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Do Czytelnika
mojemu miastu proszê Pana
niech siê œmiej¹ buziaki kamienic
niech siê kolorem ciesz¹ a w parkanach
od wiosny niech siê zazieleni
lato mojemu miastu niechaj
przynosi upa³ nad zalewem
jesieni¹ niech zwyczajna plucha
zwyczajn¹ ulgê mu przyniesie
zim¹ mojemu miastu ¿yczê
ot, tak jak dzisiaj
mocniej jeszcze
niech siê narodzi Jezusiczek
zwyczajnie
jak co rok
na szczêœcie
Ania, lat 10
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trenerka koni. Martynê fascynuj¹ konie, lecz najbardziej
te z trudnym charakterem - dla niej to wyzwanie.
…czworonóg musi uznaæ cz³owieka za cz³onka stada,
porozumienie jest ³atwiejsze. Jest jeszcze jeden
warunek, cz³owiek musi znaæ zwyczaje koni i ich
psychikê. Jeœli koñ w swoim dowodzie lub jak kto woli
metryce ma napisane „z³oœliwy, gryzie, niebezpieczny
dla ludzi”- idzie czasami na rzeŸ. Jednak uparty
charakter mo¿na z³amaæ. Wydaje siê, ¿e ten sposób jest
korzystny dla obu stron i dopóki przewodzi cz³owiek,
koñ musi spe³niaæ rolê poddañcz¹. Jednak tak nie jest.
JeŸdziec nie mo¿e walczyæ z koniem! Dobre wyniki
uzyskuj¹ tylko pary, których wspó³praca opiera siê na
porozumieniu - innej opcji nie ma.
Konie maj¹ piêkne br¹zowe oczy, jak równie¿ jasne
- o rybim kolorze, jednak nie nale¿y w nie zagl¹daæ!. Dla
zwierzêcia to sygna³ do obrony. Jeœli chcemy
przeœledziæ, dlaczego tak jest, musimy siêgn¹æ do
czasów, kiedy ¿y³y w stanie dzikim. Waleczny
przywódca stada wilków mrozi³ go wzrokiem i atakowa³
ca³¹ watah¹. Koñ by³ w wielkim niebezpieczeñstwie,
jego szanse by³y minimalne. Wytrawny trener
doskonale zna zachowania konia, nie pope³ni b³êdu
zagl¹daj¹c g³êboko mu w oczy.
Pan Jacek Grobelny jest trenerem jazdy konnej.
Konie i jazda na nich to mi³oœæ jego ¿ycia. Na temat
swoich ulubieñców mo¿e opowiadaæ godzinami…
- s¹ zjawiskowe maj¹ piêkne oczy, skóra na chrapach jest
bardzo delikatna, wyczyszczone, po³yskuj¹ w œwietle
s³oñca. …Funkcja konia jest wybitna, przystosowa³ siê
do natury, do swojej roli, przez wieki funkcjonowa³ w
stanie dzikim, nikt mu na grzbiet nie siada³. Potem konie
zaadoptowano do pracy. Jeœli ktoœ nie u¿ytkowa³ konia
m¹drze, móg³ mu zrobiæ krzywdê. Nie wspominam o
patologii, która ma odbicie w naszych mediach.
Przykro, ¿e w naszym spo³eczeñstwie na takie czyny jest
przyzwolenie, nie karze siê ciemiê¿ców koni, krów,
psów czy kotów!!. –rozmówca zmarszczy³ czo³o daj¹c
wyraz niezadowoleniu. Nie ka¿dy cz³owiek „nadaje siê
do konia” ludzie boj¹ siê tego wielkiego zwierzêcia!,
Nie wszyscy umiej¹ porozumieæ siê z czworonogiem..
Czynnoœci zwi¹zane z ¿yciem konia (karmienie,
czyszczeni, treningi udzia³ w zawodach…) wymagaj¹
od cz³owieka du¿o wyrzeczeñ. Opiekujê siê koniem o
imieniu Brok. Brok jak na swój rodowód zdoby³ wiele w
westernie. To zwierzê szczególne, mimo, ¿e polskiej
hodowli, jest inteligentny, bardzo szybko siê uczy i nie
zapomina, (reakcja, której nie podtrzymuje siê
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Serdeczne ¿yczenia z okazji œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia oraz Nowego Roku
dla wszystkich Czytelników i Przyjació³
¿yczy redakcja „Echa Z³otoryi” oraz
Zarz¹d Towarzystwa Mi³oœników
Ziemi Z³otoryjskiej

ascynacja koñmi trwa od wieków. Staro¿ytne rzeŸby
przedstawiaj¹ znane postacie na koniu lub w jego
otoczeniu. Jednym z synonimów piêkna mieni siê koñ w
galopie z rozwian¹ grzyw¹. Cz³owiek ju¿ w czasach
prehistorycznych udomowi³ to zwierzê. W powieœciach
Karola Maya jak¿e barwnie przedstawiona jest preria,
stada mustangów, wioski indiañskie. John Wayne i
wierzchowiec tworz¹ malowniczy i harmonijny duet.
Wojciech Kossak w sposób mistrzowski maluje
konie z husarzem na grzbiecie. Zwarty szereg w
batalistycznej scenie „Chodkiewicz pod Chocimiem”
ukazuje wiêŸ ³¹cz¹c¹ cz³owieka z piêknym
zwierzêciem, nasro¿one uszy to znak gotowoœci, za
chwilê pójd¹ w bój. Stanis³aw Batowski – Kaczor w
obrazie „Pu³awski pod Savannah” maluje konia w
ruchu, nale¿y podziwiaæ kunszt malarza, który wiernie
odtwarza dynamizm, muskularn¹ sylwetkê i, jak
przytoczy³am wczeœniej, pos³uszeñstwo wobec jeŸdŸca.
Józef Grassi w obrazie „Portret ksiêcia Józefa
Poniatowskiego z koniem” ukazuje Ksiêcia a obok stoi
koñ niczym panna odziany w bia³¹ sukniê, grzywa
³agodnie przykrywa jego szyjê, d³ugi blond ogon
rozwiewa siê jakby na wietrze. Wzruszaj¹cy jest obraz
Juliusza Kossaka „Wierny towarzysz”. Koñ w pe³nym
rynsztunku próbuje obudziæ jeŸdŸca ze œmiertelnego
snu, nie opuszcza go. Czy¿ nie powinno siê tu mówiæ o
przywi¹zaniu? Mo¿na podawaæ wiele przyk³adów, gdy
koñ jest równorzêdnym bohaterem, przyjacielem,
druhem w niedoli …
Po wojnie koñ by³ wykorzystywany jako si³a
poci¹gowa, wraz z up³ywem lat zast¹pi³y go samochody,
poci¹gi… Z polskiego krajobrazu znikn¹³ koñ przy
p³ugu z oraczem dzier¿¹cym lejce w rêku, lub ci¹gn¹cy
furmankê z tonami wêgla… Obecnie rumaki pe³ni¹ rolê
rekreacyjn¹: w Krakowie, Warszawie, w Zakopanem
mo¿na konia spotkaæ zaprzê¿onego w doro¿kê lub
bior¹cego udzia³ w zawodach sportowych.
Obrazy wisz¹ce na œcianach s¹ martwe, to
wyobraŸnia je o¿ywia, a jaka jest rzeczywistoœæ?!…
Kilka tygodni temu media poda³y szokuj¹c¹ widomoœæ o
g³odzonych koniach, zbyt ma³y kantar przez kilka lat
¿³obi³ rany niczym koleiny na ³bach zwierz¹t,
pokaleczone, g³odne, wycieñczone tkwi³y w
betonowych œcianach stajni schowane przez
….”cz³owieka”. Patrz¹c na zwierzê mo¿na by³o siê
uczyæ anatomii, nie miêœnie b³yszcza³y tylko ¿ebra
stercza³y, czy „ów cz³owiek” uwa¿a, ¿e zwierzê nie
czuje?! Czy siebie postawi³by w takiej sytuacji? Zgo³a
inny stosunek do koni ma moja rozmówczyni Martyna -

bodŸcem, zanika), ma œwietn¹ pamiêæ. Opowiada³a
pracy na uczelni. Jak sam stwierdza - by³a to œwietna
mi znajoma, ¿e kiedy podje¿d¿a³em samochodem
oferta, dobrze wpasowana w czas po studiach. Tak
pod stajniê, on radoœnie r¿a³ (pamiêta³ odg³os
wiêc od 1987 pan Jacek jeŸdzi³ ze studentami do
samochodu), kojarzy moje kroki, na powitanie
Mi³kowa ko³o Karpacza na rajdy i obozy sportowe
czeœæ…. £ajzo - on r¿¹co odpowiada- œmiej¹c siê
jazdy konnej. Znajduje siê tam wiele piêknych
wspomina Jacek Grobelny
neoklasycznych pa³aców ze stajniami, które straci³y
sw¹ œwietnoœæ z okresu przedwojennego. Warunki
Mo¿na trzymaæ konia mieszkaj¹c w mieœcie,
do jazdy by³y bardzo dobre. W 2001 roku jego brat,
wynajmuje siê boks w stajni. Cena w zale¿noœci od
Ireneusz, zatrudni³ siê w oœrodku. Od tego czasu
miejsca kszta³tuje siê od 500 z³ do 2000z³ na
miesi¹c.
Tak naprawdê zwierzêta
zawsze by³y obecne w moim
¿yciu. Mama jest weterynarzem,
brat weterynarzem i instruktorem
jeŸdziectwa. Pod koniec lat 70. w
czasie bytnoœci PGR-ów na tzw.
„Siódemce” brat za³o¿y³ Ludowy
Klub JeŸdziecki „Kres” (o
ambicjach sportowych), po kilku
latach przesta³ istnieæ. Brat nie
przerwa³ swojej pasji w sporcie
jeŸdzieckim.
Dlaczego pan Jacek nas
interesuje?
Otó¿ Jacek Grobelny jest
mistrzem Polski w kilku
konkurencjach Western i Rodeo.
Urodzi³ siê we Wroc³awiu. Od
1987 roku do dnia dzisiejszego
Jacek Grobelny pracuje w
Katedrze Turystyki i Rekreacji
A k a d e m i i Wy c h o w a n i a
Fizycznego we Wroc³awiu Maja Grobelna na koniu Brok
wprowadzaj¹c studentów w
arkany jazdy konnej, lecz okres
wspólnie zaczêli uprawiaæ Western. Przed t¹
edukacji i m³odzieñczych fascynacji (od 7.do 18.
profesj¹ uprawia³ wiele dyscyplin sportowych, ale
roku ¿ycia) przebywa³ w Z³otoryi, gdzie nadal
ta przypad³a mu do gustu najbardziej.
mieszka jego rodzina. Chodzi³ do „jedynki i dwójki”
Western, choæ nam kojarzy siê z jazd¹
oraz do ogólniaka. Wed³ug niego najciekawszym
westernow¹, nie ma nic wspólnego z mitem
okresem w ¿yciu by³o dorastanie i matura. Chwali
Dzikiego Zachodu. Korzenie siêgaj¹ czasów
siê, ¿e mia³ œwietn¹ klasê w liceum
cowboyskich
(konie, koszule, d¿insy, kapelusze,
ogólnokszta³c¹cym – super kole¿anki i kolegów –
pewne wspólne ruchy zapocz¹tkowa³y pracê œciœle
wiele dobrego razem prze¿yli. Ulubionym
u¿ytkow¹ ze stadem hodowanym na prerii). Na
przedmiotem by³a geografia u pana Fr¹ckiewicza i
western nie jeŸdzi siê na dzikich koniach. Do tej
lekcje w-fu. Mile wspomina pani¹ Chrzanowsk¹ dziedziny sportu u¿ywa siê koni westernowych
rusycystkê.
-œwie¿o po studiach pan
Gorzkowski i Horodniczy
æwiczyli na nas swe pióra
pedagogiczne -(uœmiechaj¹c siê)
dodaje pan Jacek
Po maturze mia³ wiele
pomys³ów: polonistyka,
dziennikarstwo, geografia z
ukierunkowaniem na turystykê,
AWF. Droga do przysz³oœci nie
by³a prosta. To okres dylematów
w ¿yciu m³odego cz³owieka.
Pani Chrzanowska
zmaterializowa³a zapêdy
dziennikarskie ucznia wysy³aj¹c
go do Wszechnicy
Dziennikarskiej w Legnicy. Pisa³
artyku³y do gazety, jednak
rodzina i przyjaciele odwiedli go
od tego stwierdzaj¹c, ¿e jest
typem sportowca a nie
gryzipiórkiem. We Wroc³awiu
otwarto nowy kierunek na
A k a d e m i i W y c h o w a n i a Jacek Grobelny z cók¹ na koniu Brok
Fizycznego - Turystyka i
Rekreacja. Zda³ egzaminy bez
american quarter horse, które s¹ niskie (do 155 cm),
problemu. Wiedzia³, ¿e uczelnia dawa³a du¿e
dynamiczne, mocno zbudowane, o szczup³ych
mo¿liwoœci w krótkiej przysz³oœci. Zaczyna³y
nogach, zrównowa¿one psychicznie, maja
funkcjonowaæ Biura Podró¿y otwieraj¹c œwiat dla
genetycznie zakodowany spokój. Konie potrafi¹
Polaków. Tworzy³y siê prywatne struktury. Po
szybko galopowaæ, szybko stan¹æ i czekaæ.
studiach trafi³ do wojska, przynale¿a³ do
Europejskie, a w tym polskie konie, nie s¹
Wojskowego Klubu Sportowego Œl¹sk w sekcji
zrównowa¿one. Po szybkim galopie trudno je
jeŸdzieckiej. Studiuj¹c zdoby³ uprawnienia
zatrzymaæ, kontynuuj¹ ruch. Jednak zachowania te
instruktorskie jazdy konnej, potem przez 9 miesiêcy
mo¿na wypracowaæ treningami „ natural
uczy³ jazdy konnej ¿o³nierzy. Po skoñczonej s³u¿bie
horsemanship” ( naturalnymi metodami), dochodzi
otrzyma³ telefon od swojego trenera z propozycj¹
do porozumienia jeŸdŸca z koniem. To metody
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przyjazne, konia traktuje siê w kategoriach
„partnera” a nie sprzêtu, jak w historii bywa³o.
W Stanach Zjednoczonych Western jest sportem
narodowym a hodowla obejmuje 3mln koni (jest, z
czego wybraæ). Na du¿¹ skalê konie westernowe
hoduje siê w Niemczech i we W³oszech. U nas ta
hodowla jest rzadka.
W Polsce jeŸdziectwo westernowe rozpoczê³o
siê w dwóch oœrodkach: w Starych ¯ukowicach pod
Tarnowem i w Œciêgnach pod Karpaczem.
¯ukowice s¹ zwi¹zane z takimi osobami jak
Aleksander Jarmu³a i Wojciech
Adamczyk - wczeœniej pracowali
w stajniach westernowych na
zachodzie. Po przyjeŸdzie do
Polski rozkrêcili w³asne stajnie.
Western City w Œciêgnach pod
Karpaczem to dzie³o Jerzego
Pokoja – tam nasz rozmówca
rozpoczyna³ profesjonalne
treningi i starty w zawodach
westernowych. W 2002 roku
Jerzy Pokój, Aleksander Jarmu³a
i Wojciech Adamczyk za³o¿yli
Polsk¹ Ligê Western i Rodeo.
Zawody westernowe s¹
widowiskowe, konkurencji jest
kilkanaœcie i s¹ ró¿norodne,
zawodnicy ubieraj¹ cowboyskie
stroje. Ka¿dy mo¿e wybraæ coœ
dla siebie: od spokojnych
technicznych konkurencji po
dynamiczne, szybkoœciowe.
Technicznie dziel¹ siê na trzy
grupy, jeŸdziec prezentuje
umiejêtnoœci konia w ró¿nych
ruchach, muzyka stanowi
podk³ad, aczkolwiek nie jest integraln¹ czêœci¹
pokazu, (muzyka w ogóle nie interesuje konia),
zwierzê odpowiada na pomoce jeŸdŸca: ³ydki, rêka
dosiad i g³os. G³os jest powszechnie stosowany koñ reaguje na zasadzie bezpoœrednich skojarzeñ:
reakcja - bodziec. Mechanizmy zachowania konia
siê wypracowuje, np. koñ prowadzony jest jedn¹
rêk¹ i musi pokazaæ kilka obowi¹zkowych
elementów: ma³e ko³a, bardzo szybkie obroty na
zadzie, obroty na przedzie, zatrzymania z galopu
zwi¹zane ze œlizgiem (u
najlepszych na œwiecie œlizg
wynosi 15 metrów). Inn¹
konkurencj¹ jest tor przeszkód
(trail). Tutaj trzeba precyzyjnie
pokonaæ kilkanaœcie przeszkód
imituj¹cych przeszkody
terenowe.
Konkurencj¹ szybkoœciow¹ jest
dynamiczny slalom wokó³ trzech
beczek ustawionych w trójk¹t
(barrel race) i wyœcig wokó³ 6
tyczek (pole bending), ulubiona
przez widzów. Konkurencja z
bykami to cutting - odci¹ga siê
byka od stada, utrzymuj¹c w
pewnej odleg³oœci, a wiadomo, ¿e
z bykiem nie ma ¿artów, ( ma zbyt
dobrze rozwiniêty instynkt
stadny), wykonuje ró¿ne ruchy,
czasami szybkie skoki, chc¹c
wróciæ do stada, koñ musi
antycypowaæ zachowania byka,
musi byæ jego lustrzanym
odbiciem, naœladuj¹c ruchy. Do
tej konkurencji wybrane konie
musz¹ posiadaæ zmys³ krowi
(cowsens), s¹ spadkobiercami koni pracuj¹cych ze
stadem krów niczym psy pasterskie. Konie maj¹
szansê w pe³ni wykazaæ swoj¹ finezjê i zdolnoœci.
JeŸdziec spija œmietankê treningow¹???? To
presti¿owa konkurencja, choæ trudna, druga na
œwiecie obok reiningu.
Freestyl westernowy jest zabaw¹ z podk³adem
muzycznym, ciekawe ubranka, jazda na oklep, bez
kie³zna, bez og³owia, delikatne ruchy prowadz¹
czworonoga. W Ludwikowicach K³odzkich w tej
ci¹g dalszy na stronie 4.
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Z wizyt¹ u pana Micha³a Z.F. Sebastian

J

Odetchn¹³em z ulg¹. Teraz wszystko wydawa³o siê
prostsze. Zamieszka³em w Krems w rodzinnym
domu ¿ony Petera – Marii Figl. Jej wuj Leopold Figl
by³ kanclerzem Austrii w latach 1945-53.Tam w ich
winiarni podj¹³em moj¹ pierwsz¹ pracê. Pozna³em
wszystkie etapy produkcji wina, ale przyznajê, ¿e
najbardziej przypad³ mi do gustu ten ostatni degustacja. Po pewnym czasie postanowi³em siê
usamodzielniæ. Wyjecha³em do Wiednia, gdzie
ulokowano mnie w Katolickim domu dla m³odzie¿y.
Ima³em siê ró¿nych zajêæ. Praca w fabryce bielizny
poœcielowej, mycie samochodów, a¿ wreszcie
trafi³o siê coœ interesuj¹cego. Zaproponowano mi
pracê w Amerykañskim Komitecie Imigracyjnym w
Wiedniu, a nastêpnie przenios³em siê w ramach tej
samej instytucji do Nowego Jorku. Nastêpnym
etapem by³o Oakland w Kalifornii, gdzie
pracowa³em w Holly Names College. W 1973 roku
zosta³em dyrektorem Oakland Music Institute ,
któr¹ to funkcjê pe³ni³em przez osiem lat. W sumie
poza wymienionymi uczelniami by³em zatrudniony
w wielu innych, ¿e wymieniê jeszcze Humphry's
College w Stockton, Webster University, czy Music
& Art Institute of San Francisco. Tam te¿ podró¿uj¹c
czêsto do Europy spêdzi³em wiêkszoœæ swego ¿ycia.
W Kalifornii zrobi³em doktorat na temat Filozofia
wychowania muzycznego w oparciu o postaæ Karola
Szymanowskiego. PóŸniej by³ Pary¿ i
Fontainebleau, gdzie mieszka³em razem z ¿on¹ i
córk¹ Adrian¹. W tym okresie pracowa³em jako
pianista dla grupy hotelowej ACOR. Ostatnie
trzynaœcie lat na obczyŸnie spêdzi³em w Alzacji.
Nadal jednak czêsto jeŸdzi³em do Francji, gdzie
wyk³ada³em w Instytucie Ekonomicznym Insead w
Fontainebleau w latach 1988-2004. W Polsce

postanowi³em, ¿e zamieszkam w Podgórkach.
Spodoba³ mi siê stary dom i malownicze po³o¿enie
wsi.
Micha³ Piasek chcia³by byæ jeszcze aktywny
zawodowo, co niestety nie jest takie proste. Szuka
pracy w szko³ach muzycznych, ale okazuje siê, ¿e
nikt nie potrzebuje nauczyciela z takimi
kwalifikacjami. Odwiedzi³ okoliczne domy kultury.
Wszystko na nic. Brak etatów i pieniêdzy. Mo¿na
nawet odnieœæ wra¿enie, ¿e w³aœnie te kwalifikacje
s¹ g³ówn¹ przeszkod¹ w zatrudnieniu. Tak wiêc
skupi³ siê na remoncie swojego domu. Budynek
mieszkalny stoi na po³udniowym stoku w pewnym
oddaleniu od s¹siadów. Wokó³ piêkne krajobrazy. Nie mo¿na zaprzepaœciæ takich atutów mojego
siedziska - stwierdza gospodarz.
- Dlatego marzy mi siê przekszta³cenie budynku
gospodarczego na mojej posesji w agroturystyczny
hotelik. Moim atutem oprócz urody okolicy by³yby
wieczorki muzyczne – czyli po³¹czenie turystyki i
kultury. Myœlê, ¿e by³oby to dosyæ nietypowe
gospodarstwo agroturystyczne. Na pewno nie ma
tego typu wypoczynku w naszym regionie. S¹dzê,
¿e nareszcie znalaz³em swoje miejsce na œwiecie –
miejsce tym bardziej magiczne, ¿e tu pozna³em
mi³oœæ mojego ¿ycia –Renatê.
El¿bieta £ukjañczuk
Zdjêcia: Agnieszka M³yñczak

stylu Disco Polo „Oran¿ada” zrobi³ ogromna furorê
(ponad pó³ miliona wyœwietleñ na YouTube) Dziêki
temu zespó³ ma na swoim koncie kilka teledysków,
które ciesz¹ siê ogromnym uznaniem fanów.
Piosenki te nie s¹ zwyczajne, obecnie powstaje
wiele utworów o tematyce mi³osnej, o zdradzie czy
têsknocie, a ich produkcje s¹ z du¿ym humorem i
mówi¹ o wszystkim. Ju¿ z samych nazw tj. „Kiœ
Ogórka” „Lumpeksie kochany” czy „Ka¿dy ziom
zbiera z³om” mo¿na wywnioskowaæ, „o co kaman”
.

Filmy to ich pasja
Je¿eli chodzi o filmy, bo przecie¿ tym zajmuj¹ siê w
szczególnoœci, ich produkcje s¹ pe³ne humoru i
zabawy. Odnieœli ju¿ nawet wiele sukcesów
ogólnopolskich. Ich najwiêkszym osi¹gniêciem jest
zajêcie pierwszego miejsca na Wa³brzyskim
Przegl¹dzie Filmów Niekonwencjonalnych.
Organizatorzy uznali, ¿e filmy te pomimo, ¿e s¹
niskobud¿etowe, musz¹ wyró¿niaæ siê
odpowiednim poziomem, powinny byæ przekazem
w³asnej artystycznej wizji œwiata, czego w
pozosta³ych produkcja zabrak³o. St¹d te¿ w tym
roku jury zdecydowa³o siê wy³¹cznie na jedn¹
nagrodê g³ówn¹, któr¹ przyznali filmowi „Error”.”
Nagrodzony film ukazuje przemieszanie jawy z
fikcj¹. M³ody maniak komputerowy jest tak
poch³oniêty wirtualn¹ rzeczywistoœci¹, ¿e do koñca
nie wie, kiedy staje siê g³ównym bohaterem gry.
Toczy pojedynek niczym bohater Matrixa”
Sukcesy
Do osi¹gniêæ zespo³u mo¿na równie¿ zaliczyæ 1.
miejsce w konkursie „Ragamgamuffin czyni cuda”,
2. miejsce na festiwalu Filmów
Antydepresyjnych „Relanium”,
wyró¿nienie w konkursie „Dbaj o
zdrowie” za film „Pan Wies³aw siê leczy”,
oraz emisjê ich produkcji w programie
MTv i Pino TV. Zapewne wielu z was
zadaje sobie pytanie, sk¹d czerpi¹ pomys³y
na kolejne produkcje? Zapytani o to
odpowiadaj¹ – przy porannej toalecie, przy
kolacji czy obiedzie… zawsze jest pora na
telestwora… i tak powstaje chocapic” jak
widaæ zawsze dopisuje im humor ale
odpowiadaj¹c szczerze, mówi¹, ¿e nigdy
nie wiedz¹, kiedy do g³owy przyjdzie im
nowy pomys³, a kiedy ju¿ tak siê stanie,
spotykaj¹ siê wszyscy, aby omówiæ plan
dzia³ania. Wykazuj¹ siê przy tym du¿¹
pomys³owoœci¹, aby pokazaæ otaczaj¹c¹
ich rzeczywistoœæ w krzywym zwierciadle. Nale¿y
równie¿ wspomnieæ, ¿e zespó³ ma swoj¹ stronê
internetow¹ www.zfsebastian.pl, gdzie umieszczaj¹
wszystkie swoje dzie³a, rozmawiaj¹ z fanami
(których nie brakuje) na forum a nawet wymyœlaj¹
konkursy z ciekawymi nagrodami np. koszulki lub
bluzy z ich logo.
Hobby, jakim ci m³odzi ludzie siê zajmuj¹, jest
naprawdê wyj¹tkowe, dlatego ¿yczê im wytrwa³oœci
i dalszych sukcesów.
Magda ¯elasko
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œród osób, które
spotykamy co
dzieñ s¹ ludzie,
ow³adniêci prawdziw¹
pasj¹! Oto oni:
W malowniczej
m i e j s c o w o œ c i
Proboszczów spotykam
grupê m³odzieñców, którzy
nie boj¹ siê realizowaæ
swojego oryginalnego
hobby. Maciek, Mateusz,
Dawid, £ukasz i Ernest, to
w³aœnie oni stworzyli
Zespó³ Filmowy Sebastian,
który od 2006r. zajmuje siê
k r ê c e n i e m
krótkometra¿owych
filmów i teledysków.
Dawid i £ukasz to
absolwenci ochrony
œrodowiska, Maciek i
Mateusz s¹ obecnie
studentami pierwszego
roku turystyki i rekreacji,
natomiast Ernest aktualnie poszukuje pracy. S¹ to
bardzo sympatyczni m³odzi ludzie, którym g³upoty
nie w g³owie, a swój wolny czas potrafi¹ dobrze
wykorzystaæ. Jak sami mówi¹, praca na planie jest
dla nich nieraz jedyn¹ okazj¹ do wspólnego
spotkania i daje im ogromna frajdê.
Jak to siê zaczê³o…
Ca³a przygoda z filmami zaczê³a siê, gdy jeden z
nich dosta³ aparat cyfrowy z funkcj¹ nagrywania
filmów, krêcili wszystko, co wpad³o im w oko, a
szczególnie samych siebie podczas treningu pi³ki
no¿nej. Robili to na ¿ywio³ i bez wiêkszego
przygotowania. Obecnie do ka¿dego filmu starannie
przygotowuj¹ wszystkie role, kostiumy i scenariusz.
Oczywiœcie nie u¿ywaj¹ ju¿ tylko aparatu, poniewa¿
„dorobili” siê m.in.: dwóch kamer i statywów,
adaptera, lampy halogenowej i t³a fotograficznego,
takiego sprzêtu pozazdroœci³by niejeden filmowiec,
a trzeba dodaæ, ¿e wszystkie te rzeczy kupuj¹ za
w³asne pieni¹dze, które wygrywaj¹ w konkursach..
Ich pocz¹tkowym planem by³o krêcenie tylko
filmów, jednak przypadkowo nakrêcony teledysk w
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est w Podgórkach taki dom z pozoru nie ró¿ni¹cy
siê od innych. Jednak po przywitaniu gospodarza
i wejœciu do œrodka mamy wra¿enie, ¿e znaleŸliœmy
siê w innym œwiecie ni¿ powszednia podgórkowa
rzeczywistoœæ. Po³owê goœcinnej izby zajmuje
fortepian. Wokó³ wisz¹ portrety przodków, a w
kominku pali siê ogieñ. Micha³ Piasek - Wañski jest
muzykiem i kompozytorem, który od trzech lat
mieszka w Polsce. Syn przedwojennego sêdziego i
nauczycielki akademickiej po blisko czterdziestu
latach emigracji wróci³ do kraju i osiedli³ siê w
naszym powiecie. Zanim zamieszka³ w Podgórkach,
¿y³ i pracowa³ w wielu ciekawych miastach Europy i
Ameryki Pó³nocnej. By³y to Wiedeñ, Rzym,
Genewa, Pary¿, Fontainebleau, Nowy Jork i San
Francisco. Poznaliœmy siê na jednym z festynów
ludowych w gospodarstwie Pod Strusiem w
Wojcieszynie ponad rok temu. Jest osob¹ bardzo
ciep³¹ i towarzysk¹. Zainteresowany ¿yciem
kulturalnym wsi, bywa na wielu tego typu
imprezach. W Podgórkach znaj¹ go wszyscy. Ale
najwiêcej przyjaŸni nawi¹za³ w Z³otoryi. Jego
przyjazny dom goœci czêsto Andrzeja Kowalskiego
z rodzin¹, Bronis³awa Biernackiego z ¿on¹
Agnieszk¹, Martê i Mirka Puñków oraz wielu
innych z³otoryjan. Czêsto miewa te¿ goœci z
Poznania, gdzie mieszka jego brat Ryszard Piasek podró¿nik i filmowiec. Po wielu latach nieobecnoœci
w Polsce jest pozytywnie zaskoczony poziomem
¿ycia rodaków. Uwa¿a, ¿e w tym temacie nie mamy
powodów do kompleksów. Zaskakuje go natomiast
brak kultury osobistej u ludzi pracuj¹cych w
turystyce, handlu czy urzêdach pañstwowych.
Koncertuj¹c ostatnio w Starym Dworze w
Kowarach nie zosta³ poczêstowany nawet fili¿ank¹
herbaty, a spêdzi³ tam sporo czasu. Tak wiêc s³ynna
polska goœcinnoœæ dotyczy wy³¹cznie osób
prywatnych. Nie mo¿e te¿ przyzwyczaiæ siê do
naszej mowy ojczystej przepe³nionej
wulgaryzmami. - Gdy
opuszcza³em rodzinny Poznañ,
takim jêzykiem pos³ugiwali siê
wy³¹cznie pijani szewcystwierdza mój rozmówca.
Posiadaj¹c obywatelstwo polskoamerykañskie czuje siê
obywatelem œwiata. Wspomina
egzamin niezbêdny do otrzymania
takowego. – By³o to zaledwie po
rocznym pobycie w Ameryce.
Pytania dotyczy³y historii oraz
konstytucji
Stanów
Zjednoczonych. By³a nas wiêksza
grupa imigrantów. Pytania pada³y
na przemian i nawet nie wiem, ilu
z nas zaliczy³o. Ja by³em wœród
tych, którzy zdali, poniewa¿ nie
mia³em problemów ani z
jêzykiem, ani z wiedz¹ o tym
kraju. Zreszt¹ do dziœ zdarza mi
siê, ¿e myœlê w tym jêzyku.

Wœród krajów europejskich
najwiêkszym sentymentem darzy
Austriê, gdzie zaczyna³ sw¹
emigracyjn¹ wêdrówkê. Tam te¿
mieszka przyjaciel Peter, który
pomóg³ mu opuœciæ nasz blok
wschodni. PrzyjaŸñ przetrwa³a
czterdzieœci lat i nieraz spotykaj¹
siê w Podgórkach. Wspominaj¹
wtedy niezwyk³¹ historiê
przekroczenia ¿elaznej kurtyny
przez naszego bohatera.
......Pierwsza podró¿ by³a
falstartem, poniewa¿ zawrócono
poci¹g, którym jecha³em do Pragi
z powodu rozruchów w
Czechos³owacji. By³ rok
szeœædziesi¹ty ósmy, czasy
praskiej wiosny. Postanowi³em
wtedy wyjechaæ przez Zwi¹zek
Radziecki, Rumuniê, Jugos³awiê.
Zatrzyma³em siê w
przygranicznym Mariborze u profesora Mesiczka.
Ciekawoœæ pcha³a mnie, by obejrzeæ okolice
granicy. Pogoda by³a paskudna, wietrznie i zimno.
Po kilkugodzinnym spacerze postanowi³em
rozgrzaæ siê szklaneczk¹ œliwowicy w przydro¿nym
barze. Po chwili podesz³o do mnie dwóch panów w
cywilu i zaprowadzi³o do gazika. Na komisariacie
stwierdzono, ¿e jestem niedosz³ym uciekinierem,
zabrano dokumenty i pieni¹dze.
W
jugos³owiañskim areszcie spêdzi³em miesi¹c.
Pamiêtam okropne zimno i poranne wizyty
stra¿ników, gdy odbierali nam cienkie koce
rozdawane tylko na noc. Wreszcie wezwano mnie
do naczelnika wiêzienia, gdzie dowiedzia³em siê, ¿e
jestem wolny i mam dwadzieœcia cztery godziny na
opuszczenie Jugos³awii. W tej patowej sytuacji
pomóg³ mi ksi¹dz miejscowego koœcio³a
katolickiego, gdzie znalaz³em schronienie na te
kilka godzin. Postanowi³em dzia³aæ. W pobliskim
biurze turystycznym Sputnik pracowa³a bardzo
³adna i sympatyczna dziewczyna. Za moj¹ namow¹
wykona³a telefon do Petera z wiadomoœci¹, ¿e
czekam w Mariborze do nastêpnego dnia do godziny
czternastej. Przyjaciel nie zawiód³ i zjawi³ siê
rankiem z dwójk¹ kolegów. Postanowiliœmy
przemkn¹æ bocznym posterunkiem udaj¹c, ¿e
zgubiliœmy drogê. Niestety, odes³ano nas na
przejœcie g³ówne. Przed g³ównymi zabudowaniami
wyszed³em z samochodu i postanowi³em
przemkn¹æ œcie¿k¹ prowadz¹c¹ obok g³ównej drogi.
Szczêœcie mi sprzyja³o, poniewa¿ naprawiano
nawierzchniê i wokó³ znajdowa³o siê kilka maszyn
drogowych oraz sporo ha³d materia³ów
budowlanych. Nie by³o ¿adnych zasieków czy
zaoranych pasów, jakie mo¿na by³o zobaczyæ na
naszej zachodniej granicy. Klucz¹c o zmroku z
dusz¹ na ramieniu sam nie wiem, kiedy znalaz³em
siê na terenie Austrii. Przyjaciel odnalaz³ mnie oko³o
piêtnaœcie km od przejœcia granicznego.

Z

4

konkurencji startowa³a moja córka z kole¿ank¹, w
strojach klaunów popisywa³y siê sztuczkami
cyrkowymi, bawi¹c widzów. Freestyl oceniaj¹
sêdziowie wybrani z publicznoœci.
Czesi s¹ zachwyceni nasz¹ dopinguj¹c¹
publicznoœci¹. Widzowie oklaskuj¹ zawodników,
œwietnie siê bawi¹. Zawsze na nich mo¿na liczyæ. W
Czechach z zawodnikami przyje¿d¿aj¹ ich rodziny i
garstka kibiców ok. 100-200.
Dziennikarze lubi¹ widowiskowy western. Jeœli
ktoœ chce dowiedzieæ siê wiêcej o zawodach, mo¿e
zajrzeæ na stronê internetow¹, przeczytaæ w prasie,
b¹dŸ w TV.
Kiedy poprosi³am o przedstawienie osi¹gniêæ
sportowych, pan Jacek skromnie stwierdzi³ - nie
umiem siê chwaliæ. „¯ycie akademickie AWF
Wroc³aw” w 109 nr z 2006 roku pisze: „Jacek
Grobelny mistrzem Polski western i rodeo”.
Cytujê:”JeŸdŸcy "Western Rodeo Team" Wroc³aw,
którego trenerem i zawodnikiem jest dr Jacek
Grobelny, adiunkt w Zak³adzie Rekreacji i Turystyki
(kierownik Zespo³u Œrodowiskowych Podstaw
Rekreacji i Turystyki), udanie startowali w tym roku
w najwa¿niejszych imprezach sezonu hippicznego.
W VII Miêdzynarodowych Mistrzostwach Polski
Western i Rodeo, zorganizowanych w Western City w
Œciêgnach pod Karpaczem (4-6 sierpnia br.) zespó³:
Ireneusz Grobelny (na koniu Krewa), Jacek
Grobelny (Brok) i Jacek Lemañski – zawodnik
"Western City" (Bajadera) zajêli III miejsce w
konkurencji team penning, natomiast w starcie
indywidualnym Jacek Grobelny na Broku zaj¹³ I
miejsce i zdoby³ tytu³ Mistrza Polski w konkurencji
calf roping. Kolejn¹ imprez¹ rangi mistrzowskiej
by³y V Mistrzostwa Polski Polskiej Ligi Western i
Rodeo. Zawody odbywa³y siê w dniach od 29
wrzeœnia do 1 paŸdziernika br. w Nowej Wiosce k.
¯yrardowa. Tutaj klub "Western Rodeo Team"
reprezentowa³a m.in. Beata Baca na Char Less
Zippo Dream, która w swoim pierwszym starcie na
zawodach tej rangi zakwalifikowa³a siê do fina³u
western pleasure, zajmuj¹c w nim ósme miejsce. Na
zawodach debiutowa³a tak¿e Maja Grobelna
(Brok), która zosta³a drug¹ wicemistrzyni¹ Polski w
western horsemanship w kategorii dzieci. Udanie
wystartowa³ Jacek Grobelny (Brok), który zaj¹³ III
miejsce w trailu, a wspólnie z Aleksandr¹ Skrzêt¹
(Jacks Ivory Command) i Jackiem Lemañskim
(Bajadera) z "Western City" wygrali team penning,
reprezentuj¹c Dolny Œl¹sk w ramach Pucharu
Polski
Konkurencje western i rodeo, których jest
kilkanaœcie, dziel¹ siê na trzy grupy: techniczne,
szybkoœciowe i z bykami. Zawodnicy "Western
Rodeo Team" Wroc³aw startuj¹ nade wszystko w
konkurencjach technicznych: western pleasure
(uje¿d¿enie), western horsemanship (uje¿d¿enie –
tylko w kategorii dzieci i juniorów), trail (tor
przeszkód) oraz w konkurencjach z bykami: team
penning (praca zespo³u ze stadem) i calf roping
(³apanie byka na lasso)…”
Pan Jacek mówi o sobie: zaliczam siê do
szczêœciarzy, robiê to, co lubiê. Rodzina siê
integruje, córka startuj¹c udanie, robi to z pasj¹.
Czasami musimy dokonywaæ wyborów, konia
trzeba oporz¹dzaæ 7 razy w tygodniu. Po pracy
wsiadam z córk¹ do samochodu i jedziemy na
trening. Podró¿owaliœmy du¿o z rodzin¹, teraz
zrezygnowa³em na rzecz Broka, cieszê siê, ¿e moje
dziecko nie marnotrawi czasu na pokusy tego
œwiata.
Reasumuj¹c: od paŸdziernika do koñca maja
jego dzieñ to praca na uczelni, szybki obiad, stajnia,
dom, praca papierkowa. Okres wakacyjny to
odprê¿enie i udzia³ w zawodach. Rok krêci siê
wokó³ koni, aczkolwiek chêtnie usiad³by czasami w
kameralnym gronie. Ostatnio nawet by³ na meczu
koszówki Mistrzostw Europy. Jego marzenie:
pojechaæ do Texasu na 2-3 miesi¹ce i potrenowaæ u
Ÿróde³.
¯yczê wiele sukcesów i spe³nienia marzeñ
Jana Ka³u¿a
ród³a:
¯ycie akademickie AWF Wroc³aw nr 106/2006
Per³y kultury- A. W³odarczyk-Kulak, M. Kulak
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Oczywiœcie nie brakuje moim bohaterkom
nagród, dyplomów i innych pami¹tek,
œwiadcz¹cych o ich zaanga¿owaniu w pracê
zespo³u. W Jaworze na Targach Chleba otrzyma³y w
miêdzynarodowym konkursie Srebrn¹ Bu³eczkê za
swoje wypieki. By³y te¿ w Warszawie na koncercie
kultury mniejszoœci narodowych. Œpiewa³y i
tañczy³y po ³emkowsku. Bra³y udzia³ w nagraniach
telewizji Katowice do audycji Niedziela w

El¿bieta £ukjanczuk

„Cz³owiek jest tyle wart – ile czyni dobra dla
innych”… Taki tekst pewnego dnia przyku³ moj¹
uwagê i kaza³ stan¹æ na chwilê przed wejœciem
g³ównym do szko³y, by przeczytaæ og³oszenie.
Informacja dotyczy³a planowanej akcji oddawania
krwi przez pe³noletni¹ m³odzie¿, która wyrazi chêæ
takiego w³aœnie sposobu pomocy innym. Ca³e
przedsiêwziêcie otrzyma³o wdziêczn¹ i wiele
mówi¹c¹ nazwê „Krwionoœni”, a plakaty
zachêcaj¹ce do wziêcia w nim udzia³u roi³y siê od
czerwonych serduszek.
Dwie szybkie myœli przemknê³y mi przez
g³owê. Najpierw: „Sk¹d znam ten cytat?”(to chyba
skrzywienie zawodowe nauczyciela), a nastêpnie:
„Gdzie oni tê krew maj¹ oddawaæ? W szkole? To
ciekawe…”. Tê pierwsz¹ niepewnoœæ rozwia³a mi
niebawem jedna z uczennic (wiedzia³am do kogo siê
zwróciæ!), o której wiem, ¿e kocha poezjê, recytuje
wiersze (z sukcesami) i chyba nawet sama pisze.
Prêdziutko poszpera³a w internetowej przegl¹darce
swojego telefonu i oœwiadczy³a, ¿e to zdanie
przypisuje siê Annie Pabis, poetce, pisarce i
publicystce. Piêknie to pani Anna ujê³a, prawdziwie
i prosto. Czêsto ju¿ s³ysza³am podobne
stwierdzenia, postanowi³am wiêc sprawdziæ, jak ma
siê zdanie poetki do rzeczywistoœci. Do
rzeczywistoœci - w kontekœcie dzia³ania m³odych
ludzi. Tych, o których mówi siê czêsto, ¿e bardziej
ich interesuje aby „mieæ” ni¿ „byæ”, nie maj¹cych
czasu dla innych, przedk³adaj¹cych rozmowê emailow¹ i sms-ow¹ nad rzeczywisty kontakt z
bliskimi, ci¹gle siê œpiesz¹cych i pragn¹cych bawiæ
raczej ni¿ spe³niaæ obowi¹zki wymyœlone przez
doros³ych.
Co do drugiej myœli, niebawem mia³am siê
przekonaæ, jak ca³a akcja ma przebiegaæ. Inicjator
tego przedsiêwziêcia, wychowawca œwietlicy
szkolnej, pani Monika, nawi¹za³a kontakt ze
szpitalem wojewódzkim w Legnicy i zg³osi³a chêæ
oddania krwi przez uczniów Zespo³u Szkó³
Zawodowych.
Do tej pory akcjê tak¹ organizowa³o Liceum
Ogólnokszta³c¹ce, wiêc wiadomo by³o, jak siê to
odbywa. Pracownicy szpitala przyjechali na
spotkanie z chêtnymi „krwionoœnymi”
przedstawiaj¹c informacje potrzebne do podjêcia
decyzji o oddaniu krwi. Odpowiadali na pytania
m³odzie¿y, której sporo siê zgromadzi³o w sali
gimnastycznej i rozdawali kwestionariusze dla
potencjalnych krwiodawców. Tydzieñ póŸniej
zorganizowano w tej¿e sali kilka stanowisk i
podczas paru godzin 86 uczniów odda³o krew!!!
Chêtnych by³o znacznie wiêcej, ale czêœæ nie mog³a
tego zrobiæ z powodu niskiego poziomu
hemoglobiny lub przebytej niedawno infekcji.
Bior¹c pod uwagê, ¿e jednorazowo mo¿na pobraæ
450 ml krwi, wygl¹da na to, ¿e otrzymano ok. 39
litrów ¿yciodajnego, bezcennego daru serca. Bo
czy¿ nie jest dobroci¹ serca podjêcie przez m³odego
cz³owieka takiej decyzji? Nie chodzi przecie¿ o te
kilka czekolad, które w zamian otrzymuj¹!
Na moje pytanie, dlaczego oddaj¹ krew,
odpowiadaj¹ ró¿nie:
- ¯eby ratowaæ ¿ycie innym… (Ania)

- ¯eby tê krew dosta³ potem ktoœ, kto jej akurat
potrzebuje… (Dorota)

- To znaczy ile?
- 450 ml, po ok. dwóch miesi¹cach mo¿na znowu
oddaæ.
Wspania³a sprawa! Niech mi ktoœ powie, ¿e
m³odzi nie myœl¹ o innych, ¿e s¹ skupieni wy³¹cznie
na swoich sprawach, ¿e egoizm i znieczulica s¹ ich
znakiem rozpoznawczym! Nie uwierzê w to.
Na piêtrze szko³y w czasie przerw siedz¹ ju¿ od
kilku dni dziewczyny z klasy I LAN. Sprzedaj¹
ciasto, które w³asnorêcznie wczeœniej upiek³y, no,
ewentualnie upiek³y ich kochane mamy. Sprzedaj¹
spore porcje za symboliczn¹ z³otówkê. A jaki maj¹
pomys³ na wykorzystanie funduszy? Rozmawiam z
Dian¹ i Ani¹.
- Dziewczêta, powiedzcie mi, na jaki cel zbieracie
pieni¹dze za to pyszne ciasto? Dziœ widzê
upiek³yœcie a¿ piêæ ró¿nych smako³yków. Palce
lizaæ!
- Z przeznaczeniem na Dom Ma³ego Dziecka w
Jaworze.
- I jaki macie plan? Zbierzecie pieni¹dze i co z
nimi zrobicie?
- Zbieramy fundusze ze sprzeda¿y ciasta i z gazetki
szkolnej „Alles Gut” i ca³oœæ przeznaczymy dla

Pomys³ podsunê³a m³odzie¿y wychowawczyni
klasy, pani Marta. Mówi, ¿e i ona, i jej podopieczne
robi¹ to, bo po prostu „kochaj¹ te maluchy”. Po
prostu… Podkreœla, ¿e klasa podchwyci³a jej
pomys³ z wielkim zapa³em, a prezentów
milusiñskim nie kupuj¹, bo w domu dziecka bardziej
potrzebne s¹ pieni¹dze na lekarstwa. Ju¿ trzeci rok
m³odzie¿ pomaga placówce w Jaworze, wczeœniej
zajmowa³y siê tym klasy maturalne (Technikum
Ekonomicznego), ale szko³ê skoñczy³y i wyfrunê³y
w œwiat. Pani Marta pamiêta, ¿e w zesz³ym roku
zebrali oko³o 700 z³. Podkreœla równie¿, ¿e jest w
szkole osoba, która corocznie organizuje darmowy
transport do Jawora grupie kilkunastu uczniów
jad¹cych zabawiaæ dzieci jako Miko³aje. T¹ osob¹
jest nauczycielka, pani Teresa, która sama
codziennie doje¿d¿a do szko³y z tego miasta.
Kiedy zaczê³am zg³êbiaæ temat wolontariatu w
Zespole Szkól Zawodowych, okaza³ siê byæ to
worek bez dna! Pojemnoœæ szpalt czasopisma jest
jednak¿e ograniczona, wiêc krótko. Co jeszcze
dobrego dzieje siê wœród m³odzie¿y?
Rozmawiam z by³ym
opiekunem samorz¹du uczniowskiego,
pani¹ Dari¹, która wymienia:
- grupy m³odzie¿y z Liceum Wojskowego
stoj¹ corocznie w marketach naszego miasta
i zbieraj¹ produkty ¿ywnoœciowe darowane
im przez klientów, z których póŸniej
powstaj¹ paczki dla najubo¿szych rodzin,
wczeœniej oczywiœcie akcjê trzeba
nag³oœniæ, st¹d rol¹ uczniów jest te¿
wykonanie plakatów informuj¹cych o tym
kupuj¹cych,
- dwa lata temu m³odzie¿ piek³a ciasto i
chodzi³a z nim do ró¿nych instytucji
sprzedaj¹c pracuj¹cym tam urzêdnikom,
pieni¹dze te (bardzo du¿e pieni¹dze!) by³y
równie¿ przeznaczane na paczki œwi¹teczne
dla ubo¿szych rodzin miasta,
- corocznie organizowane s¹ przez uczniów
pieni¹dze dla chorych kole¿anek i kolegów z
przeznaczeniem na potrzebne lekarstwa lub na
konieczn¹ operacjê, lub np. dla ucznia, któremu
spali³ siê dom.Sprzedaj¹ wówczas ciasto, sma¿¹
frytki, robi¹ kanapki i tosty, organizuj¹ koncerty,
maj¹ wiele pomys³ów i s¹ bardzo skuteczni,
- w Andrzejki sprzedawane by³y wró¿by, znowu
ciasto, zawsze z adnotacj¹ na jaki to jest cel,
- corocznie m³odzie¿ bierze udzia³ w ogólnopolskiej
akcji „Góra grosza” z przeznaczeniem dla Domów
Dziecka,
- Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy te¿ skupia
wokó³ siebie sporo m³odzie¿y, (A wie pani, ¿e
zg³osi³yœmy chêæ udzia³u w orkiestrze, jak co roku a tu niespodzianka, nie ma ju¿ kart akredytacyjnych!
Tyle jest chêtnych ! – skar¿¹ siê uczennice klasy
pierwszej technikum),
- uczniowie klas wojskowych corocznie pomagaj¹
w organizacji olimpiady sportowej dla osób
niepe³nosprawnych (firmowanej przez
z³otoryjskich harcerzy).

Pani Ania, nauczyciel PO, wspomina jeszcze o
wspania³ej inicjatywie ma³ej (w tym roku oko³o 7-8
osób) grupy m³odzie¿y regularnie odwiedzaj¹cej
Zak³ad Pielêgnacyjno-Opiekuñczy usytuowany w
z³otoryjskim szpitalu. Ju¿ od siedmiu lat ! Co tam
robi¹? Raz w tygodniu przychodz¹ na godzinê lub
dwie (w zale¿noœci od iloœci wolnego czasu) i
zajmuj¹ siê starszymi schorowanymi pacjentami.
Czasami ich karmi¹, ale przede wszystkim
rozmawiaj¹ z nimi. Okazuje siê, ¿e tego
pensjonariuszom najbardziej brakuje, poniewa¿ s¹
to nierzadko osoby bardzo samotne. Traktuj¹
m³odych ludzi po jakimœ czasie jak swoje wnuki,
czekaj¹ na kolejn¹ wizytê i witaj¹ ich z uœmiechem.
Lubi¹ w ich towarzystwie snuæ wspomnienia o
swojej m³odoœci. Ka¿dy z wolontariuszy przychodzi
za ka¿dym razem do „swoich” podopiecznych:
babci lub dziadka, a wiêc zawsze s¹ witani jako ktoœ
ju¿ im bliski.
W szkole jest te¿ corocznie organizowany
koncert charytatywny „karaoke”. S¹ oczywiœcie
bilety wstêpu (symboliczna z³otówka), du¿o
wspania³ej zabawy i œmiechu. Fundusze z tej akurat
imprezy s¹ przeznaczone na pomoc dla
najubo¿szych uczniów szko³y w formie paczek
œwi¹tecznych pod choinkê. Produkty z marketów w
tym roku te¿ bêd¹ zbierane w podobnym celu. Dla
konkretnych potrzebuj¹cych ze szko³y. Tak, aby stó³
wigilijny w ¿adnym domu nie œwieci³ pustkami…
Paczki te nie zostan¹ wrêczone tym uczniom w
szkole, lecz zawiezione przez zaanga¿owane w
projekt osoby do domów potrzebuj¹cych. Wska¿e
ich pedagog szkolny, po konsultacji z
wychowawcami klas.
Pani Urszula, nauczyciel historii, t³umaczy,
dlaczego klasy Liceum Wojskowego id¹ na
„pierwsz¹ liniê” boju o dobre serce i szczodroœæ
bliŸnich. Bo mundur sprawia, ¿e s¹ zauwa¿alni,
przestaj¹ byæ dla klientów marketów niewidoczni,
ich schludny i jednakowy strój wzbudza zaufanie, a
dla ¿o³nierskiego munduru mamy zawsze jakiœ
sentyment i atencjê. To ju¿ wielokrotnie zosta³o
sprawdzone. Ludzie zatrzymuj¹ siê, czytaj¹ plakat i
do koszyka chêtnie wrzucaj¹ jakiœ artyku³
spo¿ywczy. Pani Ula przyznaje, ¿e w tych klasach
jest w stanie wyzwoliæ z m³odzie¿y jakieœ dobro,
a ponadto ich uczy, wiêc zna ich i mo¿e liczyæ na
wsparcie. Nigdy nie mia³a problemów
z namówieniem ich do dzia³ania na rzecz innych.
Wspomina tak¿e o pracy m³odzie¿y w œwietlicy
parafialnej, gdzie uczniowie organizuj¹ zajêcia
m³odszym kolegom, pomagaj¹ im odrabiaæ zadania,
chodz¹ z nimi na wycieczki, w czasie ferii
wymyœlaj¹ ró¿ne sposoby spêdzania wolnego czasu.
Dzieci s¹ zachwycone, bo m³odzie¿ przychodzi w
mundurach, co wzbudza respekt i szacunek dla
starszych kolegów.
„Cz³owiek jest tyle wart – ile czyni dobra
innym”. Myœlê, ¿e Ci, o których jest ten artyku³,
wiele s¹ warci, a przecie¿ nie powiedzieli jeszcze
ostatniego s³owa, nie zaprzestali czynienia dobra,
oni s¹ dopiero na pocz¹tku swej drogi. Dziêki, ¿e s¹!
Danuta Kubicz
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- Ktoœ Was namówi³ na taki gest?
- Nie, no… same siê zdecydowa³yœmy…
- A gdyby nie by³o takiej akcji w szkole, te¿ byœcie
siê tym zainteresowa³y?
- Tak, ja ju¿ w gimnazjum o tym myœla³am….(Ania)
- Wiecie, jakie s¹ warunki konieczne do
spe³nienia przez potencjalnego krwiodawcê?
- Tak. Na zasadzie, ¿e wiemy dok³adnie, co
wyklucza z krêgu dawców. (Dorota)
- Ile razy w ci¹gu roku kobieta mo¿e oddaæ krew?
- Mówiono nam, ¿e co trzy, cztery miesi¹ce, wiêc
wychodzi na to, ¿e oko³o czterech razy w roku…
(Ania)
- Pierwszy raz bêdziecie oddawaæ krew?
- Tak, pierwszy.
- I jak siê z tym czujecie? Boicie siê trochê?
- Nie, nie boimy siê . A jak siê czujemy? Takie trochê
„dobre”… (œmiej¹ siê)
Niektórzy próbuj¹ umniejszaæ wagê swego gestu i
na pytanie „dlaczego”? odpowiadaj¹:
- Bo fajna faza bêdzie… (Mateusz)
- Ale powa¿nie porozmawiajmy, Mateusz…
oddajesz krew pierwszy raz?
- Tak jest. (Mateusz jest uczniem Liceum
Wojskowego)
- Kto Ciê do tego przekona³ ?
- Nikt mnie nie musia³ przekonywaæ. Ja sam
chcia³em. Ju¿ dawniej…
- Czeka³eœ tylko, aby móc siê zakwalifikowaæ, czy
tak?
- No w³aœnie.
- A co Tob¹ kieruje? Pomoc innym, ciekawoœæ?
Chcesz siê sprawdziæ czy jesteœ twardy, dobry?
Mo¿e jeszcze coœ innego?
- Jak by to Pani powiedzieæ… Po prostu chcê
pomóc.
- Wiesz, ile krwi mo¿esz jednorazowo oddaæ?
- Du¿o.
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humorach z naszych wiejskich zabaw œpiewaj¹c i
¿artuj¹c przypomina³yœmy sobie teksty dawnych
przyœpiewek z okolic Polany. W górach by³a
tradycja œpiewania, wiêc ka¿da z nas zna³a z ró¿nych
uroczystoœci zabawne i czêsto sproœne piosenki. Bo
w³aœnie
stamt¹d pochodzimy i dlatego te¿
nazywamy siê Polanki.
Pierwsze stroje uszy³yœmy same. Na bluzki
dosta³yœmy bia³y stylon od Zenka, który by³
przeznaczony na flagi. Mo¿na sobie wyobraziæ, jak
nam by³o w nich przewiewnie! Granatowy welur
zakupiony w Boles³awcu przeznaczony zosta³ na
spódnice. Cudownie czepia³y siê do nich k³osy z
do¿ynkowych wieñców, sprawiaj¹c ¿e same
wygl¹da³yœmy jak te snopki. Po dwóch latach za
zarobione pieni¹dze zmieni³yœmy nasze stroje na
bardziej okaza³e. Ostatnie, w których obecnie
wystêpujemy, s¹ inspirowane wzorami z Polany i
Ustrzyk Dolnych. Zosta³y one zakupione za
pieni¹dze otrzymane z Ministerstwa Kultury. S³u¿¹
nam ju¿ dziesiêæ lat, poniewa¿ bardzo o nie dbamy.

Bytkowie. Z wielkim entuzjazmem wspominaj¹
wyjazd do Norymbergi na uroczystoœci zwi¹zane z
jubileuszem dwudziestolecia kap³añstwa ksiêdza
tamtejszej Polonii. Zosta³yœmy wytypowane przez
Centrum Kultury w Legnicy, co stanowi³o niema³e
wyró¿nienie-opowiadaj¹. Siedzimy przy d³ugim,
bogato zastawionym stole. Kr¹¿¹ szklanki z gor¹c¹
herbat¹. Zajadamy pierogi, ciasto i chleb z
prawdziwym wiejskim smalcem. Salka jest
skromnie urz¹dzona, ale znajduj¹ siê w niej
najwa¿niejsze sprzêty: kuchenka i lodówka. Nasze
gotowanie jest tak samo wa¿ne jak œpiew, czy taniec.
Wiadomo, ¿e ¿adna wiejska impreza nie mo¿e
obejœæ siê bez dobrego jedzonka.
Budynek, w którym siê znajdujemy, jest
oœrodkiem ¿ycia kulturalnego wsi. Przedtem by³a to
siedziba Stra¿y Po¿arnej- wspominaj¹ uczestniczki
spotkania. -Remontowa³yœmy go jeszcze jako Ko³o
Gospodyñ. By³ w strasznym stanie. Gruz i œmieci
pod sam dach. Praca by³a bardzo ciê¿ka, ale
by³yœmy m³ode i pe³ne zapa³u. Finansowo pomaga³
nam Urz¹d Gminy z ówczesnym Naczelnikiem
panem Kosiñskim. Urz¹dzi³yœmy w
wyremontowanej salce pierwsz¹ zabawê, a dochód
przeznaczy³yœmy na zakup wy¿ej wspomnianego
granatowego weluru. -Tutaj te¿ odby³y siê
trzynastego czerwca tego roku uroczystoœci
zwi¹zane z dwudziestopiêcioleciem naszego
zespo³u. Po mszy w koœciele pw. Matki Boskiej
Anielskiej, odby³a siê na sali wiejskiej
biesiada jubileuszowa, której
uroczystego otwarcia dokona³ wójt
gminy pan Tomasz Sybis, a
poprowadzi³ oczywiœcie pan Zenon
Bernacki. Poniewa¿ zosta³am
zaproszona na tê uroczystoœæ,
pamiêtam tañce, œpiewy mnóstwo
dobrego jedzenia. Pozostaj¹c nadal
przy tematach kulinarnych proszê
panie o przepis na ich ulubion¹
potrawê regionaln¹. Chwilê trwa
dyskusja i w koñcu pada wybór na
go³¹bki kresowe. Jest to danie
typowe dla wschodniej Polski, gdzie
kapusta i ziemniaki by³y podstaw¹
wy¿ywienia. Wymyœlano wiêc
mnóstwo po³¹czeñ tych dwóch
warzyw. Oto sk³adniki na jedno z
nich: œrednia g³ówka kapusty,2kg
ziemniaków,2 du¿e cebule, 2 szklanki
kaszy jêczmiennej, roso³ek w kostce,
pó³ kilograma skwarek.
Tak wiêc jest to jeszcze jedna wersja naszej polskiej
ulubionej potrawy. Wyj¹tkiem jest farsz, który
przyrz¹dzamy z tartych surowych ziemniaków
po³¹czonych z ugotowan¹ na roso³ku kasz¹
jêczmienn¹, podsma¿on¹ cebul¹ i skwarkami.
Myœlê, ¿e smakuj¹ doskonale. Drug¹ nasz¹
popisow¹ potraw¹ s¹ pierogi z najró¿niejszymi
farszami. Wszystko zale¿y od fantazji i tego, co
mamy w lodówce. Robimy te¿ doskona³e nalewki,
bo trochê alkoholu pomaga w dobrej zabawie –
œmiej¹ siê Polanki.
Na koniec muszê dodaæ kilka informacji na temat
pana Jarka Pisarskiego, który jak twierdz¹ zgodnie
moje rozmówczynie, wychowa³ siê przy zespole.Przyszed³ do nas, gdy by³ jeszcze w szkole
podstawowej. Byliœmy jak rodzina, bo wszyscy
pochodzimy z tych samych okolic i przyjechaliœmy
na te ziemie tym samym wagonem – wspomina pani
Bronis³awa. Jarek wci¹gn¹³ siê w nasze
muzykowanie, zdoby³ wykszta³cenie muzyczne, i
napisa³ pracê magistersk¹ na temat naszego zespo³u!
Spogl¹dam na rozgadane i rozeœmiane towarzystwo
i widzê, ¿e przys³owie szefowej tak czêsto cytowane
podczas naszego spotkania – Tam idŸ gdzie
œpiewaj¹, tam dobrzy ludzie mieszkaj¹ – jest
najcelniejszym podsumowaniem naszego
spotkania.

dzieci.
- Ale w jaki sposób im to przeka¿ecie? Jakieœ
prezenty kupicie ?
- Nie. Postanowiliœmy ca³¹ sumê przekazaæ dyrekcji
tego domu, a do dzieci pojechaæ ze s³odyczami,
przebrani w czapki miko³ajowe i pobawiæ siê z nimi.
Dzieci s¹ ma³e i nie wiemy, co jest im najbardziej
potrzebne. Wychowawcy sami zdecyduj¹. Tak siê z
nimi umówiliœmy…
- A na jak¹ sumê liczycie?
- Na razie mamy zebran¹ kwotê ponad 200 z³. To za
samo ciasto, które sprzedajemy od poniedzia³ku.
Dzisiaj jest pi¹tek, wiêc za piêæ dni. Mamy zamiar
przeznaczyæ na to jeszcze kilka blach… do
czwartku. I jeszcze te gazetki.
- No, to ja myœlê, ¿e oko³o 500 z³ uzbieracie?
- Miejmy nadziejê…
- Ile osób bierze udzia³ w tym projekcie?
- Ca³a nasza klasa, czyli 24 osoby, a 15 z nas pojedzie
do Jawora zabawiæ dzieci i zawieŸæ im ³akocie.
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gminie Pielgrzymka dzia³aj¹ cztery zespo³y
folklorystyczne. Pisa³am ju¿ o Czaplankach i
Pielgrzymiankach. Ostatnio odwiedzi³am Polanki
dzia³aj¹ce w Nowej Wsi Grodziskiej. Wioska le¿y w
pobli¿u zamku Grodziec, gdzie nasze bohaterki s¹
sta³ymi uczestniczkami wielu zamkowych imprez.
Panie spotykaj¹ siê ju¿ od dwudziestu piêciu lat w
ka¿dy wtorek o godzinie siedemnastej. Zespó³ jest
bardzo liczny. Sk³ada siê z trzynastu kobiet i jednego
mê¿czyzny-muzykanta. Pani Bronis³awa Pitera
szefowa wylicza pozosta³e kole¿anki. To Eugenia
Junk, Olga Kapral, Krystyna Jaszczur, Weronika
Pluciñska, Franciszka Pisarska, Helena Poznar,
El¿bieta Karolczyk, Aniela WoŸniak, Aniela Pitera,
Józefa Grzyb, Helena Zatwardnicka, Wies³awa
Jaworska oraz pan Józef £uc z GrodŸca.
Opowiada pani Bronis³awa
G³ównym inicjatorem powstania naszego
zespo³u by³ oczywiœcie pan Zenon Bernacki. By³ rok
osiemdziesi¹ty czwarty, og³osi³yœmy zapisy.
Zg³osi³o siê a¿ szeœædziesi¹t chêtnych pañ. Jednak w
trakcie przygotowañ i prób wykruszy³yœmy siê do
obecnej liczby. Nie jest przecie¿ ³atwo pogodziæ
obowi¹zki domowe i wychowanie dzieci z prac¹
spo³eczn¹. Nasi mê¿owie musieli przyj¹æ do
wiadomoœci, ¿e chcemy œpiewaæ w zespole i te
spotkania s¹ dla nas bardzo wa¿ne. Repertuar to
piosenki, które zosta³y nam w pamiêci z lat
m³odoœci. Najczêœciej wracaj¹c w dobrych
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Pêtla polarna
S

„polarna pêtla” naszej wyprawy. Kierujemy siê na
wschód przez piêkny i g³êboki kanion Junker drog¹
wyciêt¹ w zboczu. Drzewa zas³aniaj¹ g³êbokie dno
doliny, pogoda piêkna, widoki wspania³e! Po
wyjeŸdzie z Junkerdalen granica norweskoszwedzka. Parking i
kamienny obelisk
informuj¹cy o tym fakcie.
Robimy drugie œniadanie,
ale nie wiem, czy by³ to
szwedzki stó³, czy
norweski, trudno by³o
o k r e œ l i æ j e g o
przynale¿noœæ pañstwow¹.
Drog¹ 95 jedziemy na
po³udniowy wschód. Ten
odjazd od kierunku
pó³nocnego jest
podyktowany tym, ¿e na
terenie Laponii szwedzkiej
i fiñskiej mo¿na jechaæ z
prêdkoœci¹ 110 km/h, a
drogi s¹ dobre i ma³o
uczêszczane. Zaczyna siê
lasotundra, czêste
bagienka, kêpy turzyc,
rachityczne sosny i brzozy,

Miejscowoœæ Neiden

Nordkapp czyli Przyl¹dek Pó³nocny
Bardzo dobra szosa i jeœli nie liczyæ bezrobotnych
reniferów, pusto. Laponia fiñska to lasy, bagna
torfowe, jeziorka z brunatn¹ wod¹, sosny, œwierki i
niepokonane brzozy. Za Ivalo jedziemy wzd³u¿
brzegów wielkiego (1386 km2) jeziora Inari,
urozmaicona linia brzegowa. Liczne wyspy i
krystalicznie czysta woda. Droga miêdzy
³agodnymi wzgórzami, znów zaczyna siê lasotundra
i renifery, niektóre niechêtnie schodz¹ z drogi. Na
granicy norweskiej pusto, ale tablica informuje, o
której godzinie wolno j¹ przekraczaæ. Napisy czêsto
w trzech jêzykach, po fiñsku, szwedzku i saamsku
(Lapoñczycy ¿yj¹cy w Norwegii, Szwecji i
Finlandii mówi¹ na siebie „Saamowie”). W Neiden
obok piêknych wodospadów nie ma noclegu,
jedziemy do Kirkenes. Tam jest podobnie,
wyprawiamy siê w kierunku rosyjskiej granicy, ale
tam te¿ brak miejsca ( w kempingu, a nie w Rosji), s¹
za to du¿e tablice informuj¹ce, czego to nie wolno w
pasie przygranicznym robiæ – tablice po norwesku,
angielsku i rosyjsku. Nocujemy za Neiden w
kempingu nad rzek¹. Obok obelisk i tablica
upamiêtniaj¹ca wyzwolenie Neiden spod okupacji
niemieckiej przez Armiê Radzieck¹.
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Wodospad £ososi

brzegi jeziorek poroœniête we³niank¹. Wchodzimy
na te kêpy aby to sfotografowaæ, ale szybko siê
wycofujemy, wygania nas nalot komarów. Na szosie
ostrze¿enia przed reniferami i rzeczywiœcie po kilku
kilometrach stadko
reniferów, z drogi schodz¹
niespiesznie. Miasteczka
Arjeplog i Alvsbyn czyste,
zadbane, wszêdzie ronda.
Skandynawowie kochaj¹ siê
w rondach, œwiat³a s¹ tylko
tam, gdzie nie ma miejsca na
rondo. Na drogê pod Alvsbyn
wyskakuje du¿y renifer,
Adam hamuje i zwierzak
ucieka do lasu, potem
spotykamy jeszcze matkê z
m³odym. Doje¿d¿amy do
Ovetornea na granicy
szwedzko-fiñskiej, kemping
nad rzek¹ Tornealven, po
drugiej stronie Finlandia. O
godzinie 23 s³oñce jeszcze
nad horyzontem –
KOMARY!
WTOREK 23 czerwca. Zaczê³o siê polarne lato. O
godzinie 600 jedziemy na pó³noc, do Rovaniemi. Po
drodze liczne renifery, ale bez Miko³aja, pewnie jest
na Karaibach. Potem przez Sodankyla do Inari.
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krzy¿em prawos³awnym poœwiêcony jeñcom
jugos³owiañskim, którzy w czasie II wojny
œwiatowej budowali liniê kolejow¹. Oczywiœcie
robimy zdjêcia i jedziemy dalej. Tu zaczyna siê

Z£OTORYJANIE W PODRÓ¯Y

Granica szwedzko-fiñska Ovetornea o 2300

OBOTA 20 czerwca 2009. Wylatujê do Oslo liniami „Norvegian” o godzinie 2205 z
piêtnastominutowym opóŸnieniem. Jest ciemno i tylko miêdzy chmurami
przeœwituj¹ œwiat³a na ziemi. Nad Ba³tykiem rozjaœnia siê, widaæ kawa³ek Szwecji. W
Oslo, a raczej Gardermoen (lotnisko 30 km na pó³noc od Oslo) l¹dujemy o czasie. Pó³
godziny czekania na baga¿ i wreszcie wychodzê z sali przylotów. Przy wyjœciu
spotykam Adama, idziemy na parking do samochodu. Jest jaœniej ni¿ we Wroc³awiu,
zaczynaj¹ siê bia³e noce.
NIEDZIELA 21 czerwca godzina 020 .Wyje¿d¿amy z terenu portu lotniczego,
kierujemy siê na Lillehamer (to z zimowej olimpiady) wzd³u¿ jeziora Mjosa, „tylko”
100 km d³ugoœci. Za Hamar robi siê ju¿ ca³kiem jasno, wiêc jedziemy dalej z
dozwolon¹ w prawie ca³ej Norwegii prêdkoœci¹ 80 km/h, ruch ma³y. Za Dombas na
prze³êczy Dovre œwieci s³oñce, ale jest zimno, 10 C. Zielone fjeldy, góry przysypane
œniegiem i b³êkitne niebo. Robimy przerwê na drzemkê a potem kierujemy siê na
Trondheim. Niebo jest zachmurzone, ale jest cieplej. Jedziemy na pó³noc drog¹ E6
wzd³u¿ d³ugiego i piêknego jeziora Snasvatnet, pogoda zaczyna siê poprawiaæ, œwieci
s³oñce. Za Grong zatrzymujemy siê na parkingu, najpierw posi³ek, a potem zdjêcia. Po
obu stronach doliny rzecznej oœnie¿one góry i b³êkitne niebo. Do Mosjoen
nieprawdopodobnie d³ugi zjazd. Po drodze niezbyt wysoki ale potê¿ny „wodospad
³ososi” – widok piêkny i fotogeniczny. Docieramy do po³o¿onego nad rzek¹ kempingu
w Korgen. Po kolacji idziemy spaæ, jest 2200 i zupe³nie jasno.
PONIEDZIA£EK 22 czerwca. Wstajemy o 500 i po œniadaniu ruszamy nad Ranafjord i
do miasta Moirana. Docieramy do ko³a podbiegunowego 66033'N. Budynek centrum
polarnego jeszcze zamkniêty, jest wczeœnie. Obok budynku obelisk z gwiazd¹ i

podmorskim tunelem, p³atny
100 koron od osoby. Wjazd na
sam cypel przyl¹dka te¿ p³atny
– 200 koron od osoby, potê¿ny
parking i setki turystów. Od
Morza Barentsa wieje bardzo
silny wiatr, trudno ustaæ na
nogach, temperatura 60. Klif
wysoki na 3000 m, pêdzone
Most w Straumen
wiatrem chmury przewalaj¹ siê
co chwilê przez cypel.
chodzi po pastwiskach odgrodzonych od szosy
Szerokoœæ geograficzna
0
p³otem. Zmienia siê roœlinnoœæ – pojawiaj¹ siê
71 10'N, do bieguna bli¿ej ni¿
sosny. Za Alt¹ droga na zboczu fiordu, piêkne
do Z³otoryi. Idziemy do du¿ego
widoki na miasto i le¿¹ce po drugiej stronie
centrum, kupujemy kartki,
oœnie¿one góry. Kemping w Langefiorden.
Adam zamawia kawê z
SOBOTA 27 czerwca. Dzieñ odpoczynku od
mlekiem od królików
Miejscowoœæ Reine na Lofotach
d³ugich tras. Jedziemy do Oksfjordu, tylko 40 km.
polarnych. Sta³a wystawa
Po drodze nad Lagefiordem ma³y bia³y koœció³ek, na
poœwiêcona konwojom do
ŒRODA 24 czerwca. Jedziemy do Tanabru ( Tana –
pó³nocy Norwegii prawie wszystkie pomalowane s¹
Murmañska, które tam by³y atakowane przez Unazwa rzeki, bru – most). Obok wisz¹cego mostu
na bia³o. To naprzeciwko tego koœció³ka kotwiczy³
boty, oraz bitwie, w której zatopiono w 1943 roku
parking nad rzek¹ i ³odzie. Jest to Mekka wêdkarzy
niemiecki pancernik „Scharnhorst”, zagra¿aj¹c
pancernik „Scharnhorst” 7 mil morskich na pó³noc
³owi¹cych ³ososie, kilku stoi w rw¹cej wodzie i stara
konwojom do Murmañska. W ciasnym fiordzie by³
od Nordkappu. Wœród innych, równie¿ polska flaga.
siê coœ z³apaæ. Jedziemy do Ifjord, zamawiamy
niedostêpny dla alianckiego lotnictwa, ale kiedy
Wracamy na kemping do Skarsvag, po obiedzie i
nocleg i jedziemy na pó³wysep Nordkin. Droga
wychyn¹³ na Morze Barentsa, dorwa³y go brytyjskie
odpoczynku jedziemy do osady, wiatr w porcie chce
g³adka, szeroka, ale krêta. Docieramy do
pancerniki. Oksfjord - ma³e miasteczko rybackie i
urwaæ g³owê, wiêc zawracamy i jedziemy do
Varnesodden, najdalej na pó³noc le¿¹cej latarni
port promowy, otwarte na pe³ne morze. Spotykamy
miejscowoœci Gjesvaer. Droga wykuta w ska³ach,
morskiej w Europie po³o¿onej na sta³ym l¹dzie. Na
na ulicach a¿ 3 osoby. Po drodze susz¹ce siê na
po³upane w bloki zbocza gór, brak roœlinnoœci (i
dotarcie do przyl¹dka Kinnarodden brakuje nam
stojakach dorsze i hodowle ³ososi w fiordzie.
turystów!).
piêkna
stara osada
rybacka,
po³ów ryb i
k r a b ó w,
wysokie
p³ywy,
prawdziwy
koniec
œwiata –
tylko ska³y
i morze.
Jedyna w
promieniu
100 km
drzewo, ale
Port rybacki w Nyksund uschniête. Droga na Nordkapp nad fiordem Porsangen
C a ³ a
Mageroya to bezdrzewna
czasu, trzeba tam iœæ pieszo kilkanaœcie kilometrów.
NIEDZIELA 28 czerwca. Wyruszamy w kierunku
tundra + renifery.
Jest to najdalej na pó³noc (71008'N) wysuniêta czêœæ
Narwiku, droga krêta, raz schodzi do poziomu
PI¥TEK 26 czerwca. Wyje¿d¿amy ze Skarsvag
Europy na sta³ym l¹dzie (Nordkap le¿y na wyspie).
morza, raz wspina siê na wysokoœæ kilkuset metrów,
drog¹ E69 i znowu tunel pod fiordem – 215 m pod
Jest pochmurno, trochê pada, od Morza Barentsa
zakrêty, zjazdy i podjazdy. Jedyne w miarê p³askie
poziomem morza. Wieje. Z Russenes jedziemy
wieje zimny wiatr. Wracamy do rybackiej osady
odcinki nad fiordem Lynden. Roœlinnoœæ powoli
E06 w kierunku Alty. W czsie II wojny œwiatowej
Mehamn, a potem jedziemy do Kjellefiord, ma³ego
staje siê obfitsza, ale wy¿ej nad dolin¹ górska tundra
by³a to baza niemieckiej marynarki. Po drodze
miasteczka po³o¿onego nad fiordem, pokazuje siê
i oczywiœcie reny. W pobli¿u Narwiku na fiordem
d³ugie zbocza poroœniête tundr¹. Znów pojawiaj¹
s³oñce. Wracamy do Ifjord droga przez góry, mchy,
Herjangs wzniesiono obelisk ku czci tych, którzy
siê renifery, ju¿ nie setki, ale tysi¹ce tych zwierz¹t
porosty (chrobotek reniferowy), kêpy wierzby
walczyli o Narwik w 1940 roku. Wymienieni s¹
lapoñskiej i brzozy kar³owatej –
równie¿ Polacy. W fiordzie
tundra. Liczne go³oborza, du¿e
Rombaken zaton¹³ zbombardowany
p³aty œniegu i niezliczone reny
niszczyciel „Grom”. Znów dorwa³a
pas¹ce siê wszêdzie. Jedno stado
nas historia! Po wysokim piêknym
stoi przy samej drodze, nie p³oszy
moœcie wje¿d¿amy na wyspê
go samochód, ale gdy wysiadam
Hinoya. Wyspa wielka, ale
zrobiæ zdjêcia – uciekaj¹.
niesamowicie rozcz³onkowana
Nastêpne fotografujê z
fiordami. Kemping nad
samochodu. Na zboczach
Gullesfiordem. Po obu stronach
pojedyncze zimowe domki
wysokie góry o charakterze
Saamów. Piêkne widoki na
a l p e j s k i m – o s t r e s z c z y t y,
Laksefiord i hodowle ³ososi.
zawieszone dolinki, pokryte
C Z WA RT E K 2 5 c z e r w c a .
œniegiem i oœwietlone s³oñcem do
Jedziemy na Nordkap! Z Ifiordu
godziny dwudziestej czwartej.
do Lakselv, a potem wzd³u¿ fiordu
PONIEDZIA£EK 29 czerwca.
Porsangen piêkn¹ drog¹ na
Lofoty – piêæ wiêkszych wysp i
pó³noc, jest pochmurno. Przy
bardzo du¿o ma³ych. Droga sk³ada
drodze suszarnie dorszy, na
siê z zakrêtów, mostów i tuneli, w
wysokich rusztowaniach tysi¹ce
tym jeden podmorski. Wyspy maj¹
ryb. Nordkap le¿y na wyspie
bardzo
rozwiniêt¹ liniê brzegow¹,
Park Narodowy Rondane
Mageroya, jedziemy wiêc
ci¹g dalszy na stronie 10.
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Œwiêto winne

1)Dociekliwych odsy³am do ksi¹¿ki P.
Borcharda „Znaczy kapitan”.
Andrzej Fr¹ckiewicz
P.S. Szanowny Czytelniku! Nazwy miejscowoœci i
numery tras podane w tekœcie pozwol¹ Ci, jeœli

goœcie udali siê do Muzeum Ziemi Lubuskiej, gdzie
Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie
zorganizowa³o imprezê „V Œwiêto M³odego Wina”.
W przestronnej piwnicy znajduj¹ siê sta³e
ekspozycje tego muzeum poœwiêcone winu i
…torturom. W takiej scenerii
z winem w roli g³ównej goœcie bawili siê d³ugo w
noc. Organizatorzy wydrukowali teksty piosenek o
tematyce oczywistej, kapela typu podwórkowego
gra³a ochoczo, wino robi³o to, co robiæ powinno,
innymi s³owy - zabawa przednia. Wczeœniej komisja
oceni³a m³ode wina rocznik 2009 i podczas zabawy
zwyciêzcom wrêczono puchary.
W sobotê, 5. grudnia, wydarzenia zwi¹zane ze
Œwiêtem przenios³y siê do Palmiarni. Tam, w
scenerii egzotycznych roœlin, przebiega³y g³ówne
wydarzenia Œwiêta - prezentacje winnic, po³¹czone
z degustacj¹ wystawionych win oraz konkurs win.
W Œwiêcie wziê³o udzia³ 21 winnic, 20 winnic
przedstawi³o swoje wina do oceny, w tym 3
zagraniczne (Gruzja, Wêgry oraz niemiecka
winnica z Grano w Brandenburgii). Swoje stoiska w
Palmiarni mia³o 20 winnic, 3 muzea, 3 dostawców
sprzêtu do produkcji wina, 1 producent etykiet do
wina.
Konkursow¹ ocenê win przeprowadzi³y dwie
komisje: sommelierów oraz dziennikarzy. Ocena
O
TW

Jest grudzieñ. Winnice odpoczywaj¹ po letnim
wysi³ku. W piwnicach zachodzi tajemniczy proces
powstawania wina. Za rok winiarze i pasjonaci wina
z ca³ej Polski wyznaczyli sobie spotkanie w
Soko³owcu. Przed organizatorami czwartej edycji
Œwiêta Polskiego Wina trud jego realizacji. Wierz¹,
¿e z pomoc¹ w³adz lokalnych, Dolnoœl¹skiego
Urzêdu Marsza³kowskiego oraz sponsorów IV
Œwiêto Polskiego Wina w Soko³owcu bêdzie równie
udane jak dotychczasowe. ¯yczmy im powodzenia.
Roman Wolniewicz

C

zwartego grudnia w auli
L i c e u m
Ogólnokszta³c¹cego im. Jana
Paw³a II oby³a siê wyj¹tkowa
uroczystoœæ - XII
Miko³ajkowy Bal dla Dzieci
Niepe³nosprawnych.
G³ównym organizatorem i
pomys³odawc¹ tej imprezy jest pan Marcin Rabenda.
Uczestnicy balu przybyli nie tylko ze Z³otoryi, ale tak¿e
z Jerzmanic Zdroju oraz Wojcieszowa. Byli to
uczniowie Specjalnego Oœrodka SzkolnoWychowawczego w Z³otoryi oraz wychowankowie
Domu Dziecka w Wojcieszowie. W imprezie
uczestniczyli te¿ jako asystenci wychowankowie
Zak³adu Poprawczego w Jerzmanicach. Razem z
zaproszonymi bawili siê uczniowie klas: I d i II b.
Niech ¿yje bal!
Przed wejœciem do auli na dzieci czeka³ komitet
powitalny sk³adaj¹cy siê z uczniów Liceum, którzy
przyczepiali przyby³ym czerwone serduszka z ich
imionami. Orkiestra od pierwszej chwili porwa³a
zgromadzonych do tañca. Mi³o by³o s³yszeæ ich
rozentuzjazmowane krzyki: "Choinka, choinka!".
Samorz¹d szkolny wykona³ œwietnie swoje zadania,
jednym z nich by³a dekoracja sali. Nie tylko my
by³yœmy zachwycone dekoracjami - o nich
wypowiedzia³a siê jedna z najm³odszych uczestniczek
balu,Ola: Na sali jest tak œlicznie! Tak kolorowo.
Podoba mi siê bardziej ni¿ w tamtym roku..
.Pani Dyrektor Barbara Mendocha krótkim
przemówieniem zachêci³a wszystkich do zabawy,
obieca³a - jak¿e oczekiwany - przyjazd Œwiêtego
Miko³aja oraz poprosi³a o wypowiedŸ pana
Bojarskiego, który z³o¿y³ na rêce organizatorów
s³odkoœci. Zabawa rozpoczê³a siê na dobre.
Uczestnicy bawili siê wyœmienicie. Nie brakowa³o
entuzjastycznych opinii: Jestem zachwycona tego typu
pomys³ami, myœlê, ¿e to wspania³a idea. Te dzieci w
pewien sposób s¹ poszkodowane przez los, dlatego
mi³o jest patrzeæ na ich szczêœcie. Jestem szczerze
zdumiona postaw¹ m³odzie¿y z waszegoLiceum. To, ¿e
nie macie ¿adnych oporów przed zabaw¹ z nimi, oraz
wasz wk³ad w przygotowanie balu - to jest naprawdê
wspania³e i godne pochwa³y – podsumowa³a swoje
wra¿enia wychowawczyni z wojcieszowskiego Domu
Dziecka.
Szczerze mówi¹c i my da³yœmy porwaæ siê
zabawie. By³yœmy zdumione tym, ile energii jest w
niepe³nosprawnych dzieciach. Wszyscy razem zgodnie
siê bawili. To niesamowite, ¿e dzieci tak radoœnie siê
bawi¹! Jestem tak¿e zdumiona œwietn¹ organizacj¹
balu przez Samorz¹d Uczniowski- powiedzia³a nam
Daria, uczennica LO.
W czasie przerwy uda³o nam siê chwilê

P

odczas balu uda³o siê naszym reporterkom krótko
porozmawiaæ z inicjatorem balu, Panem Marcinem
Rabend¹, nauczycielem wychowania fizycznego w
z³otoryjskim liceum.
Echo: Co sk³oni³o Pana do zorganizowania balu?
Marcin Rabenda: Ju¿ w czasie studiów z grup¹
przyjació³ uczestniczyliœmy w wielu imprezach
charytatywnych jako wolontariusze i wtedy zrodzi³ siê
pomys³, aby przenieœæ tego typu imprezy w rodzinne
strony.
Echo: Jak wiele czasu zajmuje Panu przygotowanie
takiej imprezy?
M.R: Przygotowania zaczynam miesi¹c przed balem.
W pierwszej kolejnoœci ustalam termin z orkiestr¹,
nastêpnie spotykam siê z samorz¹dem uczniowskim, z
którym ustalamy szczegó³owy plan przygotowañ.
Echo: Kto pomaga³ Panu w organizacji?
M.R. Od pocz¹tku mog³em liczyæ na wsparcie i pomoc
dyrekcji naszego liceum i bezinteresowne
zaanga¿owanie m³odzie¿y, za co im wszystkim
serdecznie dziêkujê. Nie mo¿na pomin¹æ roli
sponsorów, dziêki którym ka¿de dziecko otrzyma³o

porozmawiaæ z przewodnicz¹cym Samorz¹du o jego
zaanga¿owaniu w przygotowanie imprezy: To pan
Rabenda by³ g³ównym organizatorem, my tylko
pomogliœmy przygotowaæ dekoracjê, ozdoby.
Wczeœniej przeprowadziliœmy zbiórkê miœków oraz
zabawek w naszej szkole, potem sprzeda¿ ciast, zebrane
pieni¹dze pomog³y w organizacji imprezy. Myœlê, ¿e
sam bal by³ œwietnym pomys³em! Wszyscy cz³onkowie
SU mówili, ¿e trud zwi¹zany z przygotowaniem
zabawy to nic, w porównaniu ze szczêœciem, jakie
mo¿na by³o zauwa¿yæ na twarzach dzieci. Kiedy my
przepytywa³yœmy uczestników, inni ruszyli w stronê
ogromnego sto³u, na którym przysmaków by³o co
niemiara! Kiedy wszyscy zaspokoili g³ód i pragnienie,
ponownie rozpoczêto zabawê.
Miko³aju, Miko³aju...
Kiedy zabawa rozkrêci³a siê na dobre, tak jak
obieca³a Pani Dyrektor, da³o siê us³yszeæ dzwonek
Miko³aja. Przejêci, najm³odsi uczestnicy zgodnie,
chórem krzyczeli: Miko³aju! Miko³aju! Miko³aju!. Po
chwili skandowania w drzwiach auli pojawi³ siê
wysoki, potê¿ny - oczywiœcie w czerwonym kostiumie
przepasanym bia³ym pasem oraz z wielk¹ bia³a brod¹ Miko³aj. Dzieci b³yskawicznie zgromadzi³y siê wokó³
przyby³ego. Ka¿dy dzieciak otrzyma³ wielk¹ torbê
prezentów oraz bombonierkê. Maluchy by³y
uszczêœliwione, z tymi bardziej œmia³ymi Miko³aj
weso³o gawêdzi³. Gdy ju¿ uda³o mu siê wymkn¹æ z
sali, dopad³yœmy go i zapyta³yœmy o wra¿enia (
personalia Miko³aja zostan¹ s³odk¹ tajemnic¹ ;-):
Dzieciaki przywita³y mnie naprawdê gor¹co! Bardzo
œmia³o okazywa³y mi uczucia, to œwietne doznanie. W
tym czasie w Sali przygotowywano siê do wspólnego
zdjêcia. Zabawnie by³o s³yszeæ, jak podniecone dzieci
przekrzykuj¹ siê i uciszaj¹ na zmianê. Orkiestra zagra³a
jeszcze parê utworów, a maluchy bawi³y siê ze
zdwojon¹ si³¹! Kiedy nadszed³ koniec balu, wszyscy
byli w szampañskich nastrojach, a dzieci kurczowo
œciska³y otrzymane prezenty.
Carum est, quod rarum est!
Zgodnie z ³aciñsk¹ sentencj¹ mo¿emy powiedzieæ,
¿e drogie jest to, co rzadkie. Bo naprawdê rzadko widaæ
uœmiech na twarzach chorych dzieci. Cieszymy siê, ¿e
mogliœmy daæ trochê szczêœcia potrzebuj¹cym i mamy
nadziejê, ¿e w nastêpnym roku bêdziemy œwiadkami
czegoœ równie piêknego!
Estera Tychowska, Justyna Pianka
paczkê od œw. Miko³aja oraz mog³o liczyæ na s³odki
poczêstunek podczas zabawy.
Echo: Jak Pan myœli, czy dzieci by³y zadowolone z
zabawy?
M.R. Wszyscy uczestnicy zarówno dzieci jak i
m³odzie¿ czerpi¹ wiele radoœci ze wspólnej zabawy, a
dla mnie osobiœcie dzieñ balu jest jednym z
najpiêkniejszych dni w roku.
Echo: Z jakich szkó³ by³y dzieci uczestnicz¹ce w balu?
M.R. Z oœrodka szkolno wychowawczego ze Z³otoryi i
Wojcieszowa oraz domu dziecka w Wojcieszowie. Od
trzech lat uczestnikami s¹ te¿ wychowankowie Zak³adu
Poprawczego w Jerzmanicach Zdroju, dla których jest
to lekcja tolerancji i bezinteresownej pomocy.
Echo: Czy w przysz³oœci bêdzie Pan kontynuowa³ tê
tradycjê?
M.R. W tym roku bawiliœmy siê po raz 12 ,a do
emerytury zosta³o mi 30 lat pracy, wiêc ³atwo obliczyæ,
ile razy mo¿emy jeszcze tañczyæ z dzieæmi i ze œwiêtym
Miko³ajem
Rozmawia³y: Ewelina Kowalska i Dominika Paj¹k
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przebiega³a w dwóch kategoriach, wina z winnic
produkuj¹cych do 500 litrów i powy¿ej 500 litrów
wina. Komisja sommelierów ocenia³a dwa rodzaje
win, wina m³ode 2009 bia³e i czerwone oraz wina
dojrza³e bia³e i czerwone w obydwóch kategoriach
winnic. Komisja dziennikarzy ocenia³a z kolei
razem wina m³ode 2009 i dojrza³e, bia³e i czerwone
z podzia³em jedynie na obydwie kategorie winnic.
Trochê to skomplikowane, ale zainteresowani czyli
jurorzy i winiarze doskonale siê w tym orientuj¹.
Wyniki konkursu zosta³y og³oszone wieczorem
podczas uroczystej kolacji.
Podziwiaæ nale¿y jurorów, ¿e ich zmys³y
powonienia i smaku wytrzyma³y tak¹ ogniow¹
próbê. Aby zachowaæ obiektywizm dokonywanych
ocen, jurorzy nie po³ykaj¹ wina, pij¹ du¿o wody i po
ocenieniu kilku win robi¹ d³u¿sz¹ przerwê. Drugiej,
nieoficjalnej oceny win wystawionych na stoiskach
dokonywa³a publicznoœæ. Jej wynik by³o widaæ od
razu najczêœciej w postaci uœmiechniêtej twarzy i
miny wyra¿aj¹cej aprobatê dla wypitego przed
chwil¹ wina. Dla winiarza to najwy¿sza forma
nagrody. Chocia¿, co prawda, rzadko, zdarza³y siê
miny wyra¿aj¹ce dezaprobatê.
Gustownie i ze smakiem przystrojone stoiska
winnic kusi³y zwiedzaj¹cych. Stoj¹ce
w karnym szeregu otwarte butelki, kieliszki, tace z
przek¹skami, dzbanki z wod¹ zaprasza³y do
degustacji wina. Zwiedzaj¹cy, zrazu nieœmia³o a w
miarê up³ywu czasu coraz bardziej ochoczo,
próbowali oferowane wina. Niejeden z goœci pozna³
podstawy degustacji i oceny wina i to bynajmniej
nie w teorii lecz praktycznie. Nadarzy³a siê
niepowtarzalna okazja, aby porównaæ nasze polskie
wina z winami z Wêgier, Gruzji i Niemiec. Mo¿na
œmia³o powiedzieæ, ¿e wino z Polski w pe³ni
zas³uguje na miano „prawdziwego wina” i
s
t
w
o
r
z
o
n
e
w polskiej winnicy przez polskiego winiarza nie ma
nic wspólnego z tym, z czym do tej pory by³o
kojarzone. Równolegle do opisanych wy¿ej
degustacji przebiega³y prelekcje tematycznie
nawi¹zuj¹ce do winoroœli i wina. Tematy prelekcji
Wino a zdrowie, Dobór win do potraw, Pn¹cza
ozdobne w gospodarstwie agroturystycznym,
Ochrona winoroœli pozwoli³y zainteresowanym na
poszerzenie swojej wiedzy o winoroœli i winie.
Gwar rozmów, œmiech, skupione miny nad
ko³ysz¹cym siê w kieliszku winem, twarze
rozanielone po udanej degustacji, egzotyczne
roœliny nad g³owami - wszystko to z³o¿y³o siê na
niepowtarzaln¹ atmosferê œwiêta z winem w roli
g³ównej.
O godzinie osiemnastej Palmiarnia zamknê³a
swoje goœcinne podwoje. Zaproszeni goœcie udali
siê na uroczyst¹ kolacjê do hotelu Ruben, podczas
której dokonano oceny win nades³anych na konkurs.
Ka¿dy bior¹cy udzia³ w degustacji dokonywa³
oceny w „ciemno”, to znaczy, ¿e wino do kieliszków
nalewane by³o z butelki z zas³oniêt¹ etykiet¹.
Butelka oznaczona by³a jedynie liczb¹. Numer
butelki wraz z punktami za jej zawartoœæ nale¿a³o
wpisaæ do odpowiedniego formularza. Po tak
przeprowadzonej ocenie kilkunastu win formularze
trafi³y do komisji, która dokona³a podsumowania.
Zaszczytny tytu³ publicznoœci Grand Vin Polonais
zdoby³o wino bia³e pó³s³odkie z winnicy Zawisza.
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dniach 4. i 5. grudnia br. w Zielonej Górze
mia³y miejsce wydarzenia zwi¹zane
ze Œwiêtem Polskiego Wina. Impreza ta, trzecia z
kolei, posiada charakter ogólnopolski
z akcentami miêdzynarodowymi i poœwiêcona jest
propagowaniu szeroko pojêtej kultury wina.
Pomys³odawcami i organizatorami Œwiêta
Polskiego Wina s¹ Teresa Kucharska i Pawe³ GóŸdŸ,
mieszkañcy Soko³owca. W Soko³owcu osiedlili siê
kilka lat temu, gdzie za³o¿yli winnicê, a w
zrekonstruowanym domu mieœciæ siê bêdzie szko³a
sommelierów i muzeum. Tutaj w³aœnie w przysz³ym
roku ma siê odbyæ kolejne, IV Œwiêto Polskiego
Wina. Nieprzypadkowo wiêc do Zielonej Góry
zaproszony zosta³ z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
Œwierzawa pan Zbigniew Mosoñ. Zapozna³ siê z
organizacj¹ i przebiegiem Œwiêta, a poczynione
obserwacje z pewnoœci¹ zostan¹ wykorzystane za
rok, w Soko³owcu. Krótk¹ relacjê z Zielonej Góry
okraszon¹ zdjêciami znaleŸæ mo¿na na stronie
internetowej Œwierzawy.
Uroczystego otwarcia III Œwiêta Polskiego
Wi n a d o k o n a l i r e k t o r U n i w e r s y t e t u
Zielonogórskiego Jego Magnificencja prof. dr hab.
Czes³aw Sêkowski oraz Prezydent Miasta Zielona
Góra Janusz Kubicki. Po ceremonii otwarcia
uœwietnionej wystêpem Chóru Akademickiego
odby³y siê w Sali Senatu wyst¹pienia naukowe
poœwiêcone oczywiœcie winoroœli i winu. Historia i
czasy wspó³czesne, problemy prawne i techniczne wszystko to zosta³o przez prelegentów poruszone i
przedyskutowane. Wieczorem wszyscy zaproszeni
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ci¹gn¹ siê ³ukiem d³ugim na prawie 200 km.
„Wyrastaj¹” z morza piramidami skalnymi o
wysokoœci dochodz¹cej do ponad 1000 m. w
zatoczkach – fiordach ma³e porty rybackie i ryby
susz¹ce siê na drewnianych rusztowaniach.
Kolorowe domki, dobre drogi i ma³e „kirchy” a
plebanie niepozorne, gdzie im tam do naszych,
chyba Norwegowie s¹ ma³o pobo¿ni? Fantastyczny
krajobraz o alpejskim charakterze, po³¹czony z
morzem, do tego b³êkitne niebo i s³oñce. Reine –
per³a Lofotów, wciœniêty miêdzy góry port rybacki,
to trzeba zobaczyæ, aby mieæ pojêcie.
WTOREK 30 czerwca. Vesteralen wyspa Langoya –
wyprawa do osiedli „ na koñcu œwiata”. Na wyspê
dostajemy siê piêknym mostem w Sortland,
docieramy do Langenes, ma³ego osiedla nad
otwartym morzem. Szkiery, ma³a bia³a „kircha” z
jeszcze mniejsz¹ plebani¹, nad ni¹ na skale obelisk
pamiêci tych, którzy nie wrócili z morza. Droga do
Nyksund nad morzem, tablice ostrzegaj¹ce o
owcach, niektóre z nich le¿¹ na skraju drogi, nie
ustêpuj¹ samochodom. W Nyksund ³adny porcik
rybacki okolony ska³ami, na których znajduje siê
kolonia mew. Szum skrzyde³, krzyki ptaków, nie
zbli¿amy siê za bardzo w obawie przed atakiem
„chemicznym”. Potem jeszcze Hovden, i piêkny
widok na otwarty Atlantyk.
ŒRODA 1 lipca. Jedziemy do Lodingen, jest
pochmurno, czasem kropi, pogoda atlantycka.
Promem do Bognes, a potem na po³udnie do Fauske.
Droga przez góry jak w piosence: „tunel za tunelem,
za tunelem tunel, a za tym tunelem jeszcze jeden
tunel”. W Fauske opuszczamy E6 i przez Bode
skrêcamy do Straumen. Cieœnina szerokoœci 150 m
³¹czy dwa fiordy. Cztery
razy na dobê, zgodnie z
rytmem p³ywów, woda
wchodzi do fiordu lub z
niego ucieka. 400
milionów m 3 wody
tworzy potê¿ne wiry.
N a d c i e œ n i n ¹
przerzucono piêknym
³ukiem most o d³ugoœci
770 m i wysokoœci 47 m.
szkoda, ¿e pogoda nie
zapewni³a dobrej
widocznoœci .
CZWARTEK 2 lipca. Ze
Straumen znów do drogi
E6 i przed Moirana
przekraczamy na
po³udnie kr¹g polarny,
ostatnie kartki wys³ane z
centrum polarnego i Pla¿a na Lofotach

W

W ŒWI¥TECZNEJ ATMOSFERZE

ci¹g dalszy ze strony poprzedniej

zamyka siê
„polarna pêtla” o
d³ugoœci 4400
km. Pogoda
piêkna, b³êkitne
niebo, robi siê
coraz cieplej.
Nocujemy pod
Namskogen,
³adny kemping,
siedzimy przed
d o m k i e m ,
patrzymy na
rzekê.
PI¥TEK 3 lipca.
Z Namskogen
Port w Hovden
wyje¿d¿amy
rano. Pada
deszcz. Jedziemy drog¹ E6 w kierunku Trondheim.
Powoli wypogadza siê. Od Oppdal droga prowadzi
prze Park Narodowy Dovrefjell, piêkna g³êboka
dolina i pokryte œniegiem góry. Drog¹ nr 29, a potem
27 okr¹¿amy Park Narodowy Rondane. Herbem
tego parku s¹ wo³y pi¿mowe. Sprowadzone tutaj z
pó³nocnej Kanady zadomowi³y siê na wysokich
fjeldach i ¿yj¹ na wolnoœci. Znów oœnie¿one szczyty
i górska tundra na wysokoœci powy¿ej 1000 m.
niestety wo³ów pi¿mowych nie uda³o nam siê
zobaczyæ, widocznie w lecie przebywaj¹ jeszcze
wy¿ej. Stromym zjazdem docieramy do Ringebu na
ostatni nocleg. Kemping wita nas s³oñcem i
temperatur¹ 290C.
SOBOTA 4 lipca. Piêkna pogoda, zbieramy siê do
ostatniej trasy – do Gardemoen. Znowu drog¹ E6
wzd³u¿ rzeki Vorma i jeziora Mjosa. Mostem przez
jezioro przeje¿d¿amy na jego wschodni brzeg. Jest
sobota, piêkna pogoda. Lekki wiatr, a na tym du¿ym
jeziorze ani jednej ¿aglówki, tylko motorowe ³odzie
ró¿nej wielkoœci i standardu. W Gardemoen
zabieram baga¿ i idê odprawiæ siê na lotnisko. Po
po¿egnaniu Adam wraca do Sztokholmu a ja o
godzinie 21 l¹dujê we Wroc³awiu.
Na zakoñczenie dziêkujê bardzo p. Adamowi
Mazurowi za zorganizowanie tej wspania³ej
wyprawy!

Uœmiech na
problemy
Œwiata
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Tañczê po in¿yniersku

Iwona Paw³owska: Kim jest cz³owiek, który zarz¹dza
jednym z najwiêkszych zak³adów produkcyjnych w
Z³otoryi i rozpoznawalnym w ca³ej Polsce?
Janusz Prus: Zapracowanym, starym cz³owiekiem,
który nie ma czasu dla rodziny, dla najbli¿szych, który
nie ma czasu na realizacjê planów ¿yciowych ani
swoich pasji, który nie ma czasu na czytanie ksi¹¿ek, bo
¿yje wokó³ bombek i jak skoñcz¹ siê bombki, to
skoñczy mu siê ¿ycie. To jest taki scenariusz mocno
prawdziwy, chocia¿ pesymistyczny.
I.P: Ale œwiat bombek chyba szybko siê nie skoñczy?
J.P: Mamy dobre informacje z pewnego Ÿród³a, ¿e
przez najbli¿sze 20, 30 lat bêd¹ œwiêta Bo¿ego
Narodzenia i nikt nie zlikwiduje Wigilii, wiêc nadal
bêd¹ te¿ choinki a na nich szklane bombki. Mam
nadziejê, ¿e w wiêkszoœci pochodz¹ce z naszego
Vitbisu. To jest pewnik.
I.P: Jak Pan ubiera w³asn¹ choinkê?
J.P: Nie ubieram. Nie mam ju¿ tej w³aœciwej
wra¿liwoœci i nie patrzê na choinkê jak na przedmiot
kultu, ale jak na biznes. W zwi¹zku z tym nasze
drzewko ubiera syn realizuj¹c przy tym w³asn¹ wizjê
plastyczn¹. W domu z racji wygody mamy ma³¹
choinkê i tak¹ - jak ktoœ by powiedzia³ – bez stylu, czyli
nie monochromatyczna tylko pstrokat¹, bo ja
wszystkim zawsze mówiê, ¿e takie s¹ najpiêkniejsze. I
oczywiœcie musi byæ ¿ywa.
I.P: Rozumiem, ¿e ma Pan decyduj¹ce zdanie, jeœli
chodzi o estetykê. St¹d te¿ stylowy wystrój gabinetu, w

którym teraz jesteœmy?
Sam pan dobiera³ antyki?
J.P: Tak, sam urz¹dza³em
ten gabinet. Pomys³ zrodzi³
siê doœæ przypadkowo.
Budynek, w którym mieœci
siê nasze biuro, jest
reliktem starej epoki i ma
charakter typowo
socjalistyczny. Trzeba by³o
to zmieniæ, przynajmniej
wnêtrzom nadaæ jakiœ
charakter, tym bardziej, ¿e
jesteœmy zak³adem, który
bazuje na estetyce,
wykonuje estetyczne
p r o d u k t y. J e s t e œ m y
uwra¿liwieni na piêkno.
Przez wiele lat nie by³o
czasu i okazji, by zaj¹æ siê
urz¹dzaniem wnêtrz, ale
kiedy na z³otoryjskim
rynku pojawi³y siê stare
rzeczy, które mo¿na by³o
kupiæ za grosze, zacz¹³em
je gromadziæ. Na pocz¹tku
panowa³ ba³agan, nie
wiedzia³em, jak
zaaran¿owaæ wnêtrza.
Kolega zaproponowa³,
¿ebym zatrudni³ Ma³gosiê
Bulandê, scenografa z
legnickiego teatru. Jednak
wtedy zada³em mu pytanie,
czy ona urz¹dzi mi gabinet
po swojemu, czy po
mojemu? Bo jeœli wed³ug
jej gustu, to bêdzie wnêtrze
dla niej, a nie dla mnie.
Dlatego postanowi³em
zostawiæ swoj¹ wizjê, choæ
pomagali mi równie¿
pracownicy. Na razie jest tu
trochê ba³aganu, ale on te¿
ma swój urok.
I.P: Mówi³ Pan, ¿e nie ma czasu na realizacjê swoich
pasji, czyli…
J.P: Trudno to nazwaæ pasj¹. W ka¿dym cz³owieku jest
chêæ robienia tego, czego nie mo¿e robiæ. Ja na przyk³ad
chcia³bym piêknie tañczyæ, a tañczê po in¿yniersku,
chcia³bym ³adnie œpiewaæ, ale nie umiem (nawet kiedy
z kolegami œpiewam Sto lat, to prosz¹ mnie, abym robi³
to ciszej, bo wprowadzam dysharmoniê) i wiem, ¿e
tych marzeñ nie zrealizujê. Ale trochê p³ywam na
jachtach jako za³ogant. I tak zwiedzam œwiat.
Chcia³bym kiedyœ uniezale¿niæ siê od fachowców:
kapitana czy sternika i sam prowadziæ ³ódŸ. W swoim
¿yciu p³ywa³em ju¿ bardzo du¿o, przep³yn¹³em
wszystkie oceany, ale zawsze jako za³ogant, jako balast.
Nigdy mnie nie pasjonowa³o to, ¿e jest jakiœ przechy³,
inny wiatr itp. Ale teraz doszed³em do wniosku, a sta³o
siê to po nieudanej wyprawie na Galapagos, ¿e trzeba
nauczyæ siê wszystkiego, by byæ niezale¿nym.
I.P: Dotar³ Pan w koñcu na Galapagos?
J.P: Nie. Zaplanowaliœmy wyprawê na 16 osób.
Zarezerwowaliœmy jacht, zatrudniliœmy kapitana (tam
trzeba p³ywaæ z ich kapitanem) i kiedy wszystko by³o
ju¿ ustalone, okaza³o siê, ¿e za³oga nam siê rozlecia³a.
Jednemu ¿ona zachorowa³a, inny nie dosta³ jeszcze
paszportu, kolejny zmieni³ nastawienie do grupy, a
jeszcze innemu zabrak³o pieniêdzy. I tak zosta³o nas
oœmiu z perspektyw¹ dwukrotnych kosztów wyprawy.
To nas zniechêci³o do rejsu.

I.P: Jakie s¹ koszty rejsu w takie egzotyczne miejsca?
J.P: One nie s¹ wiêksze od kosztów w inne miejsca.
Dochodzi tu tylko wydatek ekstra w postaci biletów na
samolot. Choæ jeœli lecimy grup¹, to korzystamy z
biletów zni¿kowych. W konsekwencji porównywalne
jest to do dro¿szych wczasów europejskich.
I.P: Sk¹d u cz³owieka spod gór potrzeba p³ywania?
J.P: Jurek Kotwica, zapalony ¿eglarz, który by³ radc¹
prawnym w poprzednim moim zak³adzie – Vitrum, to
mój dobry kolega. On mnie namówi³, lat temu oko³o
piêtnastu, abym z nim pop³yn¹³ na Mazury a w
konsekwencji zarazi³ mnie tym p³ywaniem. Kiedy
pierwszy raz wyprawiliœmy siê na Mazury, zaskoczony
zauwa¿y³em to, czego nie dostrzega³em w pracy:
usiedliœmy na ³ódkê i nie musia³em odbieraæ telefonów,
przyjmowaæ interesantów, podejmowaæ decyzji, tylko
patrzy³em na wodê, widzia³em zmieniaj¹c¹ siê zieleñ,
s³ysza³em szum wiatru, padaj¹cy deszcz i by³o fajnie.
Wtedy te¿ zacz¹³em szukaæ takiego punktu, takiej
granicy, do którego momentu jestem niezast¹piony.
I.P: Trochê musi byæ przykre, uœwiadomiæ sobie, ¿e
nie jest siê niezast¹pionym.
J.P: Nie odbiera³em tego w takich kategoriach. Przede
wszystkim to by³a ucieczka od tempa, biegu, decyzji,
rozmów…Mia³em œwiêty spokój. Us³ysza³em œpiew
ptaków, zobaczy³em ryby pluskaj¹ce sie w wodzie,
uœwiadomi³em sobie, ¿e jak deszcz pada, to jest mokry i
nawet niedogodnoœci w postaci wszechobecnej wilgoci
czy ma³ej, konfliktogennej przestrzeni, gdzie cz³owiek
ociera siê o cz³owieka, nie przeszkadza³y.

doros³e ¿ycie, dlatego i du¿o rozmawiamy, ale i
bawimy siê jak jest ku temu potrzeba. Ja to nazywam
kontaktem cz³owieka wchodz¹cego z cz³owiekiem
wychodz¹cym.
I.P: W biznesie te¿ jesteœcie razem?
J.P: Syn skoñczy³ studia ekonomiczne, robi doktorat,
ale koñczy te¿ studia humanistyczne. Mam wra¿enie,
¿e jednak humanistyka interesuje go bardziej. Ostatnio
nawet przeprowadzali z kolegami badania
antropologiczne we wschodniej Polsce, czy istnieje
diabe³. I teraz nie wiem, czy pewne sprawy biznesowe
robi on tylko dlatego, ¿e ojciec mu ka¿e, czy faktycznie
zarazi siê bakcylem i wejdzie w biznes. Wola³bym
jednak, aby nie musia³ siedzieæ w interesach, a
realizowa³a siê. Bo widzi pani, biznes kojarzy siê nam
wszystkim z pieniêdzmi i faktycznie czêsto jest tak, ¿e
daje pieni¹dze, ale ogranicza mo¿liwoœci ch³oniêcia
¿ycia. Jednak œwiat i nasze ¿ycie nie sk³adaj¹ siê
przecie¿ tylko z tego, co jest na stole czy w kielichu.
Cz³owiek, jeœli ma jak¹œ wra¿liwoœæ, potrzebuje innych
doznañ, np. estetycznych. Studia humanistyczne daj¹
szansê na ciekawe dyskusje, okazje do czytania,
ogl¹dania filmów, obrazów, ale z drugiej strony - nie ma
z tego pieniêdzy. Dlatego zobaczymy, co bêdzie dalej.
Na razie syn prowadzi punkt sprzeda¿y ozdób
choinkowych we Wroc³awiu i uczy siê biznesu oraz

J.P: Jak d³ugo mo¿na tak trwaæ w œwiêtym spokoju?
J.P: Nie wiem, ja najd³u¿ej p³ywa³em do dwóch
tygodni. I to tam, gdzie jest ciep³o, tam, gdzie cz³owiek
siê budzi przy trzydziestostopniowym upale i przy
piêknej wodzie. Na powitanie dnia wskakuje siê do
morza, by za¿yæ toalety.
Nie wiem, jak d³ugo móg³bym wytrzymaæ bez tego, co
jest dla mnie codziennoœci¹. Ale spróbowaæ chcia³bym.
I.P: Któr¹ wyprawê wspomina Pan najprzyjemniej?
J.P: Na Karaiby. Karaiby Œrodkowe s¹ najpiêkniejsze z
Antigua, Barbud¹ w stronê Dominiki i Martyniki. To s¹
by³e kolonie brytyjskie, wiêc jest tam inna cywilizacja,
inne, bardziej europejskie podejœcie do bia³ego
cz³owieka. Anglicy wprowadzili tam ³ad, który widaæ w
przestrzeni ma³ych miasteczek, ale równie¿
mentalnoœci ludzi. To najbardziej mi odpowiada.
I.P: Co mówi rodzina o Pana wyprawach?
J.P: Synowie p³ywaj¹ ze mn¹. Ostatnie 3, 4 lata
p³ywamy razem i jest to fajna okazja do bycia razem, do
przebywania w mêskim gronie. Synowie wchodz¹ w

pokory wobec pieniêdzy i pracy.
I.P: Kilkanaœcie lat temu uzyska³ Pan stopieñ
naukowy. Proszê powiedzieæ szczerze, po co Panu
doktorat?
J.P: Czy to pró¿noœæ czy coœ innego? Sam siê nad tym
zastanawia³em. Zaraz po studiach
uciek³em jako in¿ynier do pracy
miêdzy ludzi. Chcia³em wtedy
realizowaæ swoj¹ wizjê
zawodow¹. PóŸniej, kiedy
budzi³y siê we mnie pewne
zainteresowania naukowe i
przysz³a chêæ zrobienia
doktoratu, to jednak mo¿liwoœci
ku temu by³y bardzo ograniczone.
Potem natomiast osi¹gn¹³em ten
pu³ap, ¿e czu³em siê taki m¹dry i
tak wszystko wiedzia³em, ¿e
gdybym dalej poszed³ w tê stronê,
by³bym jak balon pró¿ny i
móg³bym ulecieæ. Wtedy
poszed³em na uczelniê, zacz¹³em
spotykaæ siê z m¹drymi ludŸmi i
powietrze ze mnie ulecia³o. I w
ten sposób z pewnym bólem,
kosztem innych rzeczy uda³o mi

siê coœ napisaæ, potem obroniæ.
Z pewnej pró¿noœci na
wizytówce wydrukowa³em
sobie przed nazwiskiem tytu³,
ale z drugiej strony, dlaczego
nie mia³bym tego robiæ. Próbujê
teraz trochê wspó³pracowaæ z
uczelniami wy¿szymi,
szczególnie tymi, które kszta³c¹
przysz³ych ludzi biznesu. Tam
przekazujê im swoje
doœwiadczenie. Nie daje mi to
pieniêdzy, ale zmusza do
czytania, ci¹g³ego
doskonalenia.
I.P: Na jaki temat pisa³ Pan
swoja pracê doktorsk¹?
J.P: Pisa³em o pozycji rynkowej
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w okresie
transformacji systemowej, politycznej i gospodarczej.
W swojej pracy wykorzysta³em doœwiadczenia z
kierowania t¹ firm¹. To by³a praca, w której
skonfrontowa³em rzeczywistoœæ z ocen¹ wyra¿on¹ w
literaturze przedmiotu. Materia³u mia³em du¿o,
poniewa¿ jako przedsiêbiorca by³em w tej grupie
spo³eczeñstwa, na której w czasie transformacji
w³aœnie eksperymentowano.
I.P: Z racji swojej funkcji spotyka siê pewnie Pan
czêsto ze znanymi ludŸmi. Które spotkania utkwi³y
Panu najsilniej w pamiêci?
J.P: Wielkie wra¿enie zrobi³a na mnie wizyta u papie¿a
Jana Paw³a II i mo¿liwoœæ
wrêczenia mu naszych
bombek. Ka¿dy z
Polaków chêtnie mówi o
papie¿u, cytuje papie¿a,
powo³uje siê na jego
s³owa, ale ma³o kto ¿yje
wed³ug jego nauk. Ja
pewnie postêpujê tak
samo. Jednak do dzisiaj
po dziesiêciu latach
pamiêtam twarz tego
starego, schorowanego
cz³owieka, do którego
podchodzi³o mnóstwo
ludzi z ró¿nych stron
œwiata, mówi¹cych w
ró¿nych jêzykach, a on
umia³ rozmawiaæ w
ka¿dym z tych jêzyków.
Niesamowicie sprawny
u m y s ³ . K i e d y
podeszliœmy do niego, a wczeœniej ka¿dy z nas ustala³,
co powie, nie umieliœmy pozbieraæ myœli. A on od razu
przestawi³ siê na jêzyk polski i kiedy dowiedzia³ siê, ¿e
jesteœmy ze Z³otoryi, bardzo szybko zlokalizowa³ nasze
miasteczko (diecezja legnicka). To œwiadczy³o o
wielkim intelekcie tego cz³owieka, o wielkiej
konstrukcji, której nie by³o widaæ na zewn¹trz. Sta³em
jak zahipnotyzowany. ¯adne inne spotkanie nie
wywar³o na mnie takiego wra¿enia. Nawet jeœli to by³
wicepremier, minister czy prezydent – ¿aden nie mia³
tej charyzmy, co papie¿.
I.P: Nie ma na naszej scenie politycznej osoby, któr¹
ceni³by Pan bardziej ni¿ inne?
J.P: Dzia³am w sferze biznesu i bliscy mi s¹ wszyscy ci,
którzy s¹ przyjaŸni tej sferze. Czasami nachodzi mnie
myœl, ¿eby ka¿dy z tych, którzy chc¹ decydowaæ o
wielkiej gospodarce, zarz¹dzaæ wielkim organizmem,
pokaza³, co zrobi³ w ma³ych sprawach. ¯eby pokaza³,
¿e umie trzymaæ ³opatê czy zarz¹dzaæ zespo³em ludzi i
mia³ doœwiadczenie oraz sukcesy. I ma³o mamy takich
polityków, którzy potrafiliby to zrobiæ. Jest du¿o
m¹drych ludzi, ale z regu³y ci m¹drzy s¹ tymi, co
krytykuj¹ bêd¹cych przy w³adzy. Maj¹ recepty na
wszystko, ale nie potrafi¹ z nich skorzystaæ. Dlatego
mój stosunek do polityki od 1989 roku jest bierny, po
prostu jestem przedmiotem poddaj¹cym siê kolejnym

si³om politycznym. Jestem apolityczny, choæ czasami
mam swoje sympatie. Wolê ludzi m¹drych i prawych
bez wzglêdu na to, czy s¹ czerwoni, zieloni, niebiescy
czy ¿ó³ci.
I.P: ¯yjemy w czasach kryzysu, przynajmniej tak
mówi¹ media. Wiele firm upada. Równie¿ wasi
konkurenci. Z jakimi uczuciami patrzy Pan na ich
plajty?
J.P: My, jako firma, ju¿ kryzys prze¿yliœmy kilka lat
temu, ale faktycznie: by³ Inter Dekor i pad³, by³ Milicz,
nie ma Milicza, by³ Kraków, te¿ go nie ma, by³ Gdañsk,
nie ma Gdañska. Te wszystkie firmy to by³o 80%
polskiej produkcji ozdób choinkowych. Kiedy
konkurencja pada, buduje siê dla nas rynek i mamy
mocniejsz¹ pozycjê jako firma.
I.P: Zatem przyjmuje Pan upadek konkurencji z
satysfakcj¹, a nie lêkiem, ¿e was to te¿ dotknie?
J.P: Chcia³bym byæ dobrze zrozumiany. My ju¿ dwa,
trzy razy byliœmy na krawêdzi i klienci nauczyli nas,
¿ebyœmy nie podskakiwali. Teraz jesteœmy silniejsi, ale
wymaga to ci¹g³ej analizy i czujnoœci. Nie cieszy mnie
plajta konkurentów ani fakt, ¿e tyle ludzi zostaje bez
pracy, ale cieszy mnie, ¿e wzrasta nasza pozycja na
rynku.
I.P: Nie mêczy Pana takie gremialne zainteresowanie
Vitbisem przed Bo¿ym Narodzeniem? Te t³umy dzieci,
które przychodz¹, by poogl¹daæ, jak robi siê bombki
chyba trochê dezorganizuj¹ pracê firmy?
J.P: Od paŸdziernika do po³owy grudnia œrednio 10
wycieczek, w wiêkszoœci dzieciêcych, przechodzi
przez zak³ad. Biura turystyczne zaczynaj¹ traktowaæ
zak³ady pracy jak atrakcje turystyczne regionu. Z
jednej strony bardzo to dezorganizuje pracê, ale z
drugiej ma dwa pozytywne skutki. Dzieci
spontanicznie reaguj¹ i zachwycaj¹ siê autentycznie
tym, co im siê podoba, a to podbudowuje naszych
pracowników. Jednak te same dzieci równie¿ s¹
spostrzegawcze i zauwa¿¹ ba³agan, brud, a to znowu
mobilizuje pracowników do wiêkszej dba³oœci o
otoczenie. Nie mo¿na zapomnieæ równie¿, ¿e
zwiedzaj¹cy s¹ te¿ naszymi klientami i w sklepie
firmowym kupuj¹ nasze bombki. W przysz³oœci
chcemy wygospodarowaæ pomieszczenie, w którym
zwiedzaj¹cy mieliby okazjê samodzielnie
wyprodukowaæ bombkê. Mo¿e ju¿ na wiosnê taki
pawilon powstanie.
I.P: Potrafi Pan samodzielnie zrobiæ bombkê?
J.P: Tak, jak powiedzia³em wczeœniej: tañczê po
in¿yniersku, œpiewaæ nie umiem, tak te¿ licho malujê.
Wie pani, ¿e nigdy te¿ sam nie próbowa³em
wydmuchaæ bombki. Owszem, srebrzy³em, ale nic
wiêcej nie uda³o mi siê zrobiæ.
I.P: Dziêkuje za rozmowê.
Z Januszem Prusem rozmawia³a Iwona Paw³owska, od
czasu do czasu do rozmowy wtr¹ca³ siê te¿ Kacper
Paw³owski.
Zdjêcia i reprodukcje: Ryszard Mas³owski

Kwiatów

jest dos³ownie z jêzyka niemieckiego Blume, czyli
kwiat. Byæ mo¿e tê piêkn¹ nazwê wieœ zawdziêcza
du¿ym ogrodom za³o¿onym jeszcze w XVIII w.
CZASY POWOJENNE
Dla Kwiatowa, podobnie jak dla wielu
miejscowoœci Dolnego Œl¹ska, lata powojenne to
czas wielkich zmian. Ju¿ w roku 1946 zaczêli siê tu

gdzie mogli zamieszkaæ obok siebie, po s¹siedzku,
tak jak tam, na Wschodzie. Ta jednoœæ, w której czuli
siê silni i bezpieczni, pozwoli³a prze¿yæ im
najciê¿sze czasy. Nowym etapem w ¿yciu
kwiatowskich osadników by³o zawi¹zanie siê
spó³dzielni produkcyjnej. Spó³dzielnia przejê³a
ziemie, której gospodarze nie byli w stanie uprawiæ.
Ch³opi oddali wówczas wiêkszoœæ swoich ziem,

Emil Pleœniak, nastêpnie Jan Masiowski, a póŸniej
Ireneusz G³az.
Niew¹tpliwie lata 50-te ubieg³ego stulecia to dla
Kwiatowa okres wielkiego rozkwitu. Ludzie
pracowali ciê¿ko, ale kierownictwo bardzo dba³o o
swoich pracowników. Przydzielano im dzia³ki,
zaopatrywano w mleko, ziemniaki i opa³. Poza tym
troszczono siê o ¿ycie i rozwój kulturalny wsi. W
pa³acowej œwietlicy, która stanowi³a wówczas
centrum kultury w Kwiatowie, organizowano
seanse kina objazdowego, czêste potañcówki i
wystêpy artystyczne. Du¿ym wydarzeniem by³
koncert Piotra Szczepanika, który by³ ju¿ wówczas
znanym i lubianym w ca³ej Polsce artyst¹.
Kierownictwo nie szczêdzi³o funduszy na to, ¿eby
pracownicy mogli zwiedziæ kraj. Organizowano
wycieczki do tak odleg³ych miejsc jak Kraków,
Gdañsk czy Zakopane.
PRZEDSZKOLE
Dla dzieci pracowników, ju¿ w latach 50-tych,

Pawlikowic. Kiedy w 1947r.otwarto szko³ê w
Lubiatowie, wówczas ostatecznie dzieci
przydzielono do tej szko³y. Obecnie dzieci i
m³odzie¿ uczêszczaj¹ do SP w Giera³towcu oraz do
gimnazjum w Lubiatowie. Nigdy te¿ w Kwiatowie
nie by³o œwi¹tyni. Poniewa¿ lubiatowska œwi¹tynia
nale¿a³a do protestantów, katolicy musieli
pokonywaæ wiele kilometrów, aby praktykowaæ w
Brenniku, Zagrodnie lub Chojnowie. Obecnie
wierni z Kwiatowa nale¿¹ do Parafii
Rzymskokatolickiej w Brenniku z fili¹ w
Lubiatowie.
Pierwszy sklep w Kwiatowie znajdowa³ siê przy
folwarku. By³ to drewniany kiosk. Dopiero póŸniej,
po kilku przeprowadzkach, sklep ostatecznie
usytuowano w budynku dawnego wiêzienia. Sklep
nale¿a³ do Gminnej Spó³dzielni, a wieloletni¹ i
jedyn¹ kierowniczk¹ by³a Maria Koz³owska. Po jej
œmierci w 1994 r. placówkê zamkniêto. Obecnie
potrzeby mieszkañców zaspokaja tzw. handel
obwoŸny.
HIPOTERMIA
¯ycie mieszkañców Kwiatowa zawsze

W ostatnim dziesiêcioleciu warunki ¿ycia w
Kwiatowie zmieni³y siê na lepsze.
W roku 1999 wieœ zwodoci¹gowano, a w roku 2001
po³o¿ono sieæ kanalizacyjn¹. Du¿ym
udogodnieniem dla mieszkañców by³o po³o¿enie w
2001 roku nawierzchni asfaltowej na drodze
prowadz¹cej do Lubiatowa. Natomiast w 2007 roku
wieœ oœwietlono. Dzisiejszy Kwiatów jest osad¹
Lubiatowa i nale¿y do so³ectwa Lubiatów.
Materia³ w Kwiatowie zebra³y i opracowa³y :
Klaudia Tymczyszyn i Julia Szczutek
pod kier. Marii Tymczyszyn
oraz Alfred Michler
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Warsztatem kierowa³ Jan Worsztynowicz, a
g³ównym mechanikiem by³ Niemiec Fritz Berger.
Przy gospodarstwie by³a te¿ kuŸnia oraz dobrze
wyposa¿ona stolarnia.
Dla ca³ego zespo³u gospodarstw utworzono w
Kwiatowie grupê remontowo- budowlan¹, któr¹
kierowa³ Aleksander Paw³owski. W pa³acu mieœci³y
siê biura, gdzie ca³¹ ksiêgowoœæ dla gospodarstwa
prowadzi³y Helena Wolniak i Julia Szczutek.
Ca³oœci¹ gospodarstwa kierowali dyrektorzy
delegowani tu przewa¿nie ze stolicy. Pierwszym
dyrektorem by³ Mariusz Goltz, nastêpnie Bernard
Wuttke, a kiedy ten uleg³ wypadkowi,
gospodarstwem w zastêpstwie kierowali kolejno
Julian Hamny, Kazimierz Czerwiñski, Jan Ketorakis
oraz Jan Zyñ. Po reorganizacji gospodarstwo
przesz³o pod inspektorat w Chojnowie. Wówczas
dyrektorem w Kwiatowie by³ W³adys³aw I¿ycki.
Gospodarstwo produkowa³o ¿ywnoœæ dla MSW.
Produkty odstawiano do Legnicy, do tzw.
konsumów, czyli sklepów i sto³ówek, w których
zaopatrywali siê funkcjonariusze MO i SB. Kiedy w
roku 1962 Kwiatów sta³ siê obiektem gospodarstwa
w Lubiatowie, dyrektorem by³ Eugeniusz Hospod,
natomiast w Kwiatowie nadzorowali brygadziœci

nierozerwalnie ³¹czy³o siê z tutejszym
gospodarstwem, które dawa³o pracê i utrzymanie
niemal¿e ka¿dej rodzinie. Na pocz¹tku by³o to
gospodarstwo wojskowe, póŸniej Gospodarstwo
Hodowli Zarodowej a od 1.09.1993 r Hodowla
Zarodowa Zwierz¹t. W 1999r pa³ac i folwark sta³ siê
w³asnoœci¹ pañstwa Doroty i Jacka Raszczyków z
Warszawy, którzy utworzyli tu oœrodek rekreacyjnowypoczynkowy z baz¹ noclegow¹. W oœrodku
dzia³a Fundacja Hipoterapia, która wspomaga
leczenie chorych dzieci. W tym miejscu warto
dodaæ, ¿e pa³ac, który stoi otworem dla turystów,
jest obecnie jedynym w Kwiatowie obiektem o
walorach kulturowych. Mimo licznych
samowolnych przeróbek, dokonanych ju¿ w latach
powojennych, zachowa³y siê w pa³acu œlady
dawnej œwietnoœci Kwiatowa.
W sali reprezentacyjnej, na suficie, znajduje siê
przepiêkne malowid³o w stiukowej ramie.
Przedstawia ono cztery pory roku. Ponadto nowi
w³aœciciele dok³adaj¹ wielu starañ, aby pa³acowi
przywróciæ jego dawny wygl¹d.
Z ciekawostek historycznych nale¿y jeszcze
wspomnieæ o tym, ¿e przy drodze miêdzy
Kwiatowem i Pawlikowicami sta³ pomnik kapitana
von Dolfsa, który w okresie wojen napoleoñskich
poleg³ pod Budziwojowem w 1813 r. Pomnik
postawiono na wzniesieniu, prawdopodobnie
dok³adnie w miejscu, z którego pruski marsza³ek
Blcher dowodzi³ bitw¹. Pomnik sta³ jeszcze d³ugie
lata po wojnie. Dopiero w latach póŸniejszych nie
opar³ siê niszczycielskim dzia³aniom wandali.
Istnienie pomnika odnotowywa³y niemieckie
mapy.( Fragment starej mapy wydrukowanej przez
miesiêcznik „Sudety”).
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Spiller. Na przestrzeni wieków Kwiatów mia³ wielu
zarz¹dców. Najd³u¿ej jednak posiad³oœæ
pozostawa³a w rêkach rodziny von Zedlitz. To za ich
czasów, pod koniec XVIII w., na wyspie otoczonej
fos¹, stan¹³ pa³ac. Ostatnim niemieckim
w³aœcicielem by³ Kurt Effenberg. W roku 1925
Kwiatów liczy³ 164 mieszkañców, a w 1937 r. w
ramach reformy administracyjnej, przeprowadzonej
ju¿ przez nazistów, wieœ w³¹czono do Lubatowa wszystko mia³o byæ wielkie! Od 1945 r. do 1999 r.
folwark by³ w³asnoœci¹ pañstwow¹, a obecnie
nale¿y do pañstwa Doroty i Jacka Raszczyków z
Warszawy. Nazwa miejscowoœci przet³umaczona

¯YCIE W FOLWARKU
Zupe³nie inne ¿ycie toczy³o siê
w folwarku. Pa³ac, zabudowania
gospodarcze oraz ziemie przej¹³ Urz¹d
Bezpieczeñstwa i w³¹czy³ je do zespo³u
piêciu gospodarstw KwiatówGniewomirowice- RzymówkaBrygadowce( obecnie Suszki ) k.
Boles³awca- Wleñ z zamkiem Lenno.
Ca³ym zespo³em kierowali p³k Jan
Wilgosz oraz p³k ¯ak. Poniewa¿
brakowa³o r¹k do pracy, w Kwiatowie
utworzono oddzia³ wiêzienny i tu
kierowano wiêŸniów z ca³ej Polski. Na
wiêzienie przystosowano budynek, w
którym do 1994 roku mieœci³ siê sklep
spo¿ywczy.
Dla potrzeb gospodarstwa osiedlono w Kwiatowie
liczn¹ grupê obywateli niemieckich, którzy spod
£odzi jechali do Niemiec. Dla nich Kwiatów sta³ siê
domem na wiele lat, bo ostatni z nich wyjechali st¹d
dopiero na pocz¹tku lat 60-tych. Inn¹ grupê
mieszkañców i zarazem pracowników folwarku
stanowili tzw. pracownicy sezonowi. Byli to m³odzi
ludzie, przewa¿nie z centralnej Polski, którzy na
z a c h ó d
przyje¿d¿ali ,,
za chlebem ”.
Perspektywa
lepszego
¿ y c i a
sprawi³a, ¿e
t
u
podejmowali
sta³¹ pracê,
zak³adali
rodziny i
wielu z nich
pozosta³o tu
na zawsze. W
wojskowym
gospodarstwi
e dorabiali
tak¿e ch³opi,
k t ó r y c h
ziemie, po likwidacji spó³dzielni produkcyjnej,
przej¹³ Urz¹d Bezpieczeñstwa. Ca³y zespó³
gospodarstw dzia³a³ bardzo prê¿nie. G³ówn¹ si³¹
poci¹gow¹ by³y dwa ci¹gniki Lantz-Buldog i Ursus
oraz konie. W Kwiatowie, oprócz upraw polowych,
hodowli byd³a, trzody chlewnej i koni, istnia³o i
œwietnie prosperowa³o du¿e ogrodnictwo.
Z katalogu zabytkowych ogrodów i parków
województwa legnickiego dowiadujemy siê, ¿e
ogrodnictwo istnia³o ju¿ du¿o wczeœniej. „ Oko³o
1905 roku, z inicjatywy Guido Polsta, po
wschodniej stronie pa³acowej fosy, wzniesiono
niewielki dom ogrodnika. Dom ten, wraz
z przylegaj¹cymi do niego szklarniami, usytuowany
zosta³ na skraju rozleg³ego ogrodu warzywnego ”.
Oprócz czterech szklarni, do ogrodnictwa nale¿a³y
du¿e plantacje malin ogrodowych, truskawek i
ogórków, sad wieloowocowy oraz aleje
czereœniowe wzd³u¿ dróg wychodz¹cych z
Kwiatowa. W szklarniach, oprócz warzyw,
hodowano kwiaty. By³y to przewa¿nie cyklameny i
prymule. Ogrodnictwem zarz¹dza³ dyplomowany
mistrz ogrodnictwa Czes³aw Fertykowski, który do
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wiatów to niedu¿a, licz¹ca ok. 100
mieszkañców, miejscowoœæ w pó³nocnej
czêœci gminy Z³otoryja .Pierwsze udokumentowane
wzmianki o osadzie pochodz¹ z 1379 r. Mówi¹ one,
¿e ju¿ wtedy znajdowa³a siê tu siedziba o
charakterze obronnego gródka. W³aœcicielem
kwiatowskich dóbr by³ wówczas rycerz Konrad von

sobie zostawiaj¹c tyle, ile zdo³ali
zagospodarowaæ. Spó³dzielni¹
produkcyjn¹ zarz¹dza³ Józef Bielawski
z Lubiatowa.
Kiedy spó³dzielnie
rozwi¹zano, ziemie przejê³o wojskowe
gospodarstwo w Kwiatowie.

utworzono w œwietlicy oddzia³ przedszkolny.
Pierwsz¹ przedszkolank¹ by³a Irena Sajewicz z
Lubiatowa. Dopiero w latach póŸniejszych, na
obrze¿ach parku, wzniesiono specjalny, parterowy
budynek, w którym znajdowa³y siê oddzia³y dla
starszaków i dzieci m³odszych, jadalnia, bawialnia,
kuchnia, szatnia oraz ³azienki i toalety. Na
dziedziñcu, oprócz piêknego ogrodu, jak przysta³o
na przedszkole, znajdowa³ siê bogato wyposa¿ony
plac zabaw. Codziennie od godziny 7 do 15 dzieci
mia³y tutaj troskliw¹ i fachow¹ opiekê oraz dobre
wy¿ywienie. Gospodarstwo troszczy³o siê równie¿
o dowóz dzieci i personelu z Lubiatowa.
Pocz¹tkowo œrodkiem transportu by³ specjalny,
kryty powóz konny, którym powozi³ Franciszek
Liszka. PóŸniej by³a to specjalna przyczepa
traktorowa. D³ugoletni¹ dyrektork¹ przedszkola
by³a Zofia Hospod. Zas³u¿onymi pracownicami
przedszkola by³y : Marta Kopij, Maria Pleœniak,
Celina Fila, Natalia Bialecka. Przedszkole
zlikwidowano w po³owie lat 80-tych.
W Kwiatowie nigdy nie by³o szko³y. W
1946r.dzieci z Kwiatowa uczêszcza³y do szko³y w
Strupicach, a potem przez krótki okres do
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osiedlaæ repatrianci ze
wschodu. Pierwsi
P o l a c y, k t ó r z y
zamieszkali w
Kwiatowie, pochodzili
z okolic Gródka na
Podolu. Przyjechali tu
ca³ymi rodzinami,
jedni z wiêkszym
dobytkiem, drudzy
niemal¿e z niczym, ale
wszyscy z wielk¹
trwog¹ i niepewnoœci¹
jutra. Jak przyjdzie im
¿yæ z dala od
rodzinnych stron?. Po
wielotygodniowej
podró¿y rodziny
Sobkowiczów,
R o g o w s k i c h ,
Skalskich, Trzewików,
Mierzwów i Sitnickich
przyby³y do Kwiatowa
i tu ,w ramach
rekompensaty za pozostawione mienie na
wschodzie, zajê³y poniemieckie domy i
gospodarstwa rolne. By³o te¿ tak, ¿e w jednym
domu czasowo zamieszkiwali Niemcy i Polacy.
By³y to bardzo specyficzne warunki do ¿ycia i
niew¹tpliwie wielki egzamin z tolerancji dla
jednych i drugich.
Niemcy pogodzeni z tym, ¿e wkrótce bêd¹
musieli opuœciæ swoje domostwa, pomagali nowym
przybyszom urz¹dziæ siê w nowej ojczyŸnie. Do
dzisiaj mieszkañcy pamiêtaj¹ rodziny Hermanów,
Majwarów, Szmidtów i Grabickich. ¯ycie
codzienne, a zw³aszcza praca na roli, nastrêcza³y
wielu problemów. Brakowa³o maszyn i wiele prac
wykonywano rêcznie. Ziemie przejête od
niemieckich gospodarzy to pola miêdzy
Kwiatowem, Pawlikowicami i Strupicami.
By³y to bardzo du¿e obszary, dlatego fizyczn¹
niemo¿liwoœci¹ by³o uprawiæ i obsiaæ wszystko.
Sytuacja poprawi³a siê nieco, kiedy UNRA
przydzieli³a osadnikom jednego wo³u i jedn¹ krowê
mleczn¹. Zwierzêta s³u¿y³y wszystkim. Wó³
pracowa³ w polu, jako g³ówna si³a poci¹gowa,
natomiast mlekiem od krowy dzielono siê pospo³u.
To by³y bardzo ciê¿kie czasy, ludzie pomagali
sobie, wspierali siê wzajemnie, czuli siê
odpowiedzialni jeden za drugiego. Wszyscy
przecie¿ pochodzili z jednych stron, prze¿yli jarzmo
wojny, g³odu i stalinowskiego terroru, przebyli
d³ug¹ drogê na zachód i tu los rzuci³ ich w miejsce,

Kwiatowa przyjecha³ z Mogilna. On równie¿ na
specjalne zamówienia wykonywa³ wi¹zanki œlubne i
wieñce pogrzebowe. Warto dodaæ, ¿e gospodarstwo
w Kwiatowie posiada³o silne zaplecze techniczne.
By³ tu warsztat mechaniczny z dobrze
wyposa¿onym magazynem czêœci zamiennych.
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Szufladki pamiêci

Pierwsze kroki kierujemy Al. Mi³¹ w kierunku
Placu Lotników Polskich. Przechodz¹c ko³o urzêdu
Gminy, pan Günter otwiera pierwsz¹ szufladkê ze
wspomnieniami. W tym domu mieszka³ znany
z³otoryjski adwokat, z którego synem ma³y Günter siê
przyjaŸni³. Niestety ch³opiec zmar³ na polio. Tu¿ obok
mieszka³ lekarz, który wydawa³ zaœwiadczenia o
zdolnoœci do latania na szybowcach. Gdy w wieku
kilkunastu lat poszed³ do niego, aby zdobyæ upragniony
papier, by³ bardzo drobnym ch³opcem – wa¿y³
niespe³na 40 kg. Pan doktor, gdy Günter stan¹³ na
wadze, po³o¿y³ mu rêce na ramiona i zagadn¹³: Ile ty w
koñcu wa¿ysz ch³opcze. Wysz³o 45 kg – dosta³
zaœwiadczenie, ¿e mo¿e szkoliæ siê na szybowcach.
Przechodzimy ko³o piêknie odrestaurowanego
budynku przy Placu Lotników, bêd¹c w Z³otoryi w
1992 roku nie przypuszcza³, ¿e da siê jeszcze uratowaæ
ten budynek – wygl¹da³ wówczas, jakby za chwilê mia³
siê zawaliæ. Dzisiaj nale¿y do jednych z
najpiêkniejszych w mieœcie.

dzieci, mimo to, nie czu³ siê tam dobrze. Bardzo
krêpowa³ siê sióstr zakonnych. Po przyjeŸdzie Polaków
do Z³otoryi, zlikwidowano oba przedszkola.
Mówi siê, ¿e Z³otoryja le¿y nad Kaczaw¹, ale jest
jeszcze jedna rzeczka, która p³ynie przez miasto – tu¿
za murami Sanepidu, kiedyœ jednak by³o tam znacznie
wiêcej wody, no i nie œmierdzia³a tak jak dzisiaj. To te¿
by³y tereny dzieciêcych zabaw.
Zmiany w Z³otoryi odbiera pozytywnie, chocia¿
zdaje sobie sprawê,
¿e jego rówieœnikom,
odwiedzaj¹cym rodzinne miasto, nie wszystko siê
podoba, ale to jest zwyk³a kolej rzeczy, ¿e œwiat siê
zmienia i nie wszystko mo¿e byæ tak jak dawniej. Ja te¿
maj¹c dwadzieœcia lat wygl¹da³em zupe³nie inaczej –
dodaje z uœmiechem.
Przechodzimy obok odnowionych murów. Pan

Droga niechybnie wiedzie ku domowi jego
dziadków na ul. Boles³awa Krzywoustego, gdy
jesteœmy ju¿ w jego pobli¿u, pan Günter rzuca
zaczepnie: Idziemy na Wilcz¹ Górê? Przygoda z
szybowcami zaczê³a siê od spacerów z rodzicami na
Wilcz¹ Górê i obserwowaniu startów szybowców.
Dwaj wujkowie Güntera latali w tym czasie i to oni
zarazili ma³ego ch³opca mi³oœci¹ do przygody w
przestworzach. PóŸniej odwiedza³ na Wilczej Górze
swojego kolegê, który mieszka³ w dolnym schronisku.
Razem bawili siê w chowanego, myszkowali po
pokopalnianych budynkach, wspinali siê po
bazaltowych ska³ach. Z perspektywy lat jest wdziêczny
losowi, ¿e jego rodzice nie wiedzieli, co on robi na
Wilczej Górze.
Zanim dochodzimy do domu jego dziadków,
mijamy stare budynki, w których niegdyœ mieœci³a siê
rzeŸnia, magiel oraz kuŸnia. Przy drodze, która
teraz prowadzi na nowe boisko, mieœci³ siê
pensjonat, w którym pan Günter dorabia³ sobie
jako ch³opiec na posy³ki. By³a tu te¿
krêgielnia. Gdy nie posy³ano go do miasta,
zarabia³ ustawiaj¹c krêgle graj¹cym.
Kiedyœ ulica by³a du¿o wê¿sza. JeŸdzi³y po
niej sporadycznie (raz, parê razy dziennie)
samochody ciê¿arowe do kopalni miedzi.
Czêœciej przeje¿d¿a³y têdy zaprzêgi konne,
które zwozi³y na stacjê kolejow¹ p³ody rolne.
Ko³o ulicy ros³o wysokie drzewo, a jego
ga³êzie zawieszone by³y wysoko nad jezdni¹.
Jedna z ga³êzi by³a wprost wymarzona do tego,
aby wchodziæ na ni¹ i skakaæ wprost na ulicê.
Doroœli jednak szybko zlikwidowali tê
atrakcjê, zanim dosz³o do jakiegoœ
nieszczêœcia. Dziadkowie mieli dom z
ogrodem. W czasie wojny w ogrodzie sadzili
g³ównie ziemniaki, które pozwala³y im
prze¿yæ trudny okres. Dzisiaj ogród jest du¿o
mniejszy, zosta³ zredukowany podczas
poszerzania drogi. Z ogrodem zwi¹zana jest te¿
rodzinna tragedia, która rozegra³a siê tu¿ po
wkroczeniu wojsk radzieckich do miasta. Wszyscy
mieszkañcy Z³otoryi zostali wezwani na rynek.
Rodzice i siostra Güntera poszli tam, dziadkowie zaœ
zostali w domu. Dziadek jednak po pewnym czasie
wyszed³ na ulicê, gdzie zatrzyma³ go patrol radziecki.
Nie wiadomo dlaczego zacz¹³ uciekaæ, a mo¿e nie
ucieka³ w ogóle. Seria z pistoletu dosiêg³a go pod
p³otem przy ul. Krzywoustego. Ojciec, który go
znalaz³, przyniós³ do domu i pochowa³ w ogrodzie.
Grób prawdopodobnie zosta³ zniszczony podczas
poszerzania drogi.
Obok domu dziadków Güntera znajduje siê inny
budynek. Kiedyœ by³ bardzo ³adny i wiod³a do niego
piêkna wysypana piaskiem dró¿ka. W tym domu przez

W czasie wojny Dolny Œl¹sk, w tym Z³otoryja, by³
naturalnym schronem dla ca³ych Niemiec. Z dala od
linii frontu, za daleko dla bombowców, przyjmowa³
uciekinierów z ró¿nych miejsc Niemiec. Tylko raz w
Z³otoryi og³oszono alarm przeciwlotniczy, a i tak
chodzi³o bardziej o kopalnie miedzi w Wilkowie.
Oznak¹, ¿e toczy siê wojna, by³y kartki na ¿ywnoœæ
oraz og³oszenia o œmierci na wojnie mieszkañców
miasta.
Przed wojn¹ na sklepach prowadzonych przez
ludnoœæ ¿ydowsk¹ zaczê³y pojawiaæ siê napisy: „Nie
kupuj u ¯ydów!”. Jego ojciec pomimo tego robi³
bardzo czêsto zakupy w jednym z tych sklepów. Po
urz¹dzonym przez nazistów pogromie, w³aœciciel tego
sklepu przyszed³ kiedyœ do nich i spyta³, czy go
przenocuj¹. Zgodzili siê, ukrywaj¹c jednak ten fakt
przed dzieæmi, ¿eby nie wygada³y siê przed swoimi
kolegami. Rano cz³owiek ów wyjecha³ – nie wiedz¹,
jakie by³y jego dalsze losy.
W paŸdzierniku 1944 zosta³ wcielony do s³u¿by
pomocniczej, sk¹d po 6 tygodniach zosta³ skierowany
do wojska. Pod koniec wojny dosta³ siê do
amerykañskiej niewoli, sk¹d jednak szybko zosta³
wypuszczony. Uda³ siê niezw³ocznie do Z³otoryi. Nie
przera¿a³o go, ¿e s¹ tu Rosjanie, przecie¿ wojna siê
skoñczy³a, wiêc có¿ z³ego mog³oby siê staæ? Nie
wiedzia³ wtedy jeszcze, ¿e jego ojciec cudem unikn¹³
wywózki na wschód, co nie uda³o siê wielu jego
znajomym, a dziadek zosta³ zastrzelony na ulicy przez
Rosjan. Pamiêta jak dziœ moment, gdy stan¹³ przed
domem i radoœæ babci, gdy go ujrza³a.
Wojna i czas powojenny nauczy³ go, ¿e charaktery
ludzkie nie s¹ przypisane do okreœlonej narodowoœci.
Niewa¿ne, czy ktoœ jest Niemcem, Polakiem, czy
Rosjaninem, ale jakim jest cz³owiekiem: dobrym czy
z³ym.

Moje miejsce na Ziemi
- rozstrzygniêcie konkursu
1

0 grudnia zebra³o siê jury w
sk³adzie: Józef Banaszek
( p r z e w o d n i c z ¹ c y j u r y,
TMZZ), Elwira Jaz (Starostwo
Powiatowe), Robert Pietraga
(niezale¿ny ekspert), Ryszard
Mas³owski (ZKF), Iwona
Paw³owska (ZKF), Robert
Paw³owski (Echo Z³otoryi),
aby rozstrzygn¹æ og³oszony
przez Z³otoryjski Klub
Fotograficzny konkurs pod
tytu³em: “Moje miejsce na
Ziemi”.
Do konkursu przyst¹pi³o 17
autorów, którzy zg³osili 47
prac. Jury odrzuci³o prace
jednego autora ze wzglêdu na Fot. Przemys³awa Bartkiewicza - zdobywca I miejsca
uszkodzony noœnik, na którym
Cukrowskiemu, Natalii Puchalskiej i Micha³owi
prace zosta³y dostarczone oraz b³êdnie podane dane
Podlaskiemu. Gratulujemy zwyciêzcom a
teleadresowe, co uniemo¿liwi³o kontakt z autorem.
wszystkich uczestników konkursu zapraszamy 13
Po burzliwej dyskusji jury postanowi³o przyznaæ
stycznia 2010 r. o godz. 17.00 do siedziby TMZZ,
pierwsz¹ nagrodê za zdjêcie wykonane przez
(Dom Nauczyciela “Bacalarus”, ul. Szkolna 1) na
Przemys³awa Bartkiewicza z Zagrodna.
uroczyste wrêczenie nagród, po³¹czone z otwarciem
Drugie miejsce zajê³o zdjêcie wykonane przez
wystawy pokonkursowej.
Leszka Leœniaka z Uniejowic, trzecie zaœ miejsce
ZKF
przypad³o pracy Marka Szalkiewicza ze Z³otoryi.
Przyznano równie¿ trzy wyró¿nienia: Andrzejowi

3 lata nowego Echa
T

rzy lata temu ukaza³ siê pierwszy numer
nowego “Echa Z³otoryi, czyli jesteœmy w
wieku mocno-dzieciêcym. A jak wygl¹da³a
szanowna redakcja, gdy siêga³a ledwo ponad stó³?

Czy znjadzie siê ktoœ, kto prawid³owo
przyporz¹dkuje do zdjêæ redaktorów “Echa”?
Czekamy na odpowiedzi, a na zwyciêzcê czeka
nagroda.

Po wojnie jako Niemcy otrzymali bia³e opaski i
zostali skierowani do ró¿nych prac, przede wszystkim
do odgruzowywania i zdejmowania niemieckich
reklam. PóŸniej wozi³ wózkiem mleko z Prusic. Kiedyœ
ci¹gn¹c drog¹ wózek, natkn¹³ siê na zw³oki
zastrzelonych ludzi, by³o to dzie³o radzieckich
¿o³nierzy. Po pewnym czasie zatrudni³ siê w m³ynie.
M³yn prowadzi³ Polak, ale poniewa¿ nie zna³ siê na
tym, naj¹³ niemieckiego m³ynarza, który z kolei
zatrudni³ m³odego Güntera za dwa kilo m¹ki za
dwanaœcie godzin pracy. PóŸniej tê m¹kê wymienia³ na
inne produkty. Trochê póŸniej dostawa³ wyp³atê w
pieni¹dzach - dziennie 5 z³, podczas gdy chleb
kosztowa³ 30 z³.
O wysiedleniach Niemcy z regu³y dowiadywali siê
na dwa tygodnie przed terminem wyjazdu. Nie
przygotowywali siê jednak do tego, poniewa¿ i tak nie
mogli niczego zabraæ ze sob¹. Ze Z³otoryi wyjecha³ na
sta³e w 1946 roku. W 1950 r. o¿eni³ siê. Pomimo, ¿e tyle
czasu minê³o i tyle siê zmieni³o, nadal kocha Z³otoryjê,
miasto, w który spêdzi³ swoj¹ m³odoœæ. Z nostalgi¹
wspomina swój pobyt w 2000 roku, kiedy z chor¹ ju¿
bardzo ¿on¹ przyjecha³ do Z³otoryi. To by³ ich ostatni
wspólny pobyt w tym mieœcie.

1

2

3

6

Mamy coœ ze sob¹ wspólnego – obaj
wychowaliœmy siê w tym samym a jak¿e ró¿nym
mieœcie, w wieku kilku i kilkunastu lat odwiedzaliœmy
te same miejsca, bawiliœmy siê w tych samych
zak¹tkach… Najbardziej w krajobrazie Z³otoryi
brakuje mu dzisiaj wiatraka, który sta³ w okolicach ul.
Jerzmanickiej i zaraz po wojnie zosta³ zniszczony przez
radzieck¹ artyleriê. Tego i wielu innych miejsc nie dane
mi by³o ju¿ zobaczyæ…

5

Robert Paw³owski
T³umaczenie: Anna Chrzanowska
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Pierwsze lata swojego ¿ycia spêdzi³ na ul
Górniczej. Powodzi³o im siê dosyæ dobrze, ojciec
pracowa³ na kopalni. Pamiêta, jak tato zrobi³ mu
kiedyœ wielk¹ drewnian¹ lokomotywê, któr¹
jeŸdzi³ po ulicy z kolegami.
Niestety beztroskie lata szybko minê³y. Ojciec
jako œwiadek Jehowy nie wzi¹³ udzia³u w
wyborach w 1933 r. i zosta³ zwolniony z pracy.
Nied³ugo potem ca³¹ rodzinê usuniêto z ich domu
przy ul. Górniczej i musieli zamieszkaæ z
dziadkami przy dzisiejszej ul. Boles³awa
Krzywoustego.
Jedyna szko³a podstawowa mieœci³a siê w
budynku obecnej Jedynki. W czasie wojny
zamieniono j¹ jednak na lazaret i szko³ê
rozdzielono w ró¿ne miejsca: czêœæ przeniesiono
do klasztoru, czêœæ do budynku dzisiejszego LO
oraz obecnego Domu Nauczyciela. Do szko³y
podstawowej uczêszcza³ mieszkaj¹c jeszcze przy
ulicy Górniczej. Codziennie przemierza³ drogê
ko³o gmachu prokuratury (dzisiejsza policja), póŸniej
przez ma³y park, przecina³ alejê pod lipami i uliczk¹
ko³o katowni dochodzi³ do ul. Kowalskiej. Pamiêta jak
dziœ, jak kiedyœ bêd¹c ju¿ ko³o budynku Katowni,
us³ysza³ zegar z wie¿y koœcielnej, wybijaj¹cy godzinê
ósm¹. Zawróci³ wtedy i poszed³ z powrotem do domu –
wstydzi³ siê przyjœæ spóŸniony na lekcjê. Mama
musia³a u¿yæ si³y aby zaprowadziæ go z powrotem do
szko³y. D³ugo nie móg³ siê wyzbyæ tej nieœmia³oœci.
Dzisiaj trudno, obcuj¹c z panem Günterem uwierzyæ,
¿e kiedyœ by³ on zamkniêtym w sobie wstydliwym
ch³opcem. Do tego stopnia, gdy ju¿ prawie doros³y
m³odzieniec, po raz pierwszy odwa¿y³ siê poca³owaæ
swoj¹ przysz³¹ ¿onê, uczyniwszy to, szybko uciek³ do
domu.
Szkolne lata to z jednej strony okres dzieciêcych

Przechodzimy przez podwórze hurtowni Jola. Tu
mieœci³ siê kiedyœ browar. St¹d te¿ bêd¹c m³odym
ch³opakiem, gdy dorabia³ sobie w pensjonacie przy ul.
Krzywoustego, nosi³ lód. Browar oprócz piwa bowiem
produkowa³ i sprzedawa³ lód.
Wielu budynków; które pamiêta sprzed wojny, ju¿
nie ma. Niektóre uleg³y zniszczeniu po wkroczeniu
armii radzieckiej do miasta, sam bra³ udzia³ w
odgruzowywaniu kilku z nich, ale wiêkszoœæ zosta³a
rozebrana ju¿ po wojnie. Zw³aszcza w okolicach
koœcia³a œw. Jadwigi.
W dzisiejszym Sanepidzie mieœci³o siê przedszkole
katolickie, prowadzone przez szarytki a obok
funkcjonowa³o przedszkole ewangelickie. Jako
dziecko uczêszcza³ do przedszkola katolickiego, nikt
nie robi³ mu wstrêtów, ¿e jest innej wiary ni¿ pozosta³e

Przed wojn¹ w Z³otoryi mieszka³o kilka razy mniej
mieszkañców, ale by³o znacznie wiêcej restauracji,
kafejek, piwiarni i pensjonatów, które codziennie
têtni³y ¿yciem. Organizowano w nich ró¿ne spotkania,
wystêpy, rewie, zabawy. Z³otoryjanie wieczorami
bawili siê, spotykali ze sob¹ w przytulnych lokalach.
Na schodach ratusza (obecnie urz¹d skarbowy)
czêsto wystêpowa³a z³otoryjska kapela. By³a to
znakomita okazja, aby mieszkañcy mogli siê spotkaæ w
rynku. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³y wystêpy ¿onglerów,
akrobatów i dzieci.
Tam, gdzie obecnie jest szko³a nr 4, przed wojn¹
mieœci³o siê wiezienie powiatowe, ale widocznie coraz
mniej
by³o pensjonariuszy, wiêc wiêzienie
zlikwidowano i umiejscowiono tutaj kataster.
Naprzeciwko zaœ, przy miejskim murze, znajdowa³a siê
fabryka cygar oraz lo¿a masoñska.
Nie ma ju¿ domów przy ul. Staromiejskiej, a
kiedyœ by³ tu na przyk³ad sklep, do którego
przychodzono po surow¹ kie³basê polsk¹.
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odczas sesji o Wilko³aku, jednym z prelegentów
by³ rodowity, przedwojenny Z³otoryjanin – pan
Günter Gläser. Opowiada³ z wielk¹ swad¹ o swojej
przygodzie z szybowcami, które starowa³y ze stoku
Wilczej Góry. Ten starszy ju¿ pan o niesamowitej
¿ywotnoœci zainteresowa³ mnie na tyle, ¿e
postanowi³em udaæ siê z nim na wycieczkê po Z³otoryi.
Spotykamy siê jesiennym popo³udniem w Domu
Nauczyciela, gdzie razem z Ann¹ Chrzanowsk¹, w roli
t³umacza, rozpoczynamy nasz¹ podró¿ z histori¹ w tle.

Günter Gleiser nie ukrywa swojego zachwytu nad
odnowionymi umocnieniami.
Ko³o murów by³y piêkne ró¿ane klomby, których
czêsto pilnowali policjanci, dbaj¹c, by nikt ich nie
naruszy³. Jest taka stara z³otoryjska piosenka, która
mówi o mieœcie otoczonym lipami i czerwonymi
ró¿ami. Na alejkach czêsto wieczorami przesiadywa³y
zakochane pary, które podgl¹dali ukradkiem.
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zabaw, z drugiej zaœ bardzo ciê¿ki czas dla ca³ej
rodziny. Ojciec pozostawa³ bez pracy. Na prze¿ycie
czteroosobowej rodziny mieli 13 marek miesiêcznie,
podczas gdy czynsz wynosi³ 20 marek. Na ul. Górnicz¹,
gdzie mieszka³o wielu urzêdników i kolejarzy, czêsto
zagl¹da³ lodziarz, lecz on móg³ tylko patrzeæ, jak inne
dzieci kupuj¹ zmro¿one przysmaki za 5 pfeningów.
By³a to swoista nauka rezygnacji z wielu rzeczy. Po
szkole czêsto grywali na boisku, które znajdowa³o siê
tam, gdzie teraz stoi szpital psychiatryczny. Gdy by³
starszy, chodzi³ z kolegami na strzelnicê.
Górka Mieszczañska jawi³a siê wtedy jako koniec
œwiata – ale cudowny by³ to kres tego, co znane, z
piêknymi alejami oraz wieloma innymi atrakcjami. Tu¿
za parkiem by³a doskona³a górka do zje¿d¿ania na
nartach i sankach. Urz¹dzali sobie tam w zimie
skoczniê narciarsk¹.W lecie g³ówn¹ atrakcj¹ by³
natomiast basen otwarty od 15 maja do 15 wrzeœnia.
W rynku odbywa³y siê cotygodniowe jarmarki.
Kiedyœ dosta³ od rodziców 10 fenigów i bardzo d³ugo
chodzi³ pomiêdzy straganami: wszystko mu siê
podoba³o i wiatraczki i znaczki i ró¿ne inne zabawki,
ale te 10 feningów to by³o zdecydowanie za ma³o, aby
staæ siê szczêœliwym posiadaczem którejœ z tych
piêknych rzeczy. W koñcu trafi³ na stoisko rzeŸnika,
który zajmowa³ siê przerobem koñskiego miêsa i kupi³
sobie kie³baskê koñsk¹ za 10 fenigów.
Na górnym rynku bardzo czêsto handlowano
go³êbiami, kozami. Na rogu, naprzeciwko pomnika
Górników, by³a kiedyœ cukiernia i kawiarnia.

d³u¿szy czas mieszka³a jego przysz³a ¿ona, gdy zosta³a
wraz z rodzicami wypêdzona z dotychczasowego
mieszkania nad Kaczaw¹. Naprzeciwko domu by³
budynek, w którym mieœci³ siê zak³ad œlusarski. Za nim
p³ynê³a rzeczka, ta sama, która wije siê ko³o sanepidu.
Czasami po burzy robi³ siê w tym miejscu zator i
rzeczka wylewa³a na ulicê i podtapia³a równie¿ ich
dom. Po wielu latach, za ¿yczliwym przyzwoleniem
obecnych w³aœcicieli, dane mu by³o odwiedziæ k¹ty, w
których spêdzi³ czêœæ swojego dzieciñstwa.
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W ŒWI¥TECZNEJ ATMOSFERZE

Agnieszka M³yñczak: Religia chrzeœcijañska
wyj¹tkowo podkreœla rolê ludzi ubogich w
spo³eczeñstwie. Zatem czy opieka nad ubogimi
rodzinami to jest obowi¹zek parafii czy te¿ zale¿y
wy³¹cznie od dzia³alnoœci proboszcza?

Sk¹d siê bierze ubóstwo?
Ubóstwo mo¿e byæ instytucjonalne, czyli
wynikaj¹ce z tego, ¿e instytucje czyni¹ ludzi
ubogimi. Bywa te¿ ubóstwo funkcjonalne, to znaczy
takie, ¿e niektórzy ludzie s¹ zwyczajnie niezaradni
¿yciowo, niezdolni do funkcjonowania w
konkretnych relacjach spo³ecznych.
Istnia³ kiedyœ ustrój, który zapewnia³, ¿e da
wszystkim ludziom szczêœcie i dobrobyt, lecz
potrwa³ szeœædziesi¹t lat i przesta³ istnieæ. System
ten walczy³ z wartoœciami chrzeœcijañskimi,

Rodziny dotkniête ubóstwem tak szybko z niego nie
wychodz¹, wiêc po dary przychodz¹ ci¹gle ci sami?
Na pewno niecierpliwie na to czekaj¹.
W zasadzie tak. Wiêkszoœæ z tych ludzi mieszka
w rejonie jednej z ulic mojej parafii i oni wywodz¹
siê z tzw. biedy funkcjonalnej. Dary przychodz¹ raz,
dwa razy w miesi¹cu. Ale czasem te¿ jest tak, ¿e jest
przerwa w dostawie przez dwa kolejne miesi¹ce.
Kiedyœ dosta³em mas³o, które musia³em wydaæ w
ci¹gu jednego, dwóch dni. Uczê swoich parafian, ¿e
osoby zajmuj¹ce siê organizowaniem pomocy, nie
mog¹ byæ przy tym uwi¹zane przez miesi¹c. Dary
trzeba szybko i sprawne rozdaæ ludziom. Dopiero
wtedy spe³niaj¹ swoje zadanie.
Do niektórych ubogich osób dotarliœmy sami,
praktycznie zmuszaj¹c ich do skorzystania z tych
darów. Bo niektórzy, mimo spe³niania kryterium
ubóstwa, nie chc¹ braæ ¿ywnoœci. A gdy g³odne
dziecko nakarmi s¹siadka, wtedy rodziny wymykaj¹
siê instytucjom odpowiedzialnym za udzielanie
pomocy.
W naszej parafii pomagamy wszystkim. Nie
patrzymy, czy jest wierz¹cy, czy jest katolikiem. Po
prostu jeœli ktoœ potrzebuje pomocy, dostaje j¹ od
nas. Pomagamy nawet œwiadkom Jehowy. Bo na
tym polega mi³osierdzie. Dawaæ pomoc tym, którzy
jej potrzebuj¹.
I t¹ konkluzj¹ mo¿emy zakoñczyæ nasz¹ rozmowê.
Bardzo ksiêdzu dziêkujê.
Agnieszka M³yñczak

akompanio
waæ nam
wszystkim
Thomas.
Na tacy
przygotow a n o
op³atki
przywiez i o n e
z Polski,
g d y ¿
miêdzy
innymi
wieczór
ten mia³
przybli¿yæ
Niemcom
polskie
obyczaje,
zwi¹zane z
Bo¿ym
Narodzeniem. Na
dziedziñcu
kierownic t w o
muzeum
wystawi³o
Klub Górski Ró¿a Bazaltowa na Placu Zamkowym
kramik,
w
którym
tzw. Orszak Ksi¹¿êcy – Fürstenzug. Wœród
mo¿na
by³o
kupiæ
tradycyjny
bigos
i
herbatê
(obie
trzydziestu piêciu w³adców z dynastii Wettinów
potrawy ma³o znane w Niemczech). Ponadto by³o
dumnie dosiadaj¹ konia wspólni w³adcy Saksonii i
tradycyjne niemieckie grzane wino.
Polski – August II Mocny i jego syn August III, a na
Gdy ju¿ wszyscy goœcie siê zebrali (pó³ na pó³
ornamencie pod ich wizerunkiem jest god³o, na
Polacy i Niemcy), kierowniczka muzeum Joanna
którym widnieje… polski orze³ w koronie. W tym
Magacz powita³a wszystkich wyjaœniaj¹c cel
ogromnym fryzie niewielki wizerunek daje nam
wieczorku, po czym odda³a prowadzenie
poczucie uzasadnionej dumy i przypomina, kim
Magdalenie i Thomasowi Maruckom. Ma³¿eñstwo
jesteœmy.
dynamicznie i z wdziêkiem poprowadzi³o
Zmêczeni i pe³ni wra¿eñ poszliœmy na kawê
wieczorek opowiadaj¹c o zwyczajach kolêdowania
przy Frauenkirche ledwie zauwa¿aj¹c, ¿e przecie¿ w

w Polsce i ró¿nych innych obrzêdach zwi¹zanych z
Bo¿ym Narodzeniem. Uwagê wszystkich, tak
Niemców jak i Polaków, przyci¹gnê³a Magdalena,
opowiadaj¹c o op³atku wigilijnym, który ma tak
ogromne znaczenie emocjonalne dla Polaków, ¿e
niektórzy z nas nawet nie bardzo potrafi¹
powiedzieæ, sk¹d siê ten zwyczaj wzi¹³. Op³atki
by³y chêtnie zabierane przez Niemców po
zakoñczeniu imprezy.
Jednak najwa¿niejsze w tym wszystkim by³o
wspólne kolêdowanie. Przygotowano nam
œpiewniki, wiêc jedna i druga strona mog³a bez
wiêkszego trudu œpiewaæ w obu jêzykach
(o ile siê zna³o melodiê). Thomas œwietnie
akompaniowa³, a Magdalena wytrwale ci¹gnê³a
bardzo wysokie rejestry, uzupe³niaj¹c tym nasze
przeciêtne umiejêtnoœci œpiewacze.
Wykonywaliœmy na zmianê raz niemieck¹ kolêdê,
raz polsk¹. Kilka z nich mia³o jednakow¹ melodiê i
te kolêdy by³y chyba najbardziej wzruszaj¹ce.
Wtedy czuliœmy, ¿e œpiewamy naprawdê wspólnie. I
nie mia³o znaczenia, w jakim jêzyku œpiewasz.
Liczy³o siê tylko to, ¿e wkrótce Bo¿e Narodzenie, a
teraz mo¿emy siê podzieliæ radoœci¹ oczekiwania na
te magiczne, jedyne w swoim rodzaju œwiêta. I sta³o
siê Muzeum Kraszewskiego skrawkiem Polski w
dalekim DreŸnie, gdzie dziêki kolêdom
odkrywaliœmy na nowo nasz¹ polsk¹ to¿samoœæ.
Wieczór ten da³ nam niezapomniane prze¿ycia,
które bêdziemy wspominaæ d³ugo i opowiadaæ o
tym wielu naszym znajomym. A mo¿e ktoœ z nas – z
zupe³nie inn¹ ekip¹ – pojedzie do Muzeum
Kraszewskiego za rok? W ka¿dym razie, jak
zapewni³ przewodnicz¹cy Niemiecko-Polskiego
Towarzystwa Saksonia pan dr Wolfgang Nicht i
Joanna Magacz – kierownik muzeum, bêdziemy
tam zawsze mile oczekiwani.
Tekst i zdjêcia Agnieszka M³yñczak

Piosenka poetycka na scenie LO
2

Polsko - niemieckie kolêdowanie
w Muzeum Kraszewskiego

Jarmark bo¿onarodzeniowy
- Weihnachtsmarkt widziany tylko z daleka
Niebo zrobi³o siê g³êboko niebieskie, bezlistne
ga³êzie drzew piêknie rysowa³y siê na tym tle,
oœlepiaj¹co lœni³y ogromne polskie or³y pokryte
z³otem, które unosi³y koronê na Bramie Koronnej.
Chodziliœmy po tarasach zauroczeni bogactwem
rzeŸb i kszta³tów baroku, wszystkich ogarnê³o
szaleñstwo fotografowania do tego stopnia, ¿e
nawet – o zgrozo – czasami nie uwa¿aliœmy, o czym
mówi¹ nasi przewodnicy, czyli Magdalena i
Thomas.
Na szczególn¹ uwagê Polaków zwiedzaj¹cych
Drezno zas³uguje imponuj¹cy fryz (d³ugoœæ 102
metry) wykonany z p³ytek z miœnieñskiej porcelany,

pani profesor Jolanta Zarêbska, do której zawsze
mo¿na by³o przyjœæ po pomoc w przygotowaniu.
D³ugie próby ( nawet dwugodzinne ) trwa³y od
wrzeœnia. Tak w³aœnie teatr Mimo wszystko co roku
obchodzi œwiêto poezji. Jest to nie tylko zwyczajny
festiwal, ale czas, w którym mo¿na przenieœæ siê we
wspomnieniach do poetyckiej przesz³oœci. Piêkna
jesienna scenografia, wykonana przez uczniów
naszego liceum, bardzo pasowa³a do nastroju, jaki
panowa³. Koncert co roku rozpoczyna pieœñ pt.
Zaproœcie mnie do sto³u, a koñczy Pos³anie do
nadwra¿liwych.
Ma³gorzata Hanaczewska
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mieœcie trwaj¹ tradycyjne jarmarki
bo¿onarodzeniowe - Weihnachtsmarkt. Niestety,
nie mieliœmy ju¿ czasu na ogl¹danie kramów.
Muzeum Kraszewskiego w DreŸnie po³o¿one
jest doœæ daleko od centrum, w dzielnicy willowej
przy Nordstrasse. Sama budowla to urokliwa willa z
pocz¹tków dziewiêtnastego wieku, otoczona
niewielkim ogrodem. Mimo zakoñczonej o tej porze
wegetacji roœlin, ca³oœæ nadal wygl¹da
sympatycznie. W tym budynku w³aœnie mieszka³ i
stworzy³ wiêkszoœæ swoich ksi¹¿ek Józef Ignacy
Kraszewski. Obecnie willa stanowi jego muzeum z
licznymi zdjêciami i portretami pisarza z jego
rodziny. W pokojach stoj¹ meble z epoki, w
gablotach wystawiono liczne dokumenty.
Wzruszenie ogarnia na widok rêkopisu ksi¹¿ki
Hrabina Cosel, gdy czyta siê pierwsze zdanie
powieœci napisane rêk¹ mistrza: Na królewskim
zamku w stolicy saskiej jakby wszystko wymar³o:
cicho by³o, ponuro i smutno.
Na wieczorek bo¿onarodzeniowy
przygotowano najwiêksz¹ salê w muzeum, która i
tak wkrótce okaza³a siê o wiele za ma³a, wiêc
otwarto drzwi do nastêpnej, aby umo¿liwiæ wielu
goœciom zajêcie miejsc. Centralne miejsce zajê³o
pianino, na którym podczas kolêdowania mia³

grudnia w auli Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
Z³otoryi po raz czternasty teatr Mimo wszystko
wraz z zaproszonymi goœæmi œwiêtowa³ Licealne
Spotkanie z Piosenk¹ Poetyck¹ Na scenie
wystêpowa³a liczna grupa m³odych artystów z klas
1-3. Aktorzy naszego teatru s¹ niepowtarzalni i
niepodrabialni. Ka¿dy mo¿e ich naœladowaæ, ale nie
zdo³a wykonaæ utworu tak piêknie. Dziêki mocy
wyobraŸni i talentowi potrafi¹ zaœpiewaæ piosenki z
dawnych lat w nadzwyczajny sposób.
Gospodarzami koncertu byli: Marcin Grocki i
Kamila Stasiak. Anonsowali oni wystêpy solistów:
Oli Bogacz, Mateusza Maleñczuka, Joanny Po³eæ,
Anny Wróblewskiej, Joanny Ptaszyñskiej, Emilii
Mazurczak, Magdaleny
Hrycaj, Kamili Stasiak, Anny
Karst, oraz recytatorów:
Doroty Mownej, Igi
B³a¿ejowskiej, Marcina
Grockiego, Oli Jabczugi,
Krzysztofa Domañskiego.
Nastrojowy akompaniament
wykona³ zespó³ w sk³adzie:
Angelika Komarnicka –
pianino, Marek Skowroñski –
gitara, Ma³gorzata
Hanaczewska - gitara, Teresa
Hanaczewska – bêbny, Kamil
Paku³a – gitara. Operatorem
dŸwiêku by³ Maksymilian
Kurjata, œwiate³ – Dariusz
Jurczyk i Jacek Suchecki.
Re¿yserem i dyrygentem
spektaklu by³a nadzwyczajna
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Proboszcz parafii pod wezwaniem œw. Józefa
Robotnika ksi¹dz Krzysztof Czy¿:
Trzeba zacz¹æ od tego, ¿e jest to wpisane w
obowi¹zek ka¿dego chrzeœcijanina. Pan Jezus
powiedzia³ kiedyœ: biednych bêdziecie zawsze mieli
wœród siebie. Jestem przekonany, ¿e jakikolwiek
system spo³eczny lub nawet najlepiej rozwiniêta
opieka spo³eczna nie rozwi¹¿e problemu ubóstwa.
Chrzeœcijañstwo jako nowa religia, która
pojawi³a siê za czasów dominuj¹cej
w ówczesnym œwiecie cywilizacji rzymskiej,
wnios³a coœ nowego. By³a to równoœæ miêdzy
ludŸmi. Co prawda staro¿ytni Rzymianie twierdzili,
¿e maj¹ demokracjê. Jednak dotyczy³a ona tylko
obywateli rzymskich, a wiêc niewielki odsetek
tamtego spo³eczeñstwa. Ca³a wielka rzesza poza
nimi to byli ludzie wolni, lecz nie maj¹cy nic do
powiedzenia ze wzglêdu na zbyt niski status lub
ubóstwo. Poza tym niewolnicy nierzadko stanowili
prawie po³owê ówczesnej ludnoœci. I oto Chrystus
swoim urodzeniem przynosi ludziom równoœæ.
Chrzeœcijañstwo nie dokonuje rewolucji w
stosunkach spo³ecznych, nie niszczy ¿adnych
relacji. Mówi: nawet jeœli jesteœ niewolnikiem,
dobrze wykonuj swoje obowi¹zki, dobrze s³u¿
swojemu panu, a dziêki temu te¿ osi¹gniesz
zbawienie.
Ludzkoœæ walczy³a przez wieki z
niewolnictwem (i walczy z nim po dzieñ dzisiejszy),
relacje spo³eczne na pewno zmieni³y siê w wielu
krajach na lepsze. Jednak nadal wszêdzie - i w
Polsce równie¿ - wiêcej ma do powiedzenia i wiêcej
znaczy ten, kto ma wiêcej, kto jest bogatszy. I to
bogaci zawsze próbuj¹ podporz¹dkowaæ sobie
biednych, ograbiæ ich nawet z tej odrobiny, któr¹
posiadaj¹.

Parafia w jakiœ sposób uzyskuje
informacje o ludziach ubogich ze swojego
terenu. Trzeba te¿, myœlê, stworzyæ jakieœ
kryteria, które pozwol¹ sprawiedliwie
rozdzielaæ dary, nie wspominaj¹c ju¿ o
niezbêdnej dokumentacji.
Na pocz¹tku korzysta³em z pomocy
grup, które by³y przy parafii œwiêtej
Jadwigi. Kogó¿ mia³em pytaæ, jak nie tych,
którzy ju¿ pomagali i to potrafi¹ robiæ? W
pierwszym roku dzia³ania mojej parafii to
oni rozdzielali wspólnie zbierane dary, za
co jestem im bardzo wdziêczny. Teraz dary
(g³ównie produkty ¿ywnoœciowe)
przywo¿ê ju¿ do siebie na parafiê i tam
rozdziela je grupa moich parafian. W tej
chwili osobiœcie raczej siê w to nie anga¿ujê. Jest
grupa czterech zaanga¿owanych osób przy parafii,
które stale pracuj¹ przy rozdawnictwie darów.
Poniewa¿ dary w wiêkszoœci pochodz¹ z pomocy
unijnej, tzw. nadwy¿ek ¿ywnoœciowych, to i ca³a
dokumentacja z tym zwi¹zana musi byæ
prowadzona na sposób unijny. Czyli rzetelnie i
skrupulatnie. Najpierw typowane s¹ rodziny, które
spe³niaj¹ kryteria otrzymania pomocy, a nastêpnie
umieszczane w odpowiednich dokumentach.
Potem, przy odbiorze darów, sk³adane s¹ podpisy
osób, które tê pomoc otrzyma³y. Co jakiœ czas –
na potrzeby urzêdników unijnych – s¹ sporz¹dzane
sprawozdania z tej dzia³alnoœci.
Grupa osób zajmuj¹cych siê darami nie
przeprowadza ¿adnych wywiadów
œrodowiskowych, bo po co? Oni po prostu ¿yj¹ w
swoim œrodowisku i znaj¹ ludzi, wiedz¹ co jest
komu potrzebne.

W ciemny grudniowy poranek (na œwiêtego
Miko³aja) ponad dwadzieœcia osób wsiada³o do
samochodów w Z³otoryi przed ZOKiR-em. Klub
Górski Ró¿a Bazaltowa tym razem wybra³ siê na
wycieczkê do Drezna. Wyprawa by³a trudna
logistycznie w³aœnie ze wzglêdu
na du¿¹ liczbê uczestników i a¿ piêæ samochodów,
które nale¿a³o przeprowadziæ przez liczne
skrzy¿owania Drezna nie gubi¹c siê przy tym
nawzajem. Poza tym nale¿a³o uzgodniæ precyzyjnie
wszystkie miejsca postoju, bo chocia¿ telefony
komórkowe maj¹ wszyscy, to nie wszystkie dzia³aj¹
wtedy, gdy trzeba, zw³aszcza za granic¹.
Celem wycieczki by³o zwiedzanie starego
miasta wraz z Zwingerem. Ukoronowaniem
wyprawy mia³o byæ uczestnictwo Ró¿y Bazaltowej
w wieczorze polsko – niemieckim po³¹czonym ze
œpiewaniem kolêd. Imprezê tê organizowa³o
Muzeum Kraszewskiego wraz
z Niemiecko-Polskim Towarzystwem Saksonia
oraz Magdalen¹ i Thomasem Maruck (ma³¿eñstwo
polsko – niemieckie).
Podró¿ autostrad¹ do Drezna by³a czyst¹
przyjemnoœci¹, a przejazd przez miasto odby³ siê – o
dziwo – bez ¿adnych problemów. Sta³o siê tak dziêki
Thomasowi, który, znaj¹c doskonale Drezno,
dok³adnie wyznaczy³ trasê przejazdu przez miasto.
Umiejêtnie te¿ przeprowadzi³ ca³¹ nasz¹ kawalkadê
przez wszystkie skrzy¿owania ze œwiat³ami.
Pogoda w czasie jazdy nie napawa³a
optymizmem, lecz wiadomo, ¿e przecie¿ zwykle o
tej porze roku pada deszcz. Jednak w DreŸnie
pogoda wyraŸnie siê poprawi³a, chmury odp³ynê³y.
Ukoœne promienie s³oñca doskonale wydobywa³y
detale architektoniczne wspania³ych barokowych
budowli: Opery Sempera, katolickiej Katedry
(Hofkirche), Zamku Królewskiego, protestanckiego
koœcio³a Frauenkirche; dziêki tym promieniom
mogliœmy te¿ nacieszyæ oczy widokami na £abê z
jej licznymi mostami z Tarasów Brühla. Najbardziej
nas jednak cieszy³o zwiedzanie Zwingera, który
przy tej pogodzie wygl¹da³ wrêcz zjawiskowo.
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walczy³ z Koœcio³em z wiar¹. I oto Koœció³
istnieje, wiara te¿, a o systemie powoli
zapominamy. Jednak ubóstwo pozosta³o.

Skrawek Pols ki w DreŸnie

W ŒWI¥TECZNEJ ATMOSFERZE

„Biednych bêdziecie zawsze
mieli wœród siebie…”
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wójt wystartuje w konkursie tañca z
gwiazdami. Obwodnica zostanie
wybudowana
w tempie Lidla, a zespó³
z³otoryjskich medyków zaszczepi³
wszystkich gwarków przeciwko œwiñskiej
grypie, na co ka¿dy z nas dosta³ certyfikat i
gwarancjê zdrowia.
W konkursie œpiewu startowali

S

ilentium, silentium absolutum – tak
Prezes Wysokiego Prezydium
rozpocz¹³ spotkanie gwarków. Jak
obyczaj gwarecki nakazuje, w naszym
mieœcie odby³a siê tradycyjna w
górnictwie Karczma Piwna.
Tradycyjna, choæ w naszym mieœcie
druga integracyjna Karczma
zainicjowana przez Prezesa
Z³otoryjskiego Towarzystwa Tradycji
Górniczych, Andrzeja Kowalskiego.
Rejmenterowa³ gwarkami na
Karczmie Piwnej Kanclerz Polskiego
Bractwa Kopaczy Z³ota Zbigniew Soja.
Powagi Wysokiemu Prezydium dodali
Prezes Z³otoryjskiego Towarzystwa
Tradycji Górniczych Andrzej Kowalski,
Kasztelan zamku Grodziec Zenon
Bernacki oraz Prezes Towarzystwa

zisiaj o Kopaczu myœlimy czêsto jako o
peryferiach miasta, gdzie dopiero od niedawna
dzieje siê coœ istotnego (np. Sieper, koœció³ œw.
Józefa, budownictwo jednorodzinne, czy Œcie¿ka
œw. Jadwigi i Droga œw. Jakuba). Tymczasem
odegra³ on bardzo wa¿n¹ rolê w historii nawet
wczeœniej ni¿ powsta³a Z³otoryja i z jej genez¹ jest
nierozerwalnie zwi¹zany.
Uznaje siê niemal powszechnie, ¿e w³aœnie tutaj
powsta³ najstarszy punkt osadniczy na obszarze
dzisiejszego miasta. Powstanie Kopacza zwi¹zane
jest zapewne z rozpoczêciem wydobywania z³ota.
Kiedy mog³o to nast¹piæ? Badania archeologiczne
dowodz¹, ¿e regularne roboty górnicze rozpoczê³y
siê najpóŸniej w XI lub w XII wieku, w ka¿dym razie
przed kolonizacj¹ niemieck¹, która rozpoczê³a siê
po 1175 r. Bardzo mo¿liwe, ¿e pierwsza nazwa tej
osady brzmia³a „Kopacze” a takiej nie nadaliby z
pewnoœci¹ Niemcy. Z kroniki Galla Anonima,
powsta³ej w I po³owie XII wieku, dowiadujemy siê,
¿e w ówczesnej Polsce trwa³o ju¿ wydobycie z³ota –
czytamy tutaj, ¿e nasz kraj by³ wtedy wprawdzie
bardzo lesisty, ale niema³o przecie¿ obfity w z³oto i
srebro, chleb i miêso, w ryby i miód. Wa¿niejszy jest
fakt, ¿e we wczesnoœredniowiecznej Polsce
kopalnie z³ota istnia³y jedynie na Œl¹sku, a wiêc
najprawdopodobniej Gall myœla³ w³aœnie o naszej
okolicy!
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e do powstania, a mo¿e
raczej rozwoju Kopacza przyczyni³ siê ksi¹¿ê
Boles³aw Wysoki, panuj¹cy do 1201 r. Dba³ o
górnictwo z³ota, opieraj¹c siê do pewnego czasu na
miejscowej sile roboczej, bez u¿ycia obcych

przybyszów. W œredniowieczu istnia³y tzw. wsie
s³u¿ebne, których mieszkañcy wykonywali ró¿ne
wyspecjalizowane prace na rzecz pañstwa.
Przyk³adem takiej w³aœnie osady, trudni¹cej siê
wydobywaniem z³ota na potrzeby ksiêcia, by³
zapewne Kopacz. Surowce mineralne, m.in. z³oto,
srebro i miedŸ, stanowi³y zreszt¹ w³asnoœæ
panuj¹cego na mocy tzw. regale górniczego.
Ludnoœæ Kopacza zamieszkiwa³a, jak mo¿na siê
domyœlaæ, drewniane parterowe chaty, obok których
istnia³y mniejsze budynki gospodarcze a dalej
ogrody, sady i pastwiska. Z³oto z pocz¹tku
wydobywano w pobli¿u koryta Kaczawy metod¹
odkrywkow¹, potem zaczêto dr¹¿yæ szyby.
WyobraŸmy sobie koniecznie coraz rozleglejszy
teren pokryty odkrywkami, p³óczniami, korytami i
ha³dami. Ilu kopaczy z³ota zamieszkiwa³o
Kopacz(e)? Nie sposób tego precyzyjnie ustaliæ, ale
wydaje siê, ¿e ich liczba dochodzi³a do kilkuset.
Kopacz sta³ siê wa¿nym miejscem w dzielnicy
Boles³awa Wysokiego, dodatkowo le¿a³ na szlaku
handlowym, biegn¹cym dolin¹ Kaczawy. Z³ota by³o
pod dostatkiem, kopalnie nios³y du¿e mo¿liwoœci,
górników przybywa³o, obszar osady ci¹gle siê
powiêksza³…
Namawiany czytelników, by,
ilekroæ przyjdzie im odwiedziæ dzisiejszy Kopacz,
spróbowali przenieœæ siê wyobraŸni¹ choæ na chwilê
w wiek XII i XIII. Ca³e szczêœcie, ¿e w „miejskiej”
jego czêœci nazwy choæ dwóch ulic – Gwarków i
Kopaczy – nawi¹zuj¹ do tamtych czasów.

Z³otoryjskie fabryki

Zapomniane - odszukane

Roman Gorzkowski
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dalszym ci¹gu przedstawiamy ocalone
przedmioty pochodz¹ce z przedwojennej
Z³otoryi.
Maszyna do rozdrabiania min. owsa, tzw.
„gnieciuch”, zosta³a wyprodukowana w tutejszej
fabryce maszyn Juliusa Jäckela (Julius Jäckel
Maschinefabrik Goldberg i. Sch. – na maszynie
znajduje siê taka w³aœnie tabliczka znamieniowa).
Niestety nie wiemy, gdzie mieœci³a siê fabryka, wiêc
liczymy na pomoc czytelników.
Poni¿ej prezentujemy ow¹ tabliczkê oraz reklamê
fabryki z przedwojennej publikacji wydanej z okazji
700-lecia nadania praw miejskich Z³otoryi (1911 r.).
Julius Jäckel & Georg Hertell oferuj¹ min. p³ugi,
kultywatory, pompy wodne itp.

Z³otoryi, którzy w ci¹gu ca³ego roku pracuj¹
spo³ecznie dla rozwoju naszego miasta „za ich
drugie, spo³eczne ¿ycie”.
„¯adnych nagród, ¿adnych awansów nie
spodziewajcie siê! Ale spodziewajcie siê
poczêstunku podwójn¹ mikstur¹!”
Œpiewom gwareckim towarzyszyli muzycy:
W³adek Grodzki, Micha³ Piasek i Krzysztof
Zamojski, a porz¹dku pilnowali Janusz Burek i
Zbyszek Szybiak.
Wszyscy dobrze siê bawili, tablice œpiewa³y,
piwko siê la³o … a¿ w beczce zobaczyliœmy dno.
Bruderszaft kontrapunktów zakoñczy³
tradycyjn¹ zabawê gwarków.

Ciekawostk¹ jest to, i¿ owa maszyna jest
u¿ywana do dnia dzisiejszego w jednej z
podz³otoryjskich wsi.
Przemys³aw Markiewicz
Fot. Piotr Iwanowski

Stara Strzecha
Aleksander Borys

W

tym roku minê³o 460 lat od bardzo
dotrzeæ do Z³otoryi. Latem 1549 r. Z³otoryja
interesuj¹cego i ma³o znanego zdarzenia z
prze¿y³a oblê¿enie, w mieœcie pojawi³a siê du¿a
historii naszego miasta. Wszystko rozpoczê³o siê
grupa m³odzie¿y, nie zawsze spragnionej wiedzy,
daleko od Z³otoryi. W czerwcu 1549 r., 6670
lecz czêsto poszukuj¹ca jedynie wina i dobrej
uczniów szkó³ Krakowa uda³o siê na emigracjê.
zabawy. Tak du¿a rzesza m³odych ludzi musia³a
„Szko³y opró¿ni³y siê, salê uniwersyteckie
stanowiæ du¿e obci¹¿enia dla nauczycieli oraz dla
opustosza³y, koœcio³y zamilk³y, najstarsi mieszkañcy
przyzwyczajonych do porz¹dku i spokoju
miasta nie pamiêtali tak wielkiej klêski”. Wiêkszoœæ
mieszczan z³otoryjskich. To w³aœnie „krakowskiej
uczniów opuœci³a kraj, udaj¹c siê na obce
fali” przypisuje siê znaczny spadek dyscypliny w
uniwersytety. Najwiêcej uchodŸców skierowa³o siê
Gimnazjum Trozendorfa. Utrata metryk
na Œl¹sk, „gdzie kwit³a wówczas w Goldbergu
uczniowskich uniemo¿liwia nie tylko odtworzenie
(Z³otoryi) s³awna szko³a pod kierunkiem
nazwisk przyby³ych ¿aków, ale nawet ich liczby.
Trozendorfa, najznakomitszego z uczniów
Uwa¿a siê, ¿e mog³o przybyæ do miasta od kilku do
Melanchtona”.
nawet kilkuset uczniów. Wiemy, ¿e wysz³o z
PrzeœledŸmy te niezwyk³e wydarzenia, które
Krakowa 6670 ¿aków, a ile dotar³o do naszego
spowodowa³y emigracjê ¿aków z Krakowa do
miasta? Liczba emigrantów musia³a byæ naprawdê
Z³otoryi. We wtorek, 12 maja 1549 r. po zajœciu
znaczna, skoro w³aœnie w tym czasie pojawia siê
s³oñca, uczniowie dostrzegli dwie postacie ¿eñskie z
idea utworzenia w Z³otoryi uniwersytetu. Jest
pó³œwiatka krakowskiego, „wyzute z wstydu
oczywiste, ¿e uniwersytet oprócz wysokiego
dziewiczego” Gamratkê Julianê oraz Reginê
poziomu nauczania, musia³ tak¿e dysponowaæ
Strzelimusównê. ¯acy zaczepili kobiety i zaczêli z
znaczn¹ liczbê studentów.
nich szydziæ. Rozz³oszczona Julka podci¹gaj¹c
Dobrze udokumentowany przypadek
kieckê pokaza³a, gdzie ma studentów i ich zaczepki.
krakowskiej emigracji stanowi Bazyli Drzewiñski.
¯acy w odpowiedzi przypuœcili atak kulkami z
O jego wyjœciu z Krakowa do Z³otoryi dowiadujemy
b³ota. Panienki lekkich obyczajów poczu³y siê
siê z Listu F. Melanchtona: „Polecam ci teraz tego
ura¿one i z³o¿y³y skargê czeladzi kanonika Andrzeja
Bazylego Drzewiñskiego […]. Wybiera siê do was,
Czarnkowskiego. „S³udzy jego wzruszyli siê na ¿ale
aby ciebie s³uchaæ i kszta³ciæ siê w jêzyku pod³ug
bezecnic, porywaj¹ siê do broni, a bezbronnych
twego zdania, przebywa³ on w domu przezacnego
studentów do szko³y uciekaj¹cych dogoniwszy,
Trozendorfa na Œl¹sku, potem ¿y³ z nami, tak, i¿
jednych zabijaj¹, drugich poranionych prawie bez
mo¿emy zaleciæ jego uczciwoœæ i skromnoœæ.
duszy zastawiaj¹. Nazajutrz rano, gdy siê to
Zajmij¿e siê nim tak, jak znakomicie umiesz siê
rozg³osi³o, przybywaj¹ ze szkó³ wszyscy studenci,
zajmowaæ twoimi studentami”.
uczynek niegodziwy obwo³uj¹ i siê do króla na
Emigracja krakowska 1549 r. wywar³a ogromny
zamek garn¹, i ju¿ nie s³u¿¹cych ale samego
wp³yw na rozwój reformacji w Polsce. „Wyszli z
kanonika Czarnkowskiego winnym zabójstwa
Krakowa, a potem jeden po drugim wracaj¹ do
czyni¹”. Ruszy³a m³odzie¿ pod szko³ê, zabra³a
ojczyzny, przejêci zasadami luteranizmu, a przez
zw³oki zamordowanego kolegi - Jurka z Pienian,
opowiadanie ich swym rodzicom, wielce przyczynili
obnosi³a je po ulicach miasta i po rynku
siê do rozpowszechnienia siê nauki reformacyjnej w
krakowskim, jêcz¹c, narzekaj¹ i obrzucaj¹c
Polsce. Najsilniejszy mo¿e popêd do zapa³u
Czarnkowskiego mianem mordercy. M³odzie¿
dysydenckiego poszed³ od tych ¿aków. Wychodzili
domaga³a siê ukarania winowajcy, a gdy siê to nie
stamt¹d najwiêksi propagatorowie we w³asnej
stanie, zagrozi³a, ¿e opustoszy szko³y i Kraków.
ojczyŸnie, nowych zdañ i wyobra¿eñ jakich w
Wywo³a³o to ogólne zaniepokojenie, bowiem
Goldbergu nabyli, a jak wielka ich by³a liczba,
studenci stanowili prawie 1/6 ludnoœci miasta.
mo¿emy st¹d wnosiæ, ¿e Trozendorf przechwala³
Kanonik Czarnkowski udowodni³ przed s¹dem
siê, ¿e móg³by ze swoich uczniów armiê przeciw
biskupim, ¿e podczas napadu nie by³o go w domu i
Turkom postawiæ”.
nic z nim wspólnego nie ma. Rozgoryczenie
zapanowa³o wielkie wœród m³odzie¿y szkolnej Literatura: Bukowski J., Dzieje reformacji w Polsce od
uchwalono opuœciæ Kraków i opustoszyæ wszystkie
wejœcia jej do Polski a¿ do jej upadku, T. 1, Kraków 1883, s.
szko³y.
137 – 138; Dzie³a, w niektórych przedmiotach pisane St.
Orzechowskiego, t³um. z ³ac. Z. A. Na³êcz W³yñski, T. I,
„We wtorek, 4 czerwca 1549 r. wczesnym rankiem
Wroc³aw 1826, s. 47 – 55; Karbowiak A., Rozproszenie
zaroi³y siê ulice Krakowa od gotowych do drogi
m³odzie¿y szkolnej krakowskiej w roku 1549, Kraków
scholarów. Towarzyszy³y im t³umy mieszczan,
1900; Kot S., Polacy w Bazylei za czasów Zygmunta
krewnych lub znajomych. ¯egnano siê, p³acz¹c
Augusta…, „Reformacja w Polsce”, R.1: 1921, nr 1, s. 113
rzewnie. Przynoszono m³odzie¿y po¿ywienie na
-114; Krasiñski W., Zarys dziejów powstania i upadku
drogê, przychodzili mieszczanie i szlachta, powa¿ni
reformacji w Polsce, t³um. J. Bursche, T. I, Warszawa 1903,
mê¿owie i sêdziwe matrony, krewni i znajomi.
s. 102 – 103; Michler A., Valentin Trozendorf – nauczyciel
Zaopatrzona w drogê, dŸwigaj¹c na plecach pud³a i
Œl¹ska, Z³otoryja 1996; Roszko J., Collegium Maius i jego
lokatorzy, Kraków 1983.
sakwy i niezbêdne garnuszki studenckie, ruszy³a
m³odzie¿ t³umnie z Krakowa, œpiewaj¹c pieœñ:
RozejdŸcie siê po ca³ym œwiecie”. Kraków wyludni³
Damian Komada
siê. Jesieni¹ ju¿
tylko 17 profesorów,
na ogóln¹ liczbê 46,
prowadzi³o wyk³ady
na wydziale
filozoficznym.
C z ê œ æ
m ³ o d z i e ¿ y
zawróci³a do
Krakowa, czêœæ
wróci³a w strony
rodzinne. M³odzie¿
zamo¿niejsza, nie
chc¹c przerwaæ
studiów, uda³a siê do
s ¹ s i e d n i c h
uniwersytetów. Jak
ju¿ wspomniano,
n a j w i ê c e j
uchodŸców mia³o Jan Matejko - Wyjœcie ¿aków z Krakowa...
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Wyjœcie ¿aków z Krakowa do … Z³otoryi w 1549 r.
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Mi³oœników Ziemi
Z³otoryjskiej Aleksander
Borys.
Role gwarków pe³nili
dzia³acze ZTTG, PBKZ i
TMZZ. Przybyli tak¿e
wspaniali goœcie. Gwarkowie,
podzieleni na dwie tablice,
dzielnie wspierali swoich
kontrapunktów – Konrada
Mardy³ê i Jerzego Moskota.
Wszyscy dobrze siê bawili:
powo³ano w Z³otoryi centrum
h a z a r d u ,
a Franciszka Smudê na trenera
Górnika Z³otoryja. Agent
Tomek ka¿dej Pani przyniesie
walizkê pieniêdzy, ponownie
wrêczono klucz sukcesu, a Pani
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Z ¯YCIA TMZZ

Danusia Sosa i Henryk Stefanko, a
medal dowcipnisia Karczmy Piwnej
zdoby³ starosta Ryszard Raszkiewicz
za opowiadane dowcipy.
Bardzo ³adnie bawili siê
nauczyciele, którzy stanowi¹
najwiêksz¹ grupê zawodow¹,
wspieraj¹c¹ na co dzieñ dzia³alnoœæ
Towarzystw. Spoœród z³otoryjskich
nauczycieli nieobecny na Karczmie
by³ Valentin Trozendorf.
Stara Strzecha szczególnie
wyró¿ni³, przez stukniêcie siê kuflem
piwa, Cz³onków Zarz¹dów wszystkich
Stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na terenie

Szkice na 800-lecie – cz. II

KRONIKI Z£OTORYJSKIE

Karczma piwna Kopacz

ORYJSKI
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mieszkañców Z³otoryi w
wieku produkcyjnym nie
uleg³a zmianie i utrzymuje
siê w przedziale 11 045-11
166. Liczba osób w wieku
poprodukcyjnym oscyluje
w granicach od 2 132 do 2
157. St¹d wniosek, ¿e
zmniejszenie liczby
mieszkañców Z³otoryi jest
skutkiem znacz¹cego
ubytku osób w wieku do 17
lat, a bezpoœredni¹
przyczyn¹ tego trendu jest

W

listopadzie 2009 roku liczba ludnoœci
Z³otoryi wynosi³a 16 260, a jeszcze
siedem lat temu w naszym grodzie mieszka³o
ponad 17 tysiêcy osób.
Przed wybuchem II wojny œwiatowej w
Z³otoryi ¿y³o 7 900 mieszkañców, w roku 1945
pozosta³o ich 4 400. Potrzeba by³o oœmiu lat, aby
liczba ludnoœci osi¹gnê³a poziom porównywalny
z 1939 rokiem. Lata piêædziesi¹te i szeœædziesi¹te
to korzystny dla miasta rozwój demograficzny. W
roku 1966 liczba mieszkañców Z³otoryi to 12 800.
W latach siedemdziesi¹tych wiele rodzin opuœci³o
Z³otoryjê, wyje¿d¿aj¹c do nowo powsta³ych
kopalni miedzi w Lubinie, ale przy znacznym
wzroœcie urodzeñ liczba mieszkañców nie mala³a i
w roku 1980 wynosi³a 12 500 osób, a w latach
nastêpnych odnotowano wzrost liczby ludnoœci
miasta do 17 532 w roku 1995. W latach 1996-2009
z roku na rok ubywa³o mieszkañców Z³otoryi i
wszystko wskazuje na to, ¿e w najbli¿szych latach
utrzyma siê opisana wy¿ej tendencja.
W celu znalezienia przyczyn zmniejszania siê
ludnoœci w naszym mieœcie nale¿y zadaæ sobie
pytanie: jaki udzia³ w ogólnej liczbie z³otoryjan
maj¹ dzieci i m³odzie¿, jaki mieszkañcy w wieku
poprodukcyjnym i jakie s¹ kierunki przyrostu
wymienionych grup mieszkañców.
W ostatnich dziesiêciu latach liczba

spadek liczby urodzeñ przy prawie
nieistotnych zmianach w liczbie
zgonów. Z³otoryja nie jest
wyj¹tkowym miastem pod tym
wzglêdem. W roku 2005 liczba
ludnoœci Polski spad³a o 17 tysiêcy,
a w roku 2006 o 35 tysiêcy.
W minionym roku tylko w czterech
województwach odnotowano
dodatni przyrost naturalny
(ma³opolskie, mazowieckie,
pomorskie i wielkopolskie). Udzia³
dzieci i m³odzie¿y (0-17 lat) w
ogólnej liczbie ludnoœci naszego

kraju obni¿y³ siê z 29% w 1990 r. do 20% w roku
2006.
Do roku 2000 z roku na rok rodzi³o siê coraz
mniej dzieci. Rok 2001 sta³ siê prze³omowym. W
kolejnych latach w Z³otoryi zwiêksza³a siê liczba
urodzeñ, by w ostatnim czasie osi¹gn¹æ dodatni
przyrost naturalny. Ciekawostk¹ jest coraz wiêksza
liczba urodzeñ poza granicami Polski, co nast¹pi³o
po wejœciu naszego kraju do Unii Europejskiej, tj.
po 2004 roku. Na dzietnoœæ kobiet w istotnym
stopniu wp³ywa liczba zawieranych zwi¹zków
ma³¿eñskich. Nale¿y tu zaznaczyæ, ¿e w Z³otoryi
udzia³ liczby kobiet do ogólnej liczby mieszkañców
Z³otoryi wynosi 51,51% i na tym poziomie
utrzymuje siê od wielu lat.
W roku 2004 mieszkañcy
Z³otoryi zawarli 127
zwi¹zków ma³¿eñskich,
rok póŸniej 161, w
kolejnych latach liczba
ma³¿eñstw zwiêksza³a siê,
by w roku 2008 osi¹gn¹æ
liczbê 217. Niestety model
polskiej rodziny upodabnia
siê do wzorców
zachodnioeuropejskich i
nie nale¿y oczekiwaæ
powrotu do wysokiej
dzietnoœci.

¿ó³ty – liczba mieszkañców w wieku poprodukcyjnym
niebieski – liczba mieszkañców w wieku przedprodukcyjnym
fioletowy – liczba mieszkañców w wieku produkcyjnym

Warto przeczytaæ

www.powiat-zlotoryja.pl
To ju¿ trzecia krótka charakterystyka naszego
powiatu (poprzednie edycje w latach 1999, 2000) w
zupe³nie nowym opracowaniu Starostwa Powiatowego.
Po³o¿enie naszej krainy, zamczyska, kalendarz imprez,
kultura, skarby natury, szlaki turystyczne, sport, baza
noclegowa, mapa, wiele barwnych fotografii. Piêkne góry,
czyste lasy i goœcinni ludzie, mo¿liwoœæ niebanalnego
wypoczynku. Przy TMZZ istnieje Oœrodek
Dokumentowania i Opracowywania Dziejów Ziemi
Z³otoryjskiej (gdzieœ autorom umknê³a pe³na nazwa) .
Roman Gorzkowski

Pó³ wieku temu
K¹cik
starej
widokówki

Apel o pomoc!

Oto jedna z pierwszych
powojennych widokówek, wydana
w grudniu 1958 r. przez PTTK.
Oprócz niej w tym samym roku
ukaza³y siê chyba jeszcze tylko
dwie inne – z widokiem Rynku i
Baszty Kowalskiej (prosimy
kolegów kolekcjonerów o
uzupe³nienie naszych
wiadomoœci). Kosztowa³a 1,50 z³,
w tym 10 groszy na Spo³eczny
Fundusz Odbudowy Stolicy. Na
f o t o g r a f i i
E. Falkowskiego dostrzec mo¿na
zniszczenia elewacji wie¿y
koœcielnej, m.in. œlady ostrza³u, i
bardzo ju¿ nieczytelne tarcze
zegarowe. Na iglicy trzyma siê
jeszcze wiatrowskaz w kszta³cie
or³a; spadnie stamt¹d kilka lat
póŸniej. Parafia katolicka
przystêpowa³a w³aœnie do
renowacji œwi¹tyni, wszak
odzyska³a j¹ w³aœnie w listopadzie
1 9 5 8 r. P l a c Z w y c i ê z c ó w
przechodzi³, jak widaæ, jak¹œ
niewielk¹ rewitalizacjê.
Roman Gorzkowski

iêkniej¹ zabytki z³otoryjskiej Starówki. W ostatnich
dwudziestu latach, a zw³aszcza w ostatniej dekadzie,
odzyska³y swój blask nasze œwi¹tynie, mury obronne,

miasto burzliwie siê rozwija³o i panowa³a gor¹czk¹ z³ota.
Kolumny tego wczesnogotyckiego portalu zakoñczone
s¹ kielichowatymi g³owicami z bogat¹ dekoracj¹ roœlinn¹.
Wœród ornamentu g³owic zachodnich dostrzec mo¿emy
demoniczne maski, czyli œredniowieczne symbole z³ych
mocy. Ten element wystêpuje zaledwie w kilkunastu
œredniowiecznych polskich koœcio³ach. Wchodz¹cy do
koœcio³a, oczywiœcie nie tylko tym portalem, winni wiêc
pozostawiæ na zewn¹trz wszystkie z³e myœli, skojarzenia i
zamiary (dobrze by³oby, aby takimi pozostali tak¿e po
opuszczeniu œwi¹tyni). Portale symbolizuj¹ bramy
niebieskie, przejœcie z przestrzeni œwieckiej do boskiej.
Portal po³udniowy reprezentuje surowy styl romañski i
pozbawiony jest prawie zupe³nie ornamentyki. Choæ
doczeka³ XXI wieku w nieco lepszej kondycji, ni¿ wejœcie
pó³nocne, tak¿e wypada pomyœleæ o jego odnowieniu.
Mariacka œwi¹tynia ma przecie¿ przetrwaæ nie tylko
nastêpne 800 lat.
Roman Gorzkowski

fontanny, pomniki i wiele kamienic mieszczañskich. Wci¹¿
jeszcze du¿o jest jednak do zrobienia.
Gdy chodzi o koœció³ Mariacki, jeœli mo¿emy coœ
sugerowaæ, w nastêpnej kolejnoœci proponujemy podj¹æ
próbê renowacji bocznych portali, a zw³aszcza
prowadz¹cego od pó³nocy do nawy poprzecznej. Jego
op³akany stan widaæ go³ym okiem – piaskowiec kruszeje i
pêka, odrywaj¹ siê od niego ca³kiem spore fragmenty.
A jest to portal szczególny. Zdaniem historyków sztuki,
transept (czyli nawa poprzeczna) oraz prezbiterium
(przestrzeñ o³tarza) s¹ najstarszymi fragmentami tej
œwi¹tyni. W samych pocz¹tkach XIII wieku pomyœlano o
dwóch wejœciach w³aœnie w transepcie, co by³o
zastosowaniem niezmiernie rzadkim w ówczesnej polskiej
architekturze sakralnej. U nas podyktowane to by³o
zapewne tym, ¿e koœció³ odwiedzali bardzo liczni wierni –

Na dwóch kó³kach
Historia jednej fotografii

W

czasach, gdy zapewne tylko
niezapomniany Henryk Stachowski
propagowa³ zdrowe rowerowe wyprawy
(dzisiaj Z³ota Wstêga Kaczawy, LUKS
Baszta, MTB, Grody Piastowskie itd.)
przez miasto przebiega³y trasy ró¿nych
kolarskich wyœcigów. Prawdopodobnie
fotografia upamiêtnia jak¹œ bardziej
znacz¹c¹ imprezê – mo¿e chodzi nawet o
jeden z etapów Wyœcigu Pokoju, jeœli
kiedykolwiek têdy przebiega³ (?). Czy ktoœ
potrafi rozpoznaæ utrudzonego
sportowca? Oklaskuje go wielu kibiców,
mo¿e wœród nich s¹ jakieœ znajome twarze?
Roman Gorzkowski
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Opracowa³
Roman Gorzkowski
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W zwiazku z przygotowywanym artykulem o
Turnieju Miast Zlotoryja – Boleslawiec w 1969 r.,
prosimy o kontakt wszystkich, którzy posiadaja
jakiekolwiek pamiatki z nim zwiazane – np.
fotografie, artykuly prasowe – a takze mogliby
sluzyc wspomnieniami. Czeka Roman
Gorzkowski – rogorz@poczta.fm lub 0661743992.
Redakcja

Maj¹c na uwadze korzystne
zmiany demograficzne, jakie
wyst¹pi³y w ostatnich latach, a
przede wszystkim wzrost liczby
urodzeñ oraz zawartych
ma³¿eñstw, mo¿na za³o¿yæ zmianê
kierunku rozwoju ludnoœci
Z³otoryi. Jednak¿e nie nast¹pi to w
najbli¿szych latach, poniewa¿
obecnie dzietnoœæ polskich (w tym
z³otoryjskich) kobiet kszta³tuje siê
na najni¿szym poziomie wœród
krajów Unii Europejskiej, a
jednoczeœnie coraz wiêcej osób
wyje¿d¿a do innych krajów
Europy, deklaruj¹c pozostanie za
granic¹ na sta³e. Jednak¿e nawet w
prognozie, przygotowanej przez
specjalistów, nie da siê przewidzieæ
wszystkich czynników, które mog¹
wp³yn¹æ na tempo i kierunki
rozwoju demograficznego danego
miasta, powiatu czy województwa.
Maj¹c na uwadze plany
budowy kopalni odkrywkowej
wêgla brunatnego “Legnica”, a
co za tym idzie, likwidacjê
zasobów mieszkaniowych na
terenie z³o¿a, jak równie¿ bliskie
s¹siedztwo kopalni, której
budowa musi wi¹zaæ siê z
i n g e re n c j ¹ w œ ro d o w i s k o
naturalne, mo¿na przypuszczaæ,
¿e Z³otoryja stanie siê miejscem
bardzo atrakcyjnym pod
wzglêdem mieszkaniowym dla
tych, którzy bêd¹ zmuszeni do
opuszczenia lub zdecyduj¹ siê
opuœciæ swoje rodzinne domy. A
wiêc…

W oczekiwaniu na renowacjê
Mariackie portale

KRONIKI Z£OTORYJSKIE

KRONIKI Z£OTORYJSKIE

Przemiany demograficzne - co dalej?
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WILKÓW
Kopalnie Odkrywkowe
Surowców Drogowych
Sp. z o.o. w Wilkowie

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

