lucyna
Markowska
Gromadzka Biblioteka w Giera³towcu powsta³a w
1955 r. Mieœci³a siê w budynku Gromadzkiej Rady
Narodowej w Giera³towcu (nr 7) na piêtrze, w dwóch
pomieszczeniach po prawej stronie.
Pierwsza ksi¹¿ka wpisana do ksiêgi inwentarzowej
to „Ch³opcy z placu broni” dnia 9.07.1955 r.
W 1972 r. Gromadzka Rada Narodowa w
Giera³towcu przestaje istnieæ i powstaje Urz¹d Gminy
Z³otoryja. Biblioteka zmienia nazwê na Bibliotekê
Publiczn¹ Gminy Z³otoryja Filia Giera³towiec i podlega
Urzêdowi Gminy. Zostaje przeniesiona do budynku nr
32. Biblioteka i poczta mieúci siæ na piætrze. Biblioteka
zajmuje powierzchniæ 32 m².
Od 1.04.1988 – 31.03.1992 r. biblioteka podlega
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Z³otoryi (Urz¹d
Gminy po³¹czono z Urzêdem Miasta), nazwa biblioteki
brzmi: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Z³otoryja
Filia Giera³towiec.
1.04.1992 r. biblioteka znów podlega Urzêdowi
Gminy Z³otoryja (z chwil¹ od³¹czenia siê Urzêdu Gminy
od Urzêdu Miasta) i przyjmuje poprzedni¹ nazwê.
O
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Dzia³alnoœæ œwietlicy przedstawia El¿bieta Sowa
Œwietlica w Giera³towcu mieœci siê w budynku nr
32a;jest wyremontowana. Oprócz sali g³ównej posiada
dobrze wyposa¿one zaplecze kuchenne i socjalne.
Œwietlica posiada sto³y do ping-ponga, sto³y bilardowe
oraz ró¿norodne gry dla dzieci. Obiekt s³u¿y na co dzieñ
dzieciom i m³odzie¿y. Tu odbywaj¹ siê treningi tenisowe.
Organizowane s¹ zajêcia w czasie ferii zimowych i
wakacji. W tym czasie dzieci wykonuj¹ prace plastyczne,
odlewy z gipsu, ozdoby z makaronu, a tak¿e
przyrz¹dzaj¹ potrawy i wypieki. Organizowane s¹
równie¿ wyjazdy, np. do Miasteczka Miniatur w
Szklarskiej Porêbie, na basen w Polkowicach, do kina,
muzeum, stadniny koni. Do œwietlicy zapraszani s¹
goœcie, którzy prowadz¹ pogadanki. Ponadto odbywaj¹
siê pokazy ¿ywieniowe z degustacj¹, stroików
okolicznoœciowych oraz wytworów z owczej we³ny.
Organizowane s¹ tak¿e uroczystoœci z okazji Dnia Babci
i Dziadka, Dnia Dziecka, przygotowuje siê wieñce
do¿ynkowe.
Mieszkañcy wykorzystuj¹ œwietlicê do
organizowania przyjêæ weselnych, pogrzebowych i tzw.
„osiemnastek”. Tu odbywaj¹ siê te¿ zebrania wiejskie,
pokazy samoobrony, spotkania przed komunijne oraz
szkolenia rolnicze. Od dwóch lat odbywaj¹ siê próby
œpiewu dzieci, które nale¿¹ do scholki przy koœciele.
Nowy Giera³towiec
Giera³towiec ma obecnie (2009r) 57 numerów, w
tym a¿ 20 jest nowych. W³aœcicielami nowych domów s¹
nastêpuj¹cy mieszkañcy:

Józef Siwy, Leszek Kardasz, Anna Kowalczuk, Feliks
Okiñski, Wies³aw Bilik, Stanis³aw Wilczopolski,
Stanis³aw Szkorupiñski, Zbigniew Landeburski,
W³adys³aw Karwan, Miros³aw Sowa, Ryszard
Grygorcewicz, Jan Karwan, Tadeusz Karwan + Jacek
Karwan, Stanis³aw Szapowa³, Wojciech Gogula, Wanda
Jurkiewicz, Józef £ysiak, Jaros³aw Piêtoñ, Henryk
Szapowa³, Jan Koczan.
Struktura gospodarstw rolnych Giera³towca –
(2009) wed³ug danych so³tysa Ryszarda
Grygorcewicza
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L ic z b a
g o s p o d a r s tw

1 - 1 ,5 h a
1,5 – 2 ha
2 – 3 ha
3 – 5 ha
5 – 7 ha
7 – 10 ha
1 0 – 1 5 ha
1 5 – 2 0 ha
2 0 – 3 0 ha
30 – 50 ha
5 0 – 10 0 h a
po w y ¿ej 10 0 h a

8
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Sukcesy wspominaj¹ Weronika i Tadeusz Gajurowie
19 maja w roku 1980 przejêliœmy gospodarstwo po
rodzicach (9.85 ha). W naszym gospodarstwie by³o
kilka krów, kilkanaœcie sztuk trzody chlewnej, a na
gruntach rolnych uprawialiœmy pszenicê, rzepak, buraki
cukrowe i ziemniaki. W roku nastêpnym nasze
gospodarstwo powiêkszy³o siê o 4 ha gruntów rolnych i
tak prowadziliœmy nasze gospodarstwo bez ¿adnych
zmian do 1990r. Od 1990 roku pojawi³y siê mo¿liwoœci,
zakupu gruntów rolnych i powoli powiêkszaliœmy area³
naszego gospodarstwa. W tym czasie rozpoczêliœmy
wspó³pracê z firmami chemicznymi. Ró¿ne firmy, które
produkowa³y œrodki ochrony roœlin, testowa³y nowe
preparaty chemiczne na naszych uprawach, na naszych
polach, a nastêpnie przyje¿d¿ali rolnicy i ogl¹dali efekty
– by³y to tzw. dni pola. Taka wspó³praca trwa³a prawie
10 lat. Choæ rzadko, ale do dziœ jakieœ ma³e
doœwiadczenia jeszcze s¹ prowadzone na naszych
polach. W 1995r. w naszej gminie zosta³ zorganizowany
po raz pierwszy konkurs na najbardziej zadban¹ zagrodê
wiejsk¹, wiêc postanowiliœmy z³o¿yæ wniosek, aby
wzi¹æ udzia³ w tym konkursie. W konkursie zajêliœmy I
miejsce. Przy okazji do¿ynek w Rokitnicy zosta³em
równie¿ odznaczony odznak¹ honorow¹ „Zas³u¿ony dla
Rolnictwa”. W 1998r. zajêliœmy I miejsce w
wojewódzkim konkursie „Nowoczesne – Bezpieczne –
Ekologiczne Gospodarstwo Rolne”, którego
organizatorem by³ Wojewoda Legnicki. W roku 2000 i
2001 wygraliœmy konkurs w powiecie z³otoryjskim na
naj³adniejsz¹ zagrodê wiejsk¹ powiatu z³otoryjskiego.
W 2000 roku Dolnoœl¹ski Wojewódzki Oœrodek
Doradztwa Rolniczego w Œwidnicy wrêczy³ nam
dyplom za zajêcie III miejsca w wojewódzkim
konkursie „Naj³adniejsza Zagroda”. W roku 2003 , w
konkursie organizowanym przez Kasê Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego, zajmujemy I miejsce
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” na etapie
regionalnym i przechodzimy do etapu wojewódzkiego,
w którym zajmujemy II miejsce w województwie
dolnoœl¹skim. W roku 2006 zajêliœmy I miejsce w
konkursie na „Naj³adniejsz¹ Zagrodê Wiejsk¹” w
„Partnerstwie Kaczawskim”. Ponownie startujemy w
2007r. w „Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne” i zajmujemy I miejsce na etapie
regionalnym. Rok 2008 jest rokiem najwiêkszych
sukcesów- zajmujemy: I miejsce w konkursie „Nasza
wieœ czysta i zadbana” w kategorii gospodarstwo rolne
na terenie naszej gminy; I miejsce na „Naj³adniejsz¹
Zagrodê Powiatu Z³otoryjskiego” oraz zostaliœmy
Mistrzami Województwa w konkursie „Agro Liga
2008” w kategorii rolnicy. W zwi¹zku z otrzymaniem
tytu³u Mistrza Wojewódzkiego zostaliœmy zaproszeni
na XVI edycjê ogólnopolskiego konkursu „Agro Liga
2008” do stolicy. Dnia 13.03.2009r. goœciliœmy w
Ministerstwie Rolnictwa, tam zosta³ nam wrêczony
Dyplom Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako

PASJONACI
„Skrzydlaci lotnicy” Jaros³awa Piêtonia
Od najm³odszych lat fascynowa³y mnie go³êbie
pocztowe. Ju¿ jako dziecko lubi³em obserwowaæ ich
zachowanie. Mój pierwszy go³êbnik mia³em na strychu
budynku mieszkalnego. Wówczas hodowli go³êbi nie
traktowa³em jako coœ szczególnego, by³a to raczej
m³odzieñcza fascynacja. Z biegiem lat hodowla go³êbi
pocztowych sta³a siê czêœci¹ mojego ¿ycia. Zapisa³em
siê do Polskiego Zwi¹zku Hodowców Go³êbi
Pocztowych. Zwi¹zek zrzesza spor¹ grupê ludzi, których
³¹czy wspólna pasja- go³êbie pocztowe.
Ka¿dego ranka wychodzê z domu by nakarmiæ i
napoiæ go³êbie. Czynnoœci te powtarzam codziennie, tak
jakby by³y to zwyk³e obowi¹zki. Patrzê z podziwem jak
podczas oblotu, skrzyd³a go³êbi mieni¹ siê w s³oñcu.
Zerkam jak stoj¹ na klapie go³êbnika wyprostowane,
dostojne z ”m¹drym spojrzeniem” w oczach. Jednak
najbardziej fascynuje mnie ich zmys³ powrotno- lotowy
oraz przywi¹zanie do rodzimego go³êbnika. Te
niewielkie istoty potrafi¹ w ci¹gu jednego dnia
przelecieæ 1000 km, aby powróciæ do „domu”.
Powracaj¹ do go³êbnika z ró¿nych stron Europy.
Hodowla go³êbi to nie tylko podziwianie tych piêknych i
m¹drych ptaków. Przez okres wiosenno- letni go³êbie s¹
lotowane. Co tydzieñ uczestnicz¹ w locie z ró¿nych
odleg³oœci. W roku ,2009 jest np. zaplanowanych 16
lotów. Pierwszy lot rozpocz¹³ siê 160 km od go³êbnika,
ostatni w odleg³oœci 1000 km od go³êbnika. Go³êbie,
które jako pierwsze powróc¹ do go³êbnika s¹
honorowane dyplomami, zdobywaj¹c dla hodowcy jak¿e
cenne puchary. W czasie ka¿dego lotu pierwsze 20%
go³êbi uczestnicz¹cych w locie zdobywa punkty, które
ostatecznie wp³ywaj¹ na miejsce hodowcy w ogólnej
klasyfikacji danej sekcji, oddzia³u, okrêgu a¿ do
Mistrzostw Polski. Te go³êbie, które znajd¹ siê w
„czo³ówce” s¹ chlub¹ hodowcy.
Kiedy zaczyna³em lotowaæ moje go³êbie, nie
odnosi³em prawie ¿adnych sukcesów. Dopiero po kilku
latach moje go³êbie zdoby³y pierwsze dyplomy i
puchary. Te drobne sukcesy ( w porównaniu do
czo³owych hodowców) sprawi³y mi wiele satysfakcji.
Przez te wszystkie lata musia³em nauczyæ siê
rozpoznawaæ moje go³êbie nie tylko z wygl¹du, ale te¿
poznaæ ich predyspozycje. Musia³em dowiedzieæ siê czy
dany go³¹b sprawdza siê w lotach krótko, czy
d³ugodystansowych, czy jest uparty i wraca
niestrudzenie do domu, czy jest silny i potrafi
przezwyciê¿yæ z³e warunki atmosferyczne. Hodowla
go³êbi pocztowych to wybór odpowiedniej metody
lotowania, która po zastosowaniu przyniesie najlepsze
wyniki. Jest sporo metod lotowania stosowanych przez
hodowców oraz nieujawnianych sekretów hodowli
go³êbi. Ja równie¿ opracowa³em metodê hodowli moich
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W 1995 r. pocztê przeniesiono do budynku po
Gminnej Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska”, a
biblioteka po remoncie w 1996 r. zagospodarowuje
powierzchnie po poczcie, obecnie powierzchnia
biblioteki to 84 m².
W 2001 r. zostaje doprowadzona woda oraz
zamontowano urz¹dzenia sanitarne. W 2007 r. wykonano
elewacjê budynku.
Bibliotek¹ kierowa³y kolejno: Józefa Szumczyk,
Helena Piróg, Krystyna G¹siewska, Alina Mak, Ryszard
Mak, El¿bieta Drzyzga i Lucyna Markowska (nadal).
Do 1988 r. by³o 5 punktów bibliotecznych
podlegaj¹cych bibliotece w Giera³towcu: Ernestynów –
Maria Przybysz, Brennik – W³adys³aw Gryœ, Lubiatów –
Stanis³awa Nowak, Pyskowice – Stanis³aw, Kazimierz
Melski, Podolany – Waleria Smaœ, 1990 r. 2 punkty:
Ernestynów, Lubiatów,
1991 r. zosta³ 1 punkt
biblioteczny w Ernestynowie – (jest do chwili obecnej).
W 1988 r. zosta³y 3 punkty biblioteczne: Ernestynów,
Brennik, Lubiatów;
Œrodki na dzia³alnoœæ biblioteka otrzymywa³a
pocz¹tkowo z Gromadzkiej Rady Narodowej, a
nastêpnie z Urzêdu Gminy, zdarzaj¹ siê dotacje z
Ministerstwa Kultury oraz dary od osób prywatnych.
Liczba tomów dzie³ zgromadzonych przez
bibliotekê wynosi na dzieñ 31.12.2008 r. 10597
woluminów.
Wœród nich znajduj¹ siê pozycje wydane przez TMZZ
oraz UG, a dotycz¹ce Ziemi Z³otoryjskiej, a tak¿e
Giera³towca. Biblioteka gromadzi te¿ czasopisma, w tym
„Echo Z³otoryi”.
Oprócz typowej dla pracy bibliotek czynnoœci
wypo¿yczania, placówka organizuje tak¿e konkursy:
literackie, rysunkowe, przygotowuje wystawy na temat
wa¿nych rocznic literackich, realizuje program ferii
zimowych.
Od 2007 r. biblioteka posiada dwa komputery, dziêki
czemu czytelnicy maj¹ dostêp do internetu.
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Szko³a Podstawowa w Giera³towcu
Do SP w Giera³towcu dowo¿eni s¹ uczniowie z 11
okolicznych wiosek. Obecnie (2009r.) w szkole uczy siê
181 uczniów w 10. oddzia³ach – od 5-latków do klasy VI.
Zatrudnionych jest 17 nauczycieli i 11 pracowników
administracji i obs³ugi. W kl. I – VI nauczany jest j.
angielski, a w kl. IV – VI dodatkowo jêzyk niemiecki. Po
zajêciach lekcyjnych odbywaj¹ siê liczne ko³a
zainteresowañ i zespo³y dydaktyczno-wyrównawcze.
Wydawana jest szkolna gazetka - „Rakietka”. Placówka
bierze udzia³ w realizacji projektów o charakterze
edukacyjnym: „Cztery pory roku w lesie i pracy leœnika”,
„Ptasi karmnik edukacyjny”, „Trzymaj Formê”,
„Jesteœmy przyjació³mi dzieci z Bullerbyn”, „W
magicznym œwiecie baœni”. W latach 2003-2006 Szko³a
Podstawowa w Giera³towcu bra³a udzia³ w
miêdzynarodowym projekcie Socrates-Comenius
wspó³pracuj¹c ze szko³ami we W³oszech, Rumunii i
Hiszpanii. W latach 2006-2007 realizowany by³ projekt
organizacji Dnia Dziecka ze Stowarzyszeniem
„Parafiada” – „Ruch RzeŸbi Umys³, Serce i Cia³o”.
Uczniowie uczestnicz¹ w projektach o charakterze
profilaktycznym w ramach kampanii „Zachowaj
TrzeŸwy Umys³”.
Przy szkole dzia³a UKS „¯ak”. Uczniowie
trenowani przez Zenona Baranowskiego odnosz¹ wiele
sukcesów
sportowych w
t e n i s i e
sto³owym.
Brak sali
gimnastycznej
n i e j e s t
r ó w n i e ¿
przeszkod¹ w
odnoszeniu
sukcesów w
trójboju
lekkoatletyczn
ym –np. I
miejsce w
strefie zajêli
c h ³ o p c y

rywalizuj¹c z 27 szko³ami, w tym sportowymi z Lubina,
Polkowic i Legnicy. S¹ te¿ ma³e zwyciêstwa w
turniejach szachowych.
Uczniowie uczestnicz¹ w zajêciach muzycznych,
edukacji filmowej, wyje¿d¿aj¹ na wycieczki, okazyjnie
je¿d¿¹ na basen. Szko³a dysponuje nowoczesn¹
pracowni¹ komputerow¹, do której sprzêt zosta³
zakupiony z Europejskiego Funduszu Strukturalnego w
2008 r. Na korytarzach i zewnêtrznych murach budynku
zainstalowane s¹ kamery, które pozyskano uczestnicz¹c
w rz¹dowym projekcie „Monitoring wizyjny w
placówkach oœwiatowych”. Dzieci bior¹ udzia³ w
miêdzynarodowym konkursie matematycznym i
polonistycznym Kangur i Olimpus oraz historycznopolonistycznym „Kr¹g”. Szko³a wspó³pracuje z
wieloma instytucjami na terenie powiatu z³otoryjskiego
i legnickiego; uczniowie wystêpuj¹ w œwietlicach
wiejskich, koœcio³ach w Brenniku i Lubiatowie oraz
ZOK-u w przedstawieniach oraz z prezentacjami
multimedialnymi z okazji uroczystoœci zwi¹zanych z
rocznicami wyboru Jana Paw³a II na papie¿a,
rocznicami œmierci Ojca Œwiêtego, jase³kami,
misteriami wielkanocnymi, w zwi¹zku z Dniem
Dziecka, Dniem Matki, Dniem Babci i Dziadka.
Dzieci maj¹ w szkole zapewniony bezpieczny
pobyt, do¿ywianie i opiekê. W roku szkolnym 2008/09
przeprowadzono w ramach modernizacji – przebudowê
kot³owni z wêglowej na gazow¹, wymianê stolarki
okiennej, ocieplono strop, zakonserwowano blachy i
wiêŸbê dachow¹. W 2009r. rozpoczê³y siê prace
zwi¹zane z budow¹ sali gimnastycznej i bloku
¿ywieniowego.
W zabytkowym parku, na terenie którego znajduje
siê budynek szko³y, przeprowadzono przegl¹d
drzewostanu, w wyniku
którego pielêgnacyjnie
przyciêto konary starych drzew oraz wyciêto wskazane
przez pracownika Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Legnicy, zagra¿aj¹ce bezpieczeñstwu.
Planowane s¹ nasadzenia nowych odpowiednich
gatunków drzew.

Wi c e m i s t r z ó w
Krajowych Agro
Ligi 2008 w
kategorii Rolnicy a
przez Ministra
Rolnictwa Marka
Rawickiego,
zosta³a tak¿e
odznaczona
Weronika odznak¹
h o n o r o w ¹
„Zas³u¿ony dla
Rolnictwa”. Zostaliœmy te¿ zaproszeni do Pa³acu
Prezydenckiego na uroczyst¹ galê tego konkursu i z r¹k
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej otrzymaliœmy list
gratulacyjny oraz puchar. W 1990r. w naszym
gospodarstwie zlikwidowaliœmy hodowlê byd³a; po
dokupieniu budynków, powiêkszyliœmy hodowlê trzody
chlewnej. W chwili obecnej posiadamy 237 ha gruntów
rolnych, zaplecze magazynowe na produkty rolne, bazê
maszynow¹ na miarê naszych potrzeb i w dalszym ci¹gu
hodujemy trzodê chlewn¹ w cyklu zamkniêtym.
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Kó³ko Rolnicze w Giera³towcu
Kó³ko Rolnicze w Giera³towcu powsta³o w 1963
roku z inicjatywy rolników. Po wp³aceniu sk³adek
cz³onkowskich , które wynosi³y 100 z³ od jednego
cz³onka oraz 70 z³ od 1ha. Uruchomiono konto
Funduszu Rozwoju Rolnictwa. W roku 1963 zakupiono
ci¹gnik Ursus C328 oraz sprzêt towarzysz¹cy jak p³ug,
brony i kultywator. Zatrudniony zosta³ traktorzysta do
obs³ugi sprzêtu, by³ nim Bronis³aw Kowalczuk.
W latach 1964 – 69 dokupiono sprzêt rolniczy i
zatrudniono drugiego traktorzystê - W³adys³awa
Or³owskiego. Ze wzglêdu na brak pomieszczeñ na
sprzêt, przechowywano go u cz³onków Kó³ka
Rolniczego. Dla usprawnienia dzia³alnoœci Kó³ka
wybrano zarz¹d KR, który w pocz¹tkach dzia³alnoœci
zmienia³ siê kilkakrotnie. Ostatecznie wybrano prezesa
zarz¹du Kó³ka Rolniczego, któremu powierzono
zarz¹dzanie sprzêtem; zosta³ nim Józef Karwan,
nastêpnie Jan Okiñski.

Giera³towiec - wieœ niezwyk³a - czêœæ II
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Warsztaty Mechaniczne w Giera³towcu
Zespó³ PGR-ów, zwany popularnie zespo³em,
powsta³ w 1947r. Biura znajdowa³y siê w obecnym
budynku szko³y (nr 42). Dyrektorem za³o¿ycielem by³
Czes³aw G³uszek. Po likwidacji Zespo³u powsta³y
Warsztaty Mechaniczne w Giera³towcu, które zawsze
podlega³y PGR-om. Ich zadaniem by³a naprawa sprzêtu
rolniczego oraz pojazdów. Obiekt posiada³ hale na
maszyny, stolarniê, kuŸniê, tokarnie oraz magazyny.
Remontowany sprzêt by³ w³asnoœci¹ poszczególnych
gospodarstw: Podolany, £ukaszów, Ernestynów,
Wilków, £aŸniki, Prusice, Owczarki a tak¿e Z³otoryja 5 i
7.
Od 1972r. Warsztaty nale¿a³y do PGR Ernestynów.
Kierowali nimi kolejno: Józef Szapowa³, Adolf Czenasz,
Henryk Szapowa³. Pierwszymi pracownikami byli:
Franciszek Karwan, Adolf Karwan, Józef Boczulak,
Stanis³aw Chamski, Jan Okiñski.
Przez kilka lat Warsztaty podlega³y Kombinatowi
Rolnemu w Chojnowie, którym kierowa³ Witold
Prabudzki,
a tak¿e z³otoryjskiemu Kombinatowi
Rolnemu, którego dyrektorem by³ Franciszek Birowski.
Pracownicy z najd³u¿szym sta¿em to: Bronis³aw Sowa,
Mieczys³aw Karwan, Roman Sowa, Feliks Mak, Henryk
Szapowa³, Antonii Najduk, Jan Taf.
W 1995r. PGR-y uleg³y likwidacji a ich maj¹tek oddano
w dzier¿awê i do wykupu. Podobny los spotka³
Warsztaty. Obecnie dzier¿awi je Josef Dauck.
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Fotografia wed³ug Joanny

ci¹g dalszy ze strony 11

Uzupe³nienie
Widaæ zazdrosny chochlik
spowodowa³, ¿e w artykule
dotycz¹cym konkursu o Wilko³aku
(Echo z paŸdziernika b.r.) wœród
laureatów pominiêto Katarzynê
Grabarczyk z LO, która, wspólnie
z Agnieszk¹ Gorgolewsk¹, zajê³a
pierwsze miejsce w kategorii szkó³
ponadgimnazjalnych. Za b³¹d
serdecznie przepraszamy!
Ten sam chochlik nie podpisa³
zdjêæ w reporta¿u z sesji o
Wi l k o ³ a k u , z a c o b a r d z o
przepraszamy autora Przemys³awa Bartkiewicza.
Redakcja

wiat fotografii odkry³ przede mn¹ mój tato, kiedy by³am
jeszcze w podstawówce. Pokocha³am cudowny zapach
Œ
ciemni i od tamtej pory nie wyobra¿am sobie ¿ycia bez dŸwiêku
migawki i opadaj¹cego lustra w aparacie. Fotografia sta³a sie
moim hobby, moj¹ pasj¹ i sposobem na wyra¿anie siebie oraz
mojego postrzegania œwiata i ludzi. Tak mówi o sobie Joanna
Kosza³kowska – osiemnastoletnia z³otoryjanka, której
wystawê fotografii mo¿na obejrzeæ w siedzibie TMZZ od 18
listopada.
Iwona Paw³owska: Spodziewa³aœ siê tak wielu goœci na
otwarciu swojej wystawy w TMZZ?
Joanna Kosza³kowska: Tak, zaprosi³am mnóstwo ludzi w tym
dyrektora mojego liceum i wychowawcê. Bez tych ludzi nie
mia³abym okazji zrobiæ swojej pierwszej wystawy w galerii
naszej szko³y.
I.P: Wybra³aœ V LO w Legnicy w³aœnie z powodu sztuki.
J.K: Tak, tam jest klasa plastyczna. Mamy zajêcia warsztatowe,
czyli lekcje przy sztalugach z ¿ywymi modelami. Oceny dostaje
siê nie tylko za malunki czy rysunki, ale równie¿ za
modelowanie. Nasz szko³a jest jedyn¹ w Polsce, która daje
mo¿liwoœæ zrobienia certyfikatu ze
sztuki. Wybiera siê wtedy dwie œcie¿ki
rozwoju (np. portret czy martwa natura)
i robi projekt. Mo¿na skoncentrowaæ sie
wtedy na fotografii, ale ja wybra³am
sztukê, gdzie ³¹czê zdjêcia, malarstwo i
rysunek.
I.P: Macie w liceum równie¿ lekcje
fotografii?
J.K: Fotografia nie jest osobnym
przedmiotem, ale moim wychowawc¹
jest artysta Krzysztof Makowski,
któremu zawsze mogê pokazaæ zdjêcia.
On pomo¿e, wyt³umaczy, co jest nie tak.
Mimo, ¿e moj¹ pasj¹ jest robienie zdjêæ,
to uwa¿am, ¿e malarstwo stanowi
jednak podstawê. Tworz¹c fotografiê,
trzeba znaæ zasady obowi¹zuj¹ce na
obrazie, przede wszystkim kompozycjê.
I.P: Tytu³ Twojej wystawy
„Paralaksa”, jest nieco enigmatyczny
dla laika. Co znaczy u¿yte przez Ciebie
s³owo?
J.K: To s³owo odnosi sie do fotografii
dwuobiektywowej, chodzi o to, ¿e przez
jeden obiektyw patrzy siê na przedmiot,
osobê, a drugim robi zdjêcia. Ta ró¿nica
miêdzy polem widzenia jednego i drugiego obiektywu nazywa
sie paralaks¹. Ja to przenios³am do mojego spojrzenia na
cz³owieka. To jest ró¿nica miêdzy zwyk³ym patrzeniem na ludzi
a moim spojrzeniem. Myœlê, ¿e fotografie powinny prowokowaæ
i nie pokazywaæ to, co jest ju¿ znane. Nie wymaga ani wielkiej
si³y ani magii odtworzenie czyjejœ twarzy na zdjêciu. Magi¹ jest
postrzeganie ludzi w zupe³nie nowy sposób – to moje motto.
I.P: Czym charakteryzuje siê zatem Twoje patrzenie na ludzi?
J.K: Na swoich zdjêciach kreujê pewien œwiat, taki tylko mój.
Wymyœlam sobie jakiœ temat, jak¹œ historiê, dopasowujê do tego
miejsce, modelkê, strój. Na ka¿dym zdjêciu jest opowiedziana
inna historia.
I.P: Masz swoich mistrzów?
J.K: Oczywiœcie, ¿e tak. Jednym jest Helmut Newton, którego
akty kobiece s¹ po prostu niesamowite. Druga jest Aneta

I.P: Czym ró¿ni sie praca z
profesjonaln¹ modelk¹ od sesji z amatork¹?
J.K: Jest o wiele ³atwiejsza, poniewa¿ te dziewczyny wiedz¹, jak
siê ruszaæ, jak graæ przed obiektywem. Wystarczy, ¿e powiem, co
chcê uzyskaæ, to zawodowa modelka w piêæ minut dopasowuje
siê do mojej wizji. To niesamowicie u³atwia pracê i daje œwietne
efekty. Nie znaczy to, ze z amatorkami pracuje siê gorzej.
Dochodzi jeszcze jeden aspekt. Wiele dziewczyn po sesji
mówi³o, ¿e poczu³y siê bardziej dowartoœciowane, bardziej
kobiece. Dla mnie by³o szokiem, jak to mówi³y, poniewa¿ w sesji
widzê tylko zwyk³¹ pracê, a dla nich by³o to swoiste prze¿ycie.
Profesjonalne modelki ju¿ nie podchodz¹ do tej pracy z takimi
emocjami, a raczej z dystansem.
I.P: W swojej pracy artystycznej koncentrujesz sêe wy³¹cznie na
ludziach. Nie interesuje Ciê fotografowanie pejza¿y, martwej
natury, zabytków?
J.K: Nieraz próbowa³am siê przekonaæ do fotografii pejza¿owej
czy makro, ale nie jest to jednak moja ulubiona dziedzina. Ceniê
sobie kontakt z cz³owiekiem i mo¿liwoœæ kreacji. Chcê byæ
jednoczeœnie artyst¹, malarzem i re¿yserem. Z pejza¿em tak nie
da siê pracowaæ.
I.P: Gdzie robisz zdjêcia: w domu czy w
plenerze?
J.K: Zwykle wychodzê w plenery. Co
prawda mam w domu oœwietlenie, t³a,
wiêc mogê aran¿owaæ przestrzeñ
podczas sesji, ale to nie jest prawdziwe
studio. Plener stwarza okazjê do
znalezienia wielu ciekawych miejsc.
I.P: Jakie twarze nadaj¹ siê najlepiej do
fotografii?
J.K: Ka¿de. Nie ma niefotogenicznych
osób, ka¿demu mo¿na zrobiæ
interesuj¹ce zdjêcie.
I.P: Kto przygotowuje Ci modelki do
sesji? Mam na myœli strój, makija¿,
uczesanie.
J.K: Na pocz¹tku robi³am wszystko
sama i doœwietla³am, i malowa³am
modelki, stylizowa³am. Ale teraz mam
ju¿ znajomych, którzy s¹ na przyk³ad
œwietnymi fryzjerami, czy stylistami,
wiêc pomagaj¹ mi w sesjach. Ubrania
przynosz¹ te¿ czêsto same modelki.
Wiele z nich ma tzw., ciuchy po babci i
takie rzeczy œwietnie siê sprawdzaj¹.
Sama zbieram ubrania retro.

poniewa¿ od dziecka tato mnie uczy³ fotografowaæ tym typem aparatu.
Oczywiœcie wtedy to by³y analogi. Do tej pory mamy w domu ciemniê (na razie
nieczynn¹). Pamiêtam, jak razem z tat¹ wywo³ywaliœmy zdjêcia. To by³a super
przygoda. Fotografiê poznawa³am wtedy od podstaw.
I.P: Du¿o pieniêdzy
wydajesz na sprzêt?
J.K: Na obecny aparat
zbiera³am dwa lata.
Pracowa³am dorywczo.
Ale to satysfakcja kupiæ
sobie np. nowy obiektyw.
Dla mnie to wiêksza radoœæ
ni¿ zakup ubrania.
I.P: Jak wiele wed³ug
Ciebie zale¿y od sprzêtu,
którym siê fotografuje?
J.K: Ktoœ kiedyœ
powiedzia³ m¹dre s³owa:
Posiadanie Nikona nie
czyni Ciê fotografem, a
posiadaczem Nikona.
Dobry aparat u³atwia
pracê, a gorszy motywuje
do tego, by siê uczyæ. Przy
odpowiedniej wiedzy
mo¿na fotografowaæ
wszystkim, nawet
pude³kiem po butach
(fotografia otworkowa).
I.P: Zwykle stoisz po
jednej stronie obiektywu,
zdarza Ci siê byæ równie¿ modelk¹?
J.K: Tak. Lubiê byæ fotografowan¹ i doœæ czêsto jestem modelk¹, mimo ¿e mam
tylko 153 cm wzrostu. W Internecie jest specjalistyczny portal fotograficzny,
gdzie mo¿na zamieœciæ równie¿ swój anons jako modelki. Zg³osi³am siê i
mia³am ju¿ wiele ciekawych propozycji pracy. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jestem
czynn¹ modelk¹, ale tak¹ alternatywn¹.
I.P: Alternatywn¹?
J.K: Podejmujê siê takich odwa¿nych sesji. Nie mówiê tu o aktach, ale o
zaskakuj¹cych pomys³ach na zdjêcie. Pracy modelki nie traktujê komercyjnie.
Sama wiem, jak trudno jest fotografom znaleŸæ idealn¹ modelkê i sama
propozycja wspó³pracy jest dla mnie satysfakcj¹.
I.P: Zdjêcia, które wisz¹ na wystawie ,prezentuj¹ naprawdê wysoki poziom.
D³ugo siê uczy³aœ, ¿eby dojœæ do takiej wprawy w fotografowaniu?
J.K: Zaczyna³am jako ma³e dziecko w podstawówce, ale wtedy to by³y takie
niewinne zabawy z aparatem, który zabiera³am tacie. Bywa³o, ¿e 15 minut
ustawia³am aparat, ¿eby zrobiæ jedno zdjêcie. Pod koniec gimnazjum fotografia
wci¹gnê³a mnie ju¿ na dobre, a liceum posz³o pe³na par¹. Widzê tu równie¿
wp³yw szko³y na rozwój mojej pasji.
I.P: Rywalizujecie ze sob¹ w szkole?
J.K: Tak, jest niewielka rywalizacja. Wyznacznikiem presti¿u s¹ na przyk³ad
wystawy, a szczególnie ich iloœæ i miejsce. Wa¿ne s¹ te¿ wygrane w konkursach.
I.P: Masz ju¿ na swoim koncie
sukcesy w konkursach?
J.K: Kiedyœ zosta³am wyró¿niona
w konkursie o rodzinie na stronie
lumisfera.pl. Zrobi³am zdjêcie –
kola¿ przedstawiaj¹ce moich
rodziców w akademiku, oraz ich
malutkie córeczki. Pod spodem
by³o drugie zdjêcie, wspó³czesne:
rodzice na takim samym tle, w
takim samym fotelu i my z siostr¹,
ale ju¿ doros³e. To by³o jedno z
moich znacz¹cych osi¹gniêæ, ale
nie szczyt sukcesu.

I.P: Robisz zdjêcia na zamówienie?
J.K: Tak robiê, nawet jeœli nie s¹ one w krêgu moich
zainteresowañ. Takie prace równie¿ pozwalaj¹ doskonaliæ mój
warsztat.

I.P: Gdzie mo¿na zobaczyæ Twoje
zdjêcia, oczywiœcie poza wystaw¹
w TMZZ?
J.K: Na stronie internetowej
www.koszal.deviantart.com

I.P: Mocno ingerujesz w obraz programami graficznymi?
J.K: To wszystko zale¿y od sesji. Czasem wymyœlam sobie takie
odrealnione, z dziwnymi kadrami, nietypow¹ kompozycj¹, to
wtedy du¿o przerabiam. Czasem jest jednak takie zdjêcie, przy
którym nic nie mo¿na kombinowaæ, bo to tylko zaszkodzi³oby
fotografii. Jeœli obrabiam zdjêcia, to tylko w Corel-Photopaint.

I.P: Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê
jeszcze wielu udanych wystaw.

I.P: Jakim aparatem fotografujesz?
J.K: Nikonem D80. To moja pierwsza lustrzanka cyfrowa.
Wczeœniej bawi³am siê zwyk³ymi kompaktami, ale te¿ niez³e
zdjêcia mi wychodzi³y. Jednak sentyment mam do lustrzanek,

godnie z tradycj¹, wrzeœniowy etap „III
Rajdu Rowerowego Szlakiem Czterech
Œwi¹tyñ Jadwi¿añskich” prowadzi³ ze
Z³otoryi do Soko³owca. Pogoda w dniu 12.
wrzeœnia nie zachêca³a do wyjazdu, dru¿ynê
stanowi³o wiêc jedynie piêcioro uczniów
z³otoryjskiego Gimnazjum nr 1, Mariusz
Bernat, Daniel Roszko, Damian Krzeszowski,
Marcin Matyjas, Tomasz Kucharski, którzy
pod opiek¹ Pauliny Chaim i znanego kolarza
Mariana Mroza z Rzymówki, wyruszyli z
koœcio³a œw. Jadwigi w Z³otoryi. Tu¿ przed
wyjazdem Alfred Michler i Roman
Gorzkowski z TMZZ przybli¿yli ideê rajdu i
postaæ œw. Jadwigi a ksi¹dz Jacek Wojeñski
poprowadzi³ modlitwê i ¿yczy³ szczêœliwego
przejazdu.
Przeje¿d¿aj¹c przez kolejne
miejscowoœci: Jerzmanice Zdrój.,
Pielgrzymkê, Proboszczów, Nowy Koœció³ i Soko³owiec, rajdowicze podziwiali krajobrazy
Pogórza Kaczawskiego. Po oko³o dwugodzinnym pobycie na trasie wszyscy dotarli do
Szko³y Podstawowej im. Œw. Jadwigi w Soko³owcu. Pani dyrektor Wioletta P³oszczyca
poczêstowa³a utrudzonych wêdrowców gor¹c¹ pomidorówk¹ i pieczonymi kie³baskami. W
zabytkowym koœciele œw. Jadwigi ks. Proboszcz Mieczys³aw Stêpieñ przedstawi³ historiê
œwi¹tyni i zaprosi³ do wejœcia na koœcieln¹ wiê¿ê. Tutaj panuj¹ca mg³a utrudnia³a niestety
widocznoœæ.
Ka¿dy z uczestników otrzyma³ od organizatorów wydawnictwa dotycz¹ce szlaku
„Czterech Œwi¹tyñ Jadwi¿añskich” oraz inne okolicznoœciowe materia³y. Dru¿yna
szczêœliwie przejecha³a ³¹cznie 55 km i o godzinie 14.00 powróci³a do Z³otoryi. Wyjazd
zaowocowa³ pog³êbieniem wiedzy turystyczno-krajoznawczej i historycznej a tak¿e
zebraniem punktów do „Odznaki Jadwi¿añskiej”. Jaka szkoda, ¿e zbyt ma³o jest takich
lekcji regionalnych w terenie. Mamy nadziejê, ¿e za rok wyruszy na trasê o wiele liczniejsza
grupa. Bardzo dziêkujemy za pomoc i opiekê Panu Marianowi Mrozowi.
Paulina Chaim

Na Podhajce!

P

odhajce to niegdyœ powiatowe miasteczko na zachodnim krañcu Podola. Usiane
licznymi wzniesieniami uwodzi wra¿liwych na piêkno krajobrazu swoim po³o¿eniem.
W XVII w. miasteczko imponowa³o murowanymi budynkami, piêcioma œwi¹tyniami,
murami obronnymi i zamkiem z potê¿nymi murami, wie¿ami i wa³ami. Ulice miejskie
wy³o¿ono kostk¹ brukow¹. Spo³ecznoœæ sk³ada³a sie z ¯ydów, Wo³ochów, Ormian,
Polaków i Rusinow. Koœció³ ufundowa³a w 1634 r. Zofia z Zaniechowa Tyszkiewiczowa, a
zast¹pi³ on drewniany, zbudowany przez w³aœciciela Podhajec Jakuba Buczackiego w XV
w.
Tu rozegra³y siê bitwy: jedna to zwyciêstwo Jana Sobieskiego nad najazdem tatarskokozackim, a w 1698 Feliks Potocki stoczy³ ostatni¹ bitwê z Tatarami. Podczas pierwszej
wojny œwiatowej miasto leg³o w gruzach. Druga wojna przynios³a najwiêksze ofiary w
ludziach. G³êboka noc¹ 10 lutego 1940 r. rozpoczê³a siê zsy³ka, wywo¿ono cale rodziny, po
drodze niektórych mê¿czyzn zabierano od rodzin. (W niedalekich Potutorach stoi na stacji
jeden z bydlêcych wagonów, który w przesz³oœci s³u¿y³ do przewozu zes³añców.) Podczas
okupacji wymordowani zostali ¯ydzi. Pozostali mieszkañcy czêœciowo zostali wywiezieni
d o K a z a c h s t a n u , Wo r k u t y,
pozosta³ych repatriowano. Po
wojnie. Zostali nieliczni. Ostatnia
msze w polskim koœciele odprawi³
ks. Stanis³aw Popkiewicz, który
dotar³ z parafianami do Trzebnicy.
Od 1990 r. w Podhajcach
uaktywni³ dzia³alnoœæ na rzecz
œwi¹tyni Stefan Ko³odnicki, a w
Polsce Józef Wojciechowski.
Zebrano ponad 26 mln z³ na remont
koœcio³a. Niestety zapad³y decyzje
o przeniesieniu œrodków na inne
koœcio³y.
W czerwcu b.r. do Podhajec
pojechali byli mieszkañcy oraz ich
rodziny. Pielgrzymi zostawili 3600
euro. Efekty ju¿ widaæ - ruszono z
remontem koœcio³a, polskiego
cmentarza. Cmentarze
porz¹dkowa³a dziennikarka G.
Sondej–Or³owska z
wolontariuszami.
Organizatorem pielgrzymki by³ wójt Gminy O³awa, którego krewni nadal mieszkaj¹ w
Bia³okrynicy k. Podhajec. Zawar³ porozumienia z samorz¹dowcami. Ostatnio
zorganizowa³ spotkanie, które przeobrazi³o siê w komitet za³o¿ycielski Stowarzyszenia
Podhajeckiego, które czeka na rejestracjê. W najbli¿szych dniach do Podhajec pojedzie
transport z pomoc¹ przedœwi¹teczn¹. Z³otoryjanka, z podhajeckimi korzeniami
przygotowa³a transport z odzie¿¹, zabawkami, wyprawkami niemowlêcymi. Ponadto
biblioteka szkolna Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Paw³a II do³o¿y³a pokaŸny
zestaw lektur, podrêczników i beletrystyki.
Zainteresowani wyjazdami, stowarzyszeniem, ratowaniem zabytków i
organizacj¹ pomocy mieszkañcom dawnych ziem polskich zapraszam do wspó³pracy.

Iwona Paw³owska
Danuta Sosa – przew. Ko³a Kresowian przy TMZZ
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Materia³ o wsi zgromadzili i
opracowali mieszkañcy Giera³towca:
Z. Baranowski, W. i T. Gajurowie,R.
Grygorcewicz, A. Karwan, V. i A.
Kie³basowie, L. Markowska, M.
Mas³owska, W. Paj¹k, J. Piêtoñ, E.
Sowa, U. Szapowa³, Z. Tryszpiot, M. i
St. Wilczopolscy, D. Wilk – pod
kierunkiem Marii Szapowa³ oraz A.
Michler.

I.P: Pracujesz z profesjonalnymi
modelkami?
J.K: Raz mia³am okazjê do takiej
wspó³pracy, ale zwykle anga¿ujê swoje
kole¿anki, normalne dziewczyny.
Zdjêcia s¹ tworzone pod konkretn¹
osobê. Biorê pod uwagê ich charakter i to,
czy siê dobrze czuj¹ w mojej aran¿acji.
Chodzi mi o to, ¿eby wszystko wysz³o
Joanna Kosza³kowska na wystawie autorskiej w otoczeniu prezesa TMZZ bardzo prawdziwie. Ale w przysz³oœci
jednak chcia³abym skupiæ siê na pracy z
Aleksandra Borysa oraz swojego wychowawcy z V LO w Legnicy
profesjonalnymi modelkami.
- Krzysztofa Makowskiego. Fot. Krzysztof Kosza³kowski
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CIEKAWOSTKI
1. Pierwsze radio (nowe) kupi³
Bronis³aw Wilczopolski na talon w
rok 1951-52.
2. P i e r w s z y t e l e w i z o r k u p i ³
Bronis³aw Wilczopolski w 1958 r.,
drugi kupi³ GS, a w nastêpnym roku
œwietlica PGR.
3. Pierwszy nowy motocykl „iz49” –
1956 r. kupi³ Adolf Czekasz.
Stanis³aw Wilczopolski wspomina:
„kupi³y ten motocykl moje ciocie po
œmierci Stalina w 1954 r., potem dwa
lata przesta³ w pokoju”.
4. Pierwszy samochód – „Warszawa”
(garbus) kupi³ Bronis³aw
Wilczopolski 5 XII 1960 r. (zap³aci³
120 tys.z³).
5. Pierwszy ci¹gnik kupi³ Bronis³aw
Wilczopolski w grudniu 1962 r. w
Kó³ku Rolniczym w Wilczycach.
Potem dokupi³ przyczepê,
snopowi¹za³kê, sadzarkê, kopaczkê
do ziemniaków.
6. Woda dla byd³a by³a doprowadzona
tylko w gospodarstwie Pañstwa
Wilczopolskich (poid³a by³y
wmontowane w ¿³oby). Wewn¹trz
budynku by³a jeszcze woda u Pañstwa
Gajurów i Ziembickich.
7. Pañstwo Wilczopolscy zakupili
pierwszy kombajn zbo¿owy – typu
„Vistula”.

Kowalczyk. Jej zdjêcia s¹ doskona³e
technicznie i stanowi¹ dla mnie
wyzwanie, aby iœæ tak¹ drog¹.

Z ¯YCIA TMZZ

go³êbi, oczywiœcie z pewnymi
tajnikami. Powoli moja metoda
przynosi
sukcesy i chocia¿ s¹
niewielkie, jestem z nich dumny.
Poni¿ej przedstawiam moje go³êbie
oraz nagrody, które zdoby³y
Hodowla go³êbi poch³ania du¿o
czasu, który móg³bym poœwiêciæ
rodzinie. Dlatego bardzo wa¿na jest
aprobata i wyrozumia³oœæ rodziny dla
tego hobby. Chcia³bym nadmieniæ, ¿e
w Giera³towcu jako jedyny zajmujê
siê hodowl¹ go³êbi pocztowych. Jest
to piêkny sport, który niestety ma
bardzo niewielu kontynuatorów.
Zachêcam przede wszystkim
m³odych ludzi do hodowli go³êbi
pocztowych. Chêtnie bêdê s³u¿y³
pomoc¹ i dobr¹ rad¹ pocz¹tkuj¹cym
hodowcom
Pasjê J. Piêtonia dzieli Krzysztof
£ysiak. Inne hobby maj¹: Mieczys³aw
Karwan – pszczelarz, Józef £ysiak –
rzeŸbi w piaskowcu.

Szlakiem Œwi¹tyñ

ORYJSKI

EJ

Z£OTORYI

paŸdziernik 2009

13

zawita³ tak¿e w okolice Z³otoryi.( Müller K.
Kirchengeschichte, t. III, Tübingen 1911, s.
279, 403, 404 )W ten sposób ko³o historii
zatoczy³o pe³en kr¹g.
Najwiêksza fala uchodŸców religijnych
trafi³a na Dolny Œl¹sk po roku 1731, kiedy to
poddani arcybiskupa salzburskiego zostali
wypêdzeni z Austrii. Katolicki hierarcha.
Leopold Anton von Firman, w swoim
zacietrzewieniu zmusi³ w œrodku zimy do
porzucenia swojej ojczyzny w alpejskim
Zillertalu ponad 22 tysi¹ce ewangelików
reformowanych. Fala uchodŸców
skierowa³a siê do bardziej tolerancyjnych
Prus i osiad³a g³ównie w Prusach
Wschodnich i na Dolnym Œl¹sku. Tzw.
„Tyrolczycy” zamieszkali w okolicach
Kowar, Jeleniej Góry, Boles³awca
Œl¹skiego, Szprotawy i Z³otoryi.
Koœció³ Adwentystów, bêd¹c obecnie
najwiêksz¹ na œwiecie spo³ecznoœci¹
chrzeœcijan œwiêc¹cych sobotê, wywodzi siê
z amerykañskiego ponadkonfesyjnego ruchu
przebudzeniowego, który w pierwszej
po³owie XIX wieku pojawi³ siê na terenach
Nowej Anglii. W Niemczech, jako struktura
organizacyjna, powsta³ w roku 1889 a na
jego przewodnicz¹cego powo³ano pastora
Ludwiga Richarda Conradiego, który do
Europy przyby³ ze Stanów Zjednoczonych w
roku 1884.( Pierwszym adwentyst¹ na
kontynencie europejskim by³ Polak, Micha³
Belina-Czechowski. By³ on ksiêdzem
katolickim bior¹cym aktywny udzia³ w
Powstaniu Listopadowym. Zra¿ony postaw¹
papie¿a wobec zaborców porzuca stan
kap³añski i emigruje do Stanów
Zjednoczonych i zostaje adwentyst¹.) W
roku 1889 utworzono siedzibê
nowopowsta³ego w Niemczech Koœcio³a w
Hamburgu i z tego portowego miasta pastor
Conradi rozpocz¹³ niezwykle efektywn¹
pracê misyjn¹. Sta³ siê pionierem
adwentyzmu nie tylko w Europie ale i w Azji
oraz Afryce a nawet poœrednio w Ameryce
Po³udniowej.( £yko Z., Znaczenie
adwentystycznej misji hamburskiej,
Warszawa 1990, s. 102-112 ) W grudniu
1906 zwo³ano obrady Niemieckiej Unii
Koœcio³a Adwentystów Dnia Siódmego do
pierwszego powsta³ego w Europie

Warto przeczytaæ
Przed nami najnowszy planik naszego
miasta, zaopatrzony równie¿ w czêœæ
opisow¹ oraz informator. Wydawca,
Urz¹d Miejski, zadba³ o aktualizacjê
danych oraz ilustracje przedstawiaj¹ce
odrestaurowane zabytki i atrakcyjne
fragmenty Stolicy Polskiego Z³ota. Tekst
przet³umaczono na jêzyk niemiecki i
angielski.
Chcielibyœmy bardzo, aby w
nastêpnym wydaniu (pierwsze zapewne
rozejdzie siê bardzo szybko) mapka
zosta³a uzupe³niona o przebiegaj¹ce przez
miasto a odwiedzane przez turystów i
mieszkañców trasy, szczególnie Œcie¿kê
œw. Jadwigi, Drogê œw. Jakuba czy Szlak
Pomników Przyrody (s¹ natomiast
pizzerie, przeciwko którym zreszt¹ nic
z³ego nie mamy). Warto by³oby wymieniæ
tak¿e inne dzia³aj¹ce tutaj organizacje,
które maj¹ swój udzia³ w promowaniu
naszej miejscowoœci (nie tylko Polskie
Bractwo Kopaczy Z³ota). W tekœcie
pojawia siê, chyba po raz pierwszy, nowa
nazwa Fontanny Górników – Fontanna
Kopaczy.
Roman Gorzkowski

Schmidt, O. Brauscher, F. Greilmann, G. Lehmann,
W. Gülldenpfonnta, O. Bahr, E. Pistorius, H.
Neumann, K. Keller, J. Kanzok, H. Lane, R. Langhof.
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych niemiecka
parafia adwentystyczna w Z³otoryi, jak i wszystkie
inne na Dolnym Œl¹sku, przesta³a istnieæ. Wraz z
przesuniêciem granic wiêkszoœæ mieszkañców
wyemigrowa³a lub zosta³a przesiedlona do Niemiec.
Pozostali jednak pojedynczy wyznawcy. Potwierdza
to list pastora Michaela Budnicka, Przewodnicz¹cego
Wschodnioniemieckiej Unii Koœcio³a Adwentystów
Dnia Siódmego, wys³any z dat¹ 3 marca 1947 do
USA, na rêce pastora L.K. Dicksona, pracownika
Rady Naczelnej przy Generalnej Konferencji
(Ogólnoœwiatowy Zarz¹d Koœcio³a). Pastor Budnick
zwraca siê z proœb¹ do swojego amerykañskiego
kolegi, który ma z³o¿yæ wizytê w Polsce, aby zaj¹³ siê
sprawami wyznawców, którzy pozostali na Dolnym
Œl¹sku. Wœród nazwisk wymienionych w piœmie
znajduje siê nazwisko Elsy Heumann, zamieszka³ej w
Z³otoryi przy ulicy Boles³awa Chrobrego 7. Pastor
Budnick w podpisanym przez siebie piœmie pisze:
„Jest ona wdow¹ po zmar³ym pastorze Alfredzie
Heumannie. Jedyn¹ pomoc finansowa w roku 1947
otrzyma³a z kasy Unii Koœcio³a Adwentystów. Ma na
utrzymaniu dwoje dzieci. Syn jest ciê¿ko chory i le¿y
obecnie w szpitalu. ¯yj¹ w wielkiej nêdzy i potrzebuj¹
pilnej pomocy w postaci paczek ¿ywnoœciowych. Jej
pragnieniem jest natychmiastowy wyjazd do
Niemiec. Dosta³a ode mnie odpowiednie pismo,
datowane 28 listopada 1946r. Przekazaliœmy je
pastorowi Cunitzowi, który wyemigrowa³ do USA.
On przekaza³ jej dokumenty pastorowi Linsayowi,
który ma z nimi udaæ siê do Sztokholmu. Proszê
przedstaw jej sprawê pastorom, którzy kieruj¹
obecnie Polsk¹ Uni¹.” Jest to ostatni œlad po
niemieckim dolnoœl¹skim adwentyzmie. Podobnie
sytuacja przedstawia³a siê na Górnym Œl¹sku.
Zlikwidowano tam wszystkie 59 parafii
zrzeszaj¹cych ³¹cznie 2089 wyznawców (dane za
1940 rok).
W kolejnych latach Koœció³ Adwentystów Dnia
Siódmego z wolna zacz¹³ powracaæ na Dolny Œl¹sk,
tym razem za spraw¹ Polaków osiedlaj¹cych siê na
ziemiach odzyskanych (tak¿e w Z³otoryi). Obecnie w
Polsce liczy on ok. 8000 wiernych rozsianych w
trzech Diecezjach z siedzibami w Warszawie,
Poznaniu i Krakowie. W skali œwiatowej liczba
wyznawców wynosi ponad 25 milionów osób.
Wyznanie to zalicza siê do jednych z najszybciej
rozwijaj¹cych siê wœród protestanckich koœcio³ów
chrzeœcijañskich.
Mgr Marek Wojtyto (historyk i Kierownik Archiwum
Koœcio³a Adwentystów Dnia Siódmego w R.P.)

K¹cik starej widokówki

Piwne
tradycje
cz.2

Zapomniane – odszukane

Po raz kolejny
chcielibyœmy
przedstawiæ eksponat
zwi¹zany ze
z³otoryjskim
browarem Oswalda
Neumanna.
Jest to tablica
(szyld) o doœæ du¿ych
wymiarach. Widnieje
na niej dawny herb
przedwojennej
Z³otoryi oraz napisy :
Neumann, Biere,
Goldberg, Seit 1868
(tj. Neumann, piwa,

Z³otoryja, od 1868 r.) Tablica wykonana jest z blachy, w ca³oœci
pokryta jest ró¿nokolorowa emali¹.
Owa tablica widnieje na starej fotografii z okresu II wojny
œwiatowej. Zdjêcie przedstawia kilkoro ludzi stoj¹cych przy
wejœciu do restauracji lub zajazdu, a w tle widoczna jest tablica
Neumanna.
Zastanawiamy siê, czy ludzie uwiecznieni na fotografii to
w³aœciciele restauracji, w której sprzedawano z³otoryjskie
piwo, a mo¿e to cz³onkowie rodziny Neumann?
Czy ktoœ z czytelników pomo¿e nam rozwi¹zaæ zagadkê?
Przemys³aw Markiewicz

Historia jednej fotografii

Patrzcie bracia, jeno…
Chyba w maju (widaæ dziewczynki w komunijnych
sukienkach), prawdopodobnie ponad trzydzieœci lat temu,
z³otoryjanie mieli okazjê zobaczyæ pochód z grup¹ w
niecodziennych strojach. Za ni¹ daje siê odczytaæ fragmenty
transparentów, których treœæ dotyczy cechów rzemieœlniczych.
Z jakiej okazji i kiedy dosz³o to tego wydarzenia? Kto
nosi³ wówczas takie stroje, jednorazowo czy czêœciej? Co siê z
nimi sta³o? Czy chodzi o starszyznê cechow¹? A mo¿e uda siê
rozpoznaæ niektóre postacie?
Roman Gorzkowski

Gdzieœ na ty³ach frontu
Tym razem pokazujemy ciekaw¹ fotografiê, któr¹ w sierpniu 1917 r.
wys³ano ze Z³otoryi jako widokówkê. Nieznany z nazwiska Walter
wyra¿a³ m.in. zaniepokojenie losami swoich znajomych lub
krewnych, których wziêto na front.
Fotograf uwieczni³ trzech ¿o³nierzy z³otoryjskiego
garnizonu, których zaprosi³a na szachy najprawdopodobniej jedna z
zaprzyjaŸnionych rodzin. Tego mo¿emy siê domyœlaæ, natomiast
zagadkowe jest miejsce akcji. Z lewej za pniem drzewa widaæ
fragment jakiejœ wiêkszej budowli. Gdzie ewentualnie znajdowa³ siê
mur widoczny z ty³u? Czy to jest nasze miasto, czy te¿ jego okolice?
Zdajemy sobie sprawê, ¿e co za du¿o to niezdrowo, tzn. ¿e
zbyt czêsto zadajemy w tym k¹ciku pytania, zamiast na nie od razu
odpowiadaæ, ale naprawdê nie wiemy, gdzie zrobiono zdjêcie.
Roman Gorzkowski
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adwentystycznego seminarium duchownego, zbudowanego we
Friedensau niedaleko Magdeburga (Saksonia). W trakcie tych obrad
podjêto, miêdzy innymi, decyzjê o utworzeniu samodzielnej Diecezji
Œl¹skiej. Oficjalnie powo³ano j¹ do ¿ycia 1 stycznia 1907 roku. Ta
koœcielna jednostka strukturalna liczy³a wówczas 53 zbory (parafie).
Jej siedziba mieœci³a siê we Wroc³awiu, gdzie w 1901 roku
wybudowano pierwszy budynek koœcielny dla Adwentystów na
Dolnym Œl¹sku. Kolejne powsta³y w Legnicy (1902 r.), Strzelinie (1904
r.), Kuropatniku (1904)( Bericht der ersten Konferenz der Sächsischen
Vereinigung „Zions Wächter” 7 XI 1907, s. 4-6). Na dorocznej
konferencji Diecezji Œl¹skiej, trwaj¹cej od 1 do 4 maja 1924 r., podjêto
decyzjê dotycz¹c¹ Z³otoryi i postanowiono przekszta³ciæ
dotychczasow¹ grupê wyznawców z tego miasta w samodzieln¹ parafiê
(zbór). Dokona³ tego przewodnicz¹cy Diecezji pastor Janert.(
Jahresversammlung der Schlesischen Vereinigung. „Der Adventbote” 1
VIII 1924, s.195) Parafia (zbór) w Z³otoryi liczy³a 40 osób. Poniewa¿
nie posiadano osobnego budynku koœcielnego, na nabo¿eñstwa
schodzono siê do prywatnego domu rodziny Heumann, gdzie czêœæ
pomieszczeñ wydzielono i wyœwiêcono na kaplicê. Taka sytuacja
trwa³a od 1924 do 1945 roku. Cz³onkami miejscowej spo³ecznoœci by³y
rodziny wywodz¹ce siê g³ównie z Koœcio³a Ewangelicko
Reformowanego oraz potomkowie uchodŸców salzburskich. W
parafialnych rejestrach figurowa³y nazwiska nastêpuj¹cych rodzin:
Heumann, Sielle, Krüger, Lorenz, Hase, Röske, Hoffmann i Sölze. Pod
koniec roku 1923 przeprowadzono w Z³otoryi akcjê ewangelizacyjn¹,
tzw. Wyk³¹dy Biblijne, po której ochrzczono i przyjêto do Koœcio³a
kolejne 21 osób, co nastêpnie pozwoli³o na przetworzenie
dotychczasowej grupy wiernych w samodzieln¹ parafiê (zbór). Do tej
pory adwentuœci ze Z³otoryi doje¿d¿ali na nabo¿eñstwa i spotkania
religijne do koœcio³a w Legnicy, którego byli czêœci¹ sk³adow¹. Mimo
trudnoœci lokalowych, w latach 1930-1945 zbór w Z³otoryi posiada³ ju¿
w³asny chór, który dawa³ w soboty koncerty pieœni religijnej,
przyci¹gaj¹ce wielu s³uchaczy z miasta. Pastorami, którzy pracowali w
Z³otoryi i okolicach, byli: J.H. Schilling i E. Frauchiger (1907), W.
Bartsch (1910), R. Lusky (1914), A. Heumann (1915-1918), A.
Krautscick (1918-1921), Jannert (1921-1925), T. Böttcher (19251932), H.J. Schuberth (1934-1943) i krótko A. Heumann (zmar³ w
1943).( Dane
z kroniki przewodnicz¹cego Unii
Wschodnioniemieckiej, pastora Michaela Budnicka). Ostatnim
pastorem adwentystycznym w Z³otoryi by³ Emil Jäger (do lutego 1945
r.), którey doje¿d¿a³ tu a¿ z Boles³awca Œl. i opiekowa³ siê w czasie
trwania II wojny œwiatowej jednoczeœnie kilkoma parafiami (zborami).
Po wojnie wyjecha³ do Niemiec i osiad³ w Wuppertalu. Adwentyœci, z
uwagi na fakt œwiêcenia biblijnej sobory (sabat) oraz stosowania
biblijnych zasad dietetycznych (np. zakaz spo¿ywania wieprzowiny),
stali siê dla nazistów osobami podejrzanymi. Jak ju¿ wielokrotnie na
przestrzeni wieków, wszystkich chrzeœcijan pozostaj¹cych wiernymi
biblijnemu nakazowi œwiêcenia soboty oskar¿ano o zwi¹zki z
judaizmem, co w III Rzeszy mia³o swoje szczególne znaczenie.
Nazistowskie s³u¿by bezpieczeñstwa wyda³y nawet kilka czasowych
zakazów dzia³alnoœci tego wyznania. Szczególnie przeœladowano
odmawiaj¹cych pracy w sabat (sobotê) lub odmawiaj¹cych s³u¿by
wojskowej. Z zachowanych dokumentów dotycz¹cych Z³otoryi
wynika, ¿e w roku 1943 czterech cz³onków lokalnego zboru zosta³o
wcielonych do Wehrmachtu. Wszyscy zginêli na froncie wschodnim w
Rosji.
Wœród niewielu ocala³ych dokumentów zachowa³a siê tak¿e lista
duchownych pos³uguj¹cych w Z³otoryi w latach 1935-1941. Widniej¹
na niej nazwiska nastêpuj¹cych pastorów: B. Ohme, A. Thoms, H.
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arys dziejów chrzeœcijan œwiêc¹cych
sobotê z okolic Z³otoryi.
Po tym jak 31 paŸdziernika 1517 roku
Marcin Luter przybi³ do drzwi koœcio³a
zamkowego w Wittenberdze pismo z 95
tezami, idee reformacyjne w szybkim tempie
zaczê³y rozprzestrzeniaæ siê w ca³ej Europie.
Na Dolny Œl¹sk Reformacja dotar³a ju¿ w
roku1522. Szybko przyjê³a siê w Ksiêstwie
Wroc³awskim i Œwidnicko-Jaworskim.
W³aœnie z Dolnego Œl¹ska pochodzi³ inny
wielki reformator Kacper von Schwenckfeld
(1489-1561). Nie do koñca zgadza³ siê on z
Lutrem, gdy¿ jego pogl¹d na reformê
ówczesnego koœcio³a szed³ znacznie dalej.
Rozbie¿noœæ pogl¹dów uwidoczni³a siê
szczególnie przy rozpatrywaniu luterañskiej
nauki o Komunii Œwiêtej, któr¹
Schwenckfeld traktowa³ jako symbol i
pami¹tkê œmierci Jezusa a nie rzeczywiste
cia³o Chrystusa objawiaj¹ce siê w
Eucharystii. Ostatecznie drogi reformatorów
rozesz³y siê ca³kowicie. Nie zrozumiany
przez ogó³ Kacper von Schwenckfeld
znalaz³ schronienie u ksiêcia legnickiego
Fryderyka odnosz¹cego siê ¿yczliwie do
ró¿nych religijnych dysydentów, których w
tamtych czasach nie brakowa³o w ca³ej
Europie. Gdy w okolicach Z³otoryi pojawili
siê Holenderscy Anabaptyœci, Schwenckfeld
nawi¹za³ z nimi kontakt i na skutek
zacieœniania wzajemnych stanowisk
teologicznych zacz¹³ œwiêciæ sobotê,
nakazany w Dekalogu biblijny dzieñ
odpoczynku.(2 Moj. 20,8-11; V Moj. 5,1215.) Po œmierci tego reformatora atmosfera
polityczna i religijna zmieni³a siê na tyle, ¿e
zwolennicy jego nauk opuœcili Dolny Œl¹ski
i udali siê za ocean do Ameryki, gdzie osiedli
w miejscowoœci Salem. Od tego czasu
protestanckie grupy religijne, które powsta³y
kiedyœ w okolicach Z³otoryi istniej¹
wspó³czeœnie w wielu stanach USA.
Obecnie znane s¹ pod nazw¹
Schwenckfeldian Church oraz Sabatarian
Church. W swoim czasie mia³y nawet
przyczynek w rozwoju niektórych regionów
tego kraju oraz innego protestanckiego
ruchu religijnego, wyros³ego na
amerykañskim gruncie, nazwanego póŸniej
adwentyzmem, który oko³o roku 1900
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Niech ¿yje nam Górniczy Stan!
Dzieñ Górnika BARBÓRKA od zawsze by³ œwiêtem
ca³ej Z³otoryi. Orkiestra górnicza, pochody, pióropusze,
pochodnie, skok przez skórê, pasowanie na gwarka, bale!
Wielu mieszkañców naszego miasta pracowa³o w
kopalniach miedzi: „Lena” „Nowy Koœció³”, „Konrad”.
Górnictwo z³otoryjskiej miedzi poci¹ga³o za sob¹ rozwój
naszej ma³ej i du¿ej ojczyzny. W Z³otoryi powstawa³y inne
nowe zak³ady. Wybudowano nowy szpital, otwierano banki,
nowe urzêdy, nowe szko³y. Wszystko budowa³o siê dla
zatrudnionych tu górników i ich rodzin. Warto o tym dzisiaj
pamiêtaæ.
Praca kopalni i praca górników maj¹ szczególny
charakter. Kopalnia to du¿y, stabilny zak³ad pracy,
zatrudniaj¹cy czêsto tysi¹ce pracowników. Wielu m³odych
ludzi, którzy pracuj¹ w kilku czy kilkunastoosobowych
zak³adach, nie wie, co znaczy praca w tak du¿ym zak³adzie.
Ciê¿ka praca górnika na dole w kopalni, w w¹skim
wyrobisku, wœród ustawicznych zagro¿eñ, kszta³ci w
cz³owieku szczególne cechy: dyscyplinê, sumiennoœæ,
odpowiedzialnoœæ, solidarnoœæ, zainteresowanie prac¹
kolegi – czy skoñczy³, czy wyjecha³ ju¿ z do³u.
Œrodowisko z³otoryjskie wychowa³o wielu wspania³ych
górników: Zbigniew Pochcia³, Miros³aw Pawlak, Alfred
Wo³czyñski, Alfred Cholewiak byli dyrektorami Kombinatu
Górniczo – Hutniczego Miedzi w Lubinie. Stanis³aw
Pieprzyk, Jan Foligowski, Ryszard Samborski, Jerzy Kluz,
Zbigniew Szabla, Jan Gancarczyk, Adolf Chyra byli
dyrektorami kopalñ w KGHM.
Czes³aw Skowronek, Stanis³aw Szczeœniak, Jan Pater,
Jan Bednarczyk, Mieczys³aw Koñkow, Henryk Drewniak,
Jerzy Krupienia, Józef Sobol, Edward Sosnowski, Stefan
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Korczyñski, Jan Chaim, Rudolf Bielik, Jerzy Kolasiñski,
Tadeusz Pisiakowski, Edward Porêbski, Stefan
Ruczkowski, Henryk S³owik, Jan Majchrowski, Eugeniusz
Ja³owiecki, Teofil Kowal – to „stare strzechy” i osoby
dozoru wy¿szego kopalni.
Nie wymienimy tu wszystkich. Pamiêtajmy, ¿e
z³otoryjanie odegrali znacz¹c¹ rolê w budowie i w pracy
poszczególnych zak³adów KGHM. Pracowa³o tu wielu
wspania³ych górników, mechaników, elektryków,
strza³owych. W latach siedemdziesi¹tych w KGHM znana
by³a opinia: zamieniê dyplom wy¿szej uczelni na
œwiadectwo pracy z Leny.
Dzisiaj w Z³otoryi mamy górnictwo odkrywkowe,
pracuj¹ kopalnie bazaltu. Inne to górnictwo ni¿ wy¿ej
wspomniane. Nowoczesne, umaszynowione, z nowymi
kwalifikacjami górników, mechaników, elektryków, z
wielk¹ wydajnoœci¹, z dba³oœci¹ o wysok¹ jakoœæ produkcji,
ze wspania³ymi osobami dozoru. Równie wa¿ne dla polskiej
gospodarki co górnictwo miedzi choæ mniej liczne – tak
samo ciesz¹ce siê szacunkiem. Kochamy naszych górników
i ufamy im.
Z okazji górniczego œwiêta Barbórki ¿yczymy im – tym
m³odym i tym starszym – du¿o zdrowia, si³ i chêci do dalszej
pracy. ¯yczymy pracy bezpiecznej, realizacji planów,
¿yczymy dobrych wyników finansowych, a na Barbórkê –
dobrej dniówki barbórkowej i kufla pe³nego piwa.
Niech ¿yje nam Górniczy Stan!
W imieniu Zarz¹du TMZZ
Aleksander Borys

