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maksymalnych energii, jakie tylko w tej chwili 
c z ł o w i e k  m o ż e  u z y s k a ć .  
I wtedy następuje zderzenie. Punkty zderzenia lub 
inaczej nazywane punkty oddziaływania są otoczone 
wielkimi detektorami, które śledzą rozkład i energię 
produkowanych cząstek. Można wtedy bardzo 
precyzyjnie określać właściwości cząstek 
elementarnych przy wielkich energiach i wytworzyć 
warunki zbliżone do panujących  podczas Wielkiego 
Wybuchu.

I.P Rozumiem, że chcecie zrekonstruować Wielki 
Wybuch, ale w mikroskali. Nie boicie się, że podczas 
tych eksperymentów zostaną zachwiane pewne 
proporcje i coś wymknie się spod kontroli 
naukowców, a wtedy pogrążymy sie w antymaterii, 
pochłonie nas czarna dziura?
J.P: Nie ma żadnych podstaw naukowych, by 
twierdzić, że coś takiego, jak „połykająca” nas czarna 
dziura, mogło powstać w LHC . Od początków 
istnienia Ziemi bombarduje ją  przecież 
promieniowanie kosmiczne, które ma jeszcze 
większą energię niż cząstki zderzające się w LHC i do 
tej pory taki czarny scenariusz się nie wydarzył. 
Aczkolwiek eksperyment w CERN-ie wymknął się 
już spod kontroli. Problem polega na tym, że ten 
a k c e l e r a t o r  j e s t  n a p r a w d ę  w y j ą t k o w o  
skomplikowany. Główny problem polega na tym, że 
trzeba tam uzyskać bardzo wysokie energie cząstek. 
Aby takie cząstki o wielkiej energii zamknąć w 
pierścieniu, potrzebne jest bardzo wysokie pole 
magnetyczne, a w związku z tym potrzebny jest 
bardzo duży prąd elektryczny w magnesach. To 
znowu powoduje, że niezbędne są kable 
nadprzewodzące (mające zerowy opór). Takie kable 
muszą być chłodzone ciekłym helem. I ten fakt w 
połączeniu  z rozmiarem maszyny – 27 kilometrów 
długości, 1232 głównych magnesów dipolowych 
oraz wiele tysięcy innych 
podzespołów, przyczynia się 
do ogromnej złożoności 
projektu ….No i kiedyś ktoś 
nie dopatrzył, zapomniano 
dokładnie przyspawać dwóch 
m a g n e s ó w.  S y t u a c j a  
wymknęła się spod kontroli. 
Zaczęła wytwarzać się tam 
energia, która podgrzewała 
magnes, w konsekwencji 
nas tąpi ła  dekompres ja  
s y s t e m u  h e l o w e g o  –  
chłodzącego, hel się ulotnił, 
s p o w o d o w a ł  w y b u c h .  
Kilometr od tego miejsca 
w y l e c i a ł y  d r z w i .  N a  
szczęście wtedy nikogo nie 
było, bo w fazie rozruchu 
l u d z i e  m u s z ą  b y ć  
ewakuowani. Kiedy jednak 
ekipy cernowskiej straży 
p o ż a r n e j  p r ó b o w a ł y  
interweniować, to nie mogły 
tam wejść, bo w tunelu było -
50 stopni, natomiast w ogóle 
nie było tam tlenu. Siła 
wybuchu musiała być olbrzymia, bo wielotonowe 
magnesy były przesunięte o pół metra. Ten incydent 
spowodował rok opóźnienia w pracy LHC. Ale teraz 
już wszystko z powodzeniem działa. Choć już nie 
pracuję w CERN-ie, to z Londynu pilnie śledzę 
postępy prac.

I.P: Ilu naukowców pracuje w CERN-ie?
J.P: To jest olbrzymie przedsięwzięcie. Samych 
fizyków pracuje około tysiąca. Mnóstwo jest tez 
inżynierów, wiele firm zewnętrznych. Podczas 
jednego eksperymentu pracuje ponad setka ludzi.

I.P: Jaka była Pana rola w tej grupie?
J.P: W CERN-ie pracowałem przy najmniejszym 
akceleratorze, którzy służył jako akumulator ciężkich 
jonów dla LHC. Żeby w LHC mogły krążyć jony, 
trzeba tę wiązkę przygotować i właśnie do tego służył 
mój akcelerator.

I.P: Nie żal było Panu zostawiać CERN i jechać do 
Londynu?
J.P: Na pewno było żal, ale mam świadomość, że 
zostawiłem swoją cegiełkę w tworzeniu LHC. Od 
samego początku mojej kariery naukowej 
angażowałem się w fabrykę neutrin, CERN, był tylko 
pewnym etapem mojej pracy. Chociaż to, co teraz 
robię, jest zbliżone do pracy przy LHC.

I.P: Mówił Pan o tym, że technologie, nad którymi 
pracujecie, mogą mieć zastosowanie w codziennym 
życiu. Jeśli tak jest, to co zwykły człowiek może mieć 
z waszych badań?
J.P: W tej chwili równolegle do głównego projektu 
pracujemy nad zastosowaniem naszej technologii w 
medycynie. Tworzymy akcelerator medyczny, który 
wiązką protonową leczy guzy nowotworowe. To jest 
metoda niezwykle precyzyjna i mało inwazyjna. 
Jesteśmy w stanie zaplanować energię wiązki 
protonowej tak, aby tylko uszkadzała chorą część 
organu. Pacjent zaraz po napromieniowaniu  może 
normalnie funkcjonować. 

I.P: Takie leczenie musi być bardzo drogie.
J.P: Wbrew pozorom nie tak bardzo. Chemioterapia 
jest bardziej kosztowna i nieporównywalnie bardziej 
wyniszczająca ludzki organizm. Miałem kontakty we 
Francji z lekarzami, którzy badają tę metodę tzw. 
hadronoterapię i oni mówią, że 50% guzów 
nowotworowych mogłoby być leczonych tą metodą. 
Oczywiście nie jest to panaceum na całe zło. Prawdą 
jest, że owe technologie pozwalają zmniejszyć koszty 
oraz zwiększyć skuteczność leczenia nowotworów.
Technologie stosowane w detektorach do badania 
cząstek elementarnych stosowane są również w 
diagnostyce chorób, np. tomografia pozytonowa.
Jak więc widać, to co wydaje się zupełnie 
abstrakcyjne dla zwykłego człowieka, ma 

zastosowanie w jego życiu. 
M o ż e  t o  o k l e p a n e  
stwierdzenie, ale Internet też 
został wynaleziony w CERN-
ie dla badań naukowych, a 
teraz cały świat nim sie 
posługuje.

I.P: Jak fizyk – naukowiec 
radzi sobie w codziennym 
życiu?
J.P: Poza faktem, że jest 
bardzo zajęty i na nic nie ma 
czasu, to całkiem normalnie.

I.P: O czym rozmawia ze 
znajomymi? O fizyce?
J.P: O wszystkim, ale nie o 
fizyce.

I.P: Nikogo ten temat nie 
interesuje?
J.P: Chyba niestety tak. W 
Polsce ludzie zajmujący się 
fizyką czy matematyką 
znajdują się w mniejszości. 
Myślę, że w pewnym sensie 

odpowiedzialny jest za to system edukacyjny. Do 
niedawna można było mieć średnie wykształcenie, a 
nie zdawać na maturze matematyki. W wielu 
cywilizowanych krajach coś takiego jest nie do 
pomyślenia. Dobrze, że to już się i u nas zmienia. Jeśli 
chcemy zbudować społeczeństwo XXI wieku, które 
bazuje na nowoczesnych zdobyczach technologii, a 
nie tylko je kupuje, potrzebujemy inżynierów, 
naukowców. A matematyka jest językiem, którym ci 
ludzie się porozumiewają.

I .P:  Paradoksa ln ie  mimo  tak  małego  
zainteresowania przedmiotami ścisłymi wśród 
młodych ludzi, nasi naukowcy należą do 
najlepszych w świecie.
J.P: Dlatego, że wciąż istnieją znakomite ośrodki 
naukowe w Polsce, pracują tam również znakomici 
fachowcy. Poza tym tu nie chodzi o ilość a jakość.

I.P: Praca naukowa przekłada się na sukcesy 
finansowe?
J.P: Zdobycze materialne na pewno nie są tu 
motywacją do pracy. W Polsce wciąż jest to bardzo 
duży problem. Na Zachodzie trochę tylko lepiej. 
Absolutnie nie polecam, aby ktoś próbował się 
dorobić tą metodą. To jest praca dla ludzi, którzy chcą 
robić ciekawe rzeczy. Mamy mniej pieniędzy, ale 
robimy to, co nas naprawdę interesuje.

J.P: Zachętą są na pewno podróże po świecie.
J.P: To prawda, dużo jeżdżę po świecie, ale w te 
miejsca, gdzie organizowane są konferencje 
naukowe. Takim krajem, który bardzo lubię jest 
Japonia. Mam tam wiele kontaktów. Jest to kraj 
egzotyczny i przez to interesujący. Kiedy mam wolny 
czas, poświęcam go na zwiedzanie.

I.P: A co wtedy robi Pana rodzina: żona i synkowie?
J.P: Niestety, ze względów finansowych nie mogę 
ich zabierać ze sobą, choć bardzo bym chciał. W 
planach mam wyjechać z żoną w tym roku na 
konferencję w Kioto. To jest moje marzenie.

J.P: Żona zajmuje się synkami. Jak wychowuje się 
dzieci w Anglii?
J.P: Starszy syn poszedł teraz do szkoły. Poziom tych 
szkół jest zupełnie różny. Żeby zapisać się do takiej 
najlepszej, trzeba to zrobić bardzo szybko, czasem 
przed urodzeniem dziecka. My na to, z racji 
przyjazdu, nie mieliśmy czasu, więc nasz syn poszedł 
do szkoły, która lokuje się trochę niżej w rankingu. 
Na początku miał problem z językiem, ale teraz już 
zaczyna zdobywać coraz lepsze oceny z matematyki, 
nauki (u nas przyroda), również z angielskiego. Ma 
szerokie zainteresowania. Nie mam zamiaru go 
ukierunkowywać, przedmioty, które go zainteresują, 
wybrać powinien sam. Zapisaliśmy też go do polskiej 
szkoły, niedzielnej, aby miał kontakt z lekturami i 
żywym polskim językiem. Ma bardzo zajęty tydzień. 
Młodszy syn ma 5 lat i na razie widzę, że bardzo go 
pociąga sport. Jest w tym kierunku bardzo 
utalentowany. Też już chodzi do szkoły, bo edukacja 
w Anglii zaczyna sie wcześniej niż w Polsce.

I.P: Jak Pan postrzega Polskę po kilkuletniej 
nieobecności w kraju?
J.P: Nie mam poczucia żebym opuścił ten kraj, 
ponieważ bywam tu co 3, 4 miesiące, ale widzę z tej 
perspektywy, że Polska się bardzo zmienia. To jest 
niesamowite, bo kiedy wyjeżdżałem w 1999 roku, to 
był zupełnie inny kraj. Widzę nowoczesność i mam 
nadzieję, że to w tym kierunku będzie postępować. 
Życzyłbym sobie, aby nasz kraj zaczął też 
inwestować w dziedziny, które mnie interesują. To na 
pewno przyczyniłoby się do mojej decyzji o 
powrocie. 

I.P Proszę na koniec rozwiać moje wątpliwości 
dotyczące neutrin. Możliwy jest koniec świata z ich 
powodu, jak to obrazowo pokazał film „2012”?
J.P: Proszę być spokojną. Takiego końca świata nie 
będzie.

Rozmawiała Iwona Pawłowska

luty 2010

IP: Czyli?
J.P: Neutrina są to cząstki elementarne tak samo jak 
elektrony czy kwarki, które budują świat wokół nas. 
Wyróżnia je to, że bardzo słabo oddziałują. Żeby takie 
neutrino zatrzymać, potrzebna jest olbrzymia ilość materii. 
Można to wytłumaczyć obrazowo: neutrino, które powstaje 
w tej części naszej planety, jest w stanie przelecieć na 
przestrzał na drugą stronę kuli ziemskiej.

I.P: Można zobaczyć neutrina?  
J.P: Ilość neutrin produkowanych w atmosferze ziemskiej w 
wyniku promieniowania kosmicznego jest bardzo duża i 
pomimo, że tak słabo oddziałują, to gdy będziemy mieli 
olbrzymi detektor (o bardzo dużej masie), istnieje możliwość 
ich zaobserwowania. W Japonii w detektorze, który nazywa 
się Super-Kamiokande, fizycy obserwują neutrina już ponad 
10 lat. Dla ścisłości – nie obserwujemy samych neutrin, tylko 
światło, które jest produkowane podczas oddziaływania 
neutrina z elektronem w wodzie. 

I.P: Super-Kamiokande jest w wodzie?
J.P: Ten detektor to taki olbrzymi cylinder wielkości 20 
pięter, który znajduje się ponad kilometr pod ziemią. 
Wypełnia go 50 tys. ton wody. Ta woda jest niesamowicie 
czysta. Cylinder otoczony jest fotopowielaczami, które 
wykrywają światło. Neutrino, które przelatuje przez detektor, 
oddziałuje z elektronem i przekazuje mu swoją energię. 
Elektron dostaje wtedy potężne kopnięcie i zaczyna 
przelatywać przez wodę z prędkością większą niż prędkość 
światła w wodzie. Wówczas następuje zjawisko Czerenkowa 
– elektron emituje światło pod pewnym kątem – to są takie 
pierścienie i my, znając kąty, jesteśmy w stanie 
zrekonstruować, gdzie to neutrino oddziaływało, z których 
kierunków leciało.

I.P: Wciąż jednak nie rozumiem, jaki sens mają te badania.
J.P: Fizycy nieprzypadkowo zajmują się oddziaływaniem 
cząstek elementarnych, a neutrino jest taką cząstką. 
Parametry tych cząstek (masy, oddziaływania) są nam w 
stanie powiedzieć o wczesnej historii wszechświata, o tej 
asymetrii: cząstka - antycząstka, jak również o tym, czym jest 
masa cząstki. Odpowiedzi na te pytania poszukujemy 
równolegle za pomocą Wielkiego Zderzacza Hadronów 
(LHC) w CERN-ie pod Genewą, gdzie pisałem doktorat a 
następnie kilka lat pracowałem.

I.P: Wielki Zderzacz Hadronów to gigantyczne 
przedsięwzięcie, jednak wiemy o nim niewiele. 
J.P: Projekt LHC to głównie wielki zderzacz protonów i 
ciężkich jąder, które są wstępnie rozpędzane w całym szeregu 
a k c e l e r a t o r ó w,  a  n a s t ę p n i e  w s t r z y k i w a n e  
do dwudziestosiedmiokilometrowego pierścienia. W 
pierścieniu zderzacza cząstki są przyspieszone do 

Iwona Pawłowska: Niełatwo umówić sie z Panem na 
rozmowę.
Jarosław Pasternak: Ostatnimi czasy wyjątkowo tak. 
Jestem dość zajęty, ponieważ doszły mi dodatkowe zajęcia. 
Wcześniej zajmowałem się tylko pracą naukową, a teraz 
próbuję swoich sił jako wykładowca. Łączę zatem pracę 
naukowa z dydaktyczną a tej drugiej dopiero się uczę i muszę 
przyznać, że zawód nauczyciela to jest ciężki kawałek 
chleba.

I.P: Na której uczelni Pan wykłada?
J.P: W 2008 roku zacząłem pracę w londyńskim Imperial 
College w Departamencie Fizyki i od tamtego czasu 
związany jestem z tą uczelnią. Ponadto pracuję również w 
Laboratorium im. Rutherforda i Appletona (RAL) pod 
Oxfordem.

I.P: W Polsce bywa Pan chyba rzadko.
J.P: Staramy się z żoną przyjeżdżać jak najczęściej, 
ponieważ mamy tu oboje liczną rodzinę. Chcemy 
utrzymywać kontakt z krajem, choć już ponad 10 lat 
przebywamy na Zachodzie. Wyjechaliśmy z kraju w 1999 
roku. We Francji pisałem pracę magisterską. Potem doktorat 
robiłem jednocześnie w Polsce i w Szwajcarii w CERN-ie. 
Było to możliwe dzięki programowi tzw. studiów łączonych 
(warunkiem tego było posiadanie statusu studenta w Polsce, 
w moim przypadku na Uniwersytecie Wrocławskim). W 
CERN-ie zacząłem pracę nad fabryką neutrin.

I.P: Przyznam, że neutrina kojarzą mi się jedynie z 
cząstkami, którym przypadła niechlubna, destrukcyjna rola 
w filmie „2012”. 
J.P:  Naprawdę? Mówią o nich w filmie? Muszę się na to 
wybrać. Neutrina to moja pasja, która zaczęła się już w czasie 
studiów w kraju. Z tego powodu przeniosłem się obecnie do 
Londynu, ponieważ powstała tam grupa zajmująca się 
projektem fabryki neutrin czyli źródła neutrin nowej 
generacji.

I.P: Co to są neutrina i w ogóle po co się je bada?
J.P: Neutrina nie mają może teraz takiego bezpośredniego 
zastosowania w życiu codziennym, ale pracując nad tymi 
zagadnieniami, rozwijamy różnego rodzaju technologie. A te 
już przydają się na co dzień. Zanim jednak opowiem, jak się 
produkuje neutrina, wyjaśnię, co to właściwie jest. W świecie 
istnieje wiele zagadek dla naukowców. Jedną z nich jest 
początek wszechświata tzw. teoria Wielkiego Wybuchu. 
Podczas tego zjawiska powstała materia i antymateria. 
Zagadką jest, dlaczego ta pierwsza przeważa nad drugą. 
Prawa fizyki, które dziś znamy, mówią, że w pierwotnym 
wybuchu proporcje materii do antymaterii powinny być 
50:50. Jeżeli jest przewaga którejś z nich, pewne symetrie są 
łamane. Wydaje się, że Natura właśnie tak chciała. Fizycy 
sądzą, że odpowiedź może tkwić w neutrinach.
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O początku 
i końcu 
wszechświataodobno strusie, gdy się przestraszą, Pchowają głowę w piasek, bo czego oczy nie 

widzą, tego lękać się nie należy. Gdyby tak 
naprawdę było, struś byłby chyba jednym z 
najgłupszych stworzeń, w dodatku skazanym 
na niechybną zagładę. Mityczna taktyka 
strusi stosowana jest jednak z pewnym 
powodzeniem przez ludzi, o których 
inteligencji i zaradności można wypowiadać 
się tylko w superlatywach. 
 Struś prześladuje mnie od początku 
miesiąca, gdy oglądając pewnego wieczoru 
Fakty w TVP3, ujrzałem nasze umiłowane 
miasto – niestety w kontekście dosyć przykrej 
sprawy: w tle znajomy budynek przedszkola, 
później drzwi do gabinetu Pana Burmistrza, 
zaraz potem plecy uciekającego przed 
dziennikarzem urzędnika. Żenujący obraz 
tego, co stało się już praktyką w naszym 
magistracie – czyli strusie niższej rangi 
uciekają nabierając wody (a może piasku) w 
usta, podczas gdy  ich przełożony nie zamierza 
w ogóle wypowiedzieć się w kłopotliwej 
sprawie. Z jednej strony trudno się dziwić 
stosowaniu taktyki, która już wiele razy po 
prostu się sprawdziła. Po co się tłumaczyć, po 
co dokładać drew do ognia? Lepiej schować się 
za ścianą wyniosłego milczenia, udawać, że nic 
się nie stało, a sprawa szybko ucichnie i 
nieprzyjemny zapach ulotni się zgodnie z 
prawami fizyki. 
 Myli się jednak ten, kto posądzałby 
władze naszego miasta o strach. To nie strach a 
arogancja – tym większa im dłużej władza jest 
sprawowana. Przeświadczenie, że nie trzeba 
się z nikim i niczym liczyć, że wystarczy piękna 
kolorowa fasada, aby być zwolnionym od 
odpowiedzi na niewygodne pytania. Z 
odpowiedzi tak, ale czy z odpowiedzialności?
 Tym bardziej mi przykro, że już dwa razy 
dołożyłem swoją skromną cegiełkę pod ten 
pomnik, na którym odkrywam z przerażeniem 
coraz więcej głębokich rys. 
 Mądry struś powie pewnie: byłeś głupi i 
ślepy, to miej do siebie pretensje. Mądry struś 
powinien wiedzieć, że pacjent poddawany 
notorycznie tej samej terapii, z czasem 
uodparnia się na bodźce, a gdy nie widzi 
poprawy, szuka innego medyka. Może bez 
takich wspaniałych referencji, ale przynajmniej 
traktującego go z należytym szacunkiem.

  Robert Pawłowski

Taktyka strusia

Wizyta w Instytucie Badań Jądrowych na Uniwersytecie w Kioto (KURRI), w czasie oglądania akcelatorów (2009)

Wizyta w CERN-ie podczas oglądania 
detektora CMS dla projektu LHC, 100 m 
pod powierzchnią ziemi (2008)

W czasie zwiedzania chramu Itsukushima, świątyni 
szintoistycznej pod Hiroszimą (2009). W tle brama Torii
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No, nareszcie. Banki coraz chętniej ponownie 
pożyczają Polakom pieniądze na zakup 
wymarzonego „M”, budowę domu, zakup działki 
lub remonty. Na rynku pojawiły się też nowe 
możliwości – kredyty ze stałym oprocentowaniem, 
kredyty walutowe, programy rządowe. O 
najciekawszych z nich rozmawiamy z Lucyną 
Koszałkowską, osobistym doradcą Klienta 1 
Oddziału Banku Zachodniego WBK w Złotoryi.

- Czym na rynku nieruchomości zaskoczy nas 
nowy rok? Opinie specjalistów są podzielone. 
- Trudno mi mówić o rynku nieruchomości i 
kształtowaniu się cen. W odniesieniu do banku 
mogę natomiast powiedzieć, że nowy rok  
zaczynamy dobrze, bo od nowości. Są nią 
nieobecne przez dłuższy czas w naszej 
ofercie kredyty walutowe, o które pyta 
coraz więcej klientów.  W styczniu 
wróciliśmy do udzielania kredytów w 
euro. Są one tańsze niż kredyty złotowe, 
ale należy pamiętać o ryzyku kursowym, 
zatem tę ofertę adresujemy przede 
wszystkim do klientów, którzy zdają sobie 
sprawę z konsekwencji zaciągania kredytu 
w walucie innej niż waluta dochodu, a na 
dodatek są przygotowani finansowo na 
duże wahania kursów, w szczególności na 
osłabienie się złotego. 

- A czy na „tańsze” mogą też liczyć 
k l i e n c i ,  k t ó r z y  w o l ą  k re d y t y  
złotówkowe. 
- Tak. Dla tych klientów mamy również 
a t r akcy jną  o f e r t ę .  Po  p i e rwsze  
utrzymujemy jeszcze promocyjny kredyt 
mieszkaniowy z marżą na poziomie 1,35 
punktu procentowego. To jedna z 
najlepszych ofert na rynku. Jeżeli 
natomiast ktoś nie chce lub nie może z niej 
korzystać, sam może  mieć wpływ na 
obniżkę marży kredytu w ofercie 
standardowej. 

- Jak to jest możliwe? 
-  J e s z c z e  w  u b i e g ł y m  r o k u  
wprowadziliśmy w Banku Zachodnim 
WBK ofertę, która umożliwia obniżenie 
marży i prowizji naliczanych przez bank w 
zależności od korzystania z określonych 
produktów naszego banku. Już w nagrodę 
za posiadanie aktywnego konta osobistego 
przez przynajmniej cztery miesiące 
prowizja za udzielenie kredytu może zostać 
obniżona o 0,5%. Następnie, decydując się na 
określone rodzaje konta osobistego oraz wskazane 
ubezpieczenie, można obniżać jego marżę. 

- Ale to rozwiązanie dotyczy osób, które 
posiadają już konto w Banku Zachodnim WBK. 
- Ależ skąd. Osoby, które nie posiadają jeszcze konta 
w Banku Zachodnim WBK, a chcą obniżyć marżę 
kredytu, też mogą z niego skorzystać. Podam 
przykład: kredytobiorca, który wcześniej nie miał 
styczności z Bankiem Zachodnim WBK i nie jest 
VIP-em, może otrzymać od nas kredyt 
mieszkaniowy z marżą 3%, ale jeżeli otworzy 
Konto24 Prestiż, na które będzie wpływać jego 
dochód w wysokości minimum 2000 zł, a 
d o d a t k o w o  s k o r z y s t a  z  u b e z p i e c z e n i a  
Kredytobiorcy Kredytu Hipotecznego, marża jego 
kredytu wyniesie 2%. Ktoś powie, że 1% to 
niewiele, ale proszę pamiętać, że kredyt hipoteczny 

spłaca się wiele lat i 1% mniej może oznaczać 
tysiące złotych oszczędności. W naszym banku 
kredyty mieszkaniowe, zarówno w złotych, jak i w 
euro można zaciągać nawet na 30 lat. 

- To faktycznie długo. Wiele może się w tym czasie 
zdarzyć, np. wzrosnąć stopy procentowe. Czy 
mają Państwo na to jakieś remedium? 
- Na całe 30 lat – nie, bo na całym świecie nie ma 
b a n k u ,  k t ó r y  z a g w a r a n t o w a ł b y  s t a ł e  
oprocentowanie w tak długim okresie. No chyba, że 
byłoby ono horrendalnie wysokie. Mamy za to 
kredyt o stałym oprocentowaniu na pięć lat. 
Posiadacze tego kredytu przez pięć lat nie muszą się 
martwić o zmiany stóp procentowych na rynku, 

przez cały czas ich kredyt jest oprocentowany 
według stawki 8,2%, a po pięciu latach zamieniany 
na kredyt o oprocentowaniu zmiennym, którego 
marża jest znana już teraz i wynosi 2,2 p.p. Ten 
kredyt polecamy przede wszystkim klientom,  dla 
których najważniejsza jest  stabilność i  
przewidywalność miesięcznych rat. 

- Hitem ostatniego roku były dopłaty z programu 
„Rodzina na swoim”. Czy Państwo również się do 
niego przyłączyli? Zdaje się, że to on w dużej 
mierze ratował rynek sprzedaży nieruchomości 
w ubiegłym roku.  
- Tak, a deweloperzy starali się dopasowywać swoją 
ofertę do wymagań programu. My również 
włączyliśmy się w to przedsięwzięcie. Istotą 
programu jest pomoc osobom nabywającym lub 
budującym swoje pierwsze „m” dzięki obniżeniu 
w y s o k o ś c i  r a t  o d s e t k o w y c h  k r e d y t ó w  
mieszkaniowych oferowanych przez banki poprzez 

auto, bądź korzystamy z komunikacji miejskiej i tak 
zwiedzamy kraj.

I.P: Z biurem podróży byłoby pewnie bezpieczniej.
A.R-B: Pewnie bezpieczniej, lecz mniej ciekawiej. 
Zanim pojedziemy do danego kraju, zbieramy o nim 
jak najwięcej informacji;  nie tylko o atrakcyjnych 
miejscach i wydarzeniach, lecz także o jego kulturze 
i obyczajach oraz dowiadujemy się o poziomie 
bezpieczeństwa. Opieramy się przede wszystkim na 
forach internetowych. W rejonach Kambodży, do 
których się wybieraliśmy, było bezpiecznie. 
Wykupiliśmy jedynie ubezpieczenie zdrowotne.

I.P: Język angielski wystarcza, by porozumieć się w 
Kambodży?
A.R-B: W zupełności. Tam, gdzie byliśmy, wiele 
ludzi zna ten język i obyło się bez kłopotów w 
komunikacji. Bez problemów zwiedzaliśmy, 
kupowaliśmy na bazarach, zamawialiśmy 
jedzenie…

I.P: Co cię zaskoczyło w Kambodży?
A.R-B: Pozytywnie? Sama kultura oraz ciepli i 
życzliwi ludzie. Po prostu atmosfera innej 
cywilizacji. Jest to kraj z piękną, dawną architekturą. 
Kamienne mury świątyń poprzeplatane z konarami 
wielkich drzew tworzą niesamowite wrażenie.  A co 
mnie rozczarowało? Trzeba mieć świadomość, że 
zdarzają się, jak wszędzie gdzie lgną turyści, drobne 
oszustwa oraz naciąganie turystów. Panująca tam 
bieda tłumaczy mieszkańców z takiego działania. 

I.P: Żałujesz, że to tylko trzy dni?
A.R-B: Cieszę się, że to chociaż trzy dni. Może 
jeszcze kiedyś tam wrócimy, aczkolwiek jest tyle 
innych pięknych miejsc na Ziemi. Teraz wybierzemy 
się w inny zakątek. Może Chiny lub Wietnam? A 
może inny kontynent -  Afryka. 

I.P: Jak znosiłaś trudny klimat Kambodży?
A.R-B: Nie  uważam, by klimat panujący w 
Kambodży w tym okresie był ciężki. Występowała 
wysoka temperatura, lecz nie stanowiła większej 
trudności do pokonania. Jedynie obawialiśmy się 
malarii. Zalecano długie spodnie i  bluzki. Kiedy 
jednak zobaczyliśmy innych turystów z odkrytymi 
ramionami czy nogami, lęk nam przeszedł. 
Otworzyliśmy się też na lokalne napoje oraz 
potrawy, wabiące smakiem, które nie przysporzyły 
nam żadnych problemów zdrowotnych. 

I.P: Co dobrego jadłaś?
A.R-B: Kuchnia kambodżańska jest wyśmienita, 
gorąco polecam. Nie tylko smak jest niezapomniany, 
ale i forma podania – potrawy bowiem często 
serwowane są w liściach bananowca. Nie pamiętam 
ich nazw i składu. Nie przywiązuję wagi do 
szczegółów. Świat chłonę oczami. Zapamiętuję 
atmosferę, miejsca, ludzi, smaki… 
Jak dobrze kojarzę ulubiony mój specjał to amok, a 
dodana przyprawa nadaje mu charakterystyczny 
smak i zapach, sama zakupiłam ją na tamtejszym 
bazarze. 

I.P: Wśród zdjęć, które wystawiłaś, jest kilka 
portretów. Zresztą one najbardziej mnie urzekły. 
Jak udało ci się uchwycić mieszkańców Siem Reap 
w tak naturalnych pozach? Wiem, że nie każdy lubi 
być uwieczniany na zdjęciach, szczególnie w 
egzotycznych krajach.
A.R-B: Jeśli chodzi o portrety, to zawsze się krępuję. 
Nie wiem, czy podejść, poprosić o pozowanie, czy 
raczej tego nie robić…Nigdy nie wiadomo, jaka 
będzie reakcja. W Kambodży ludzie byli bardzo 
życzliwi. Większość z nich, kiedy widziała w moich 
rękach aparat i obiektyw w nich wycelowany, z 
aprobatą kiwała głową bądź zamierała w bezruchu, 
czekając na uwolnienie migawki. 

I.P: Mam wrażenie, że mimo obaw, lepiej czujesz się 
jednak w portretowaniu. Równolegle z wystawą o 
Angkorze trwa wystawa  w Galerii Czekoladowej w 
Jeleniej Górze. Prezentujesz tam fotografie 
przedstawiające twoich bliskich, znajomych…
A.R-B: Tak, to portrety moich przyjaciół 
oczekujących na swoje pierwsze potomstwo. Sama 
byłam zaskoczona, że właściciel galerii  
zaproponował mi wernisaż, wybierając konkretnie te 
zdjęcia. Myślałam bardziej o pejzażach, zdjęciach z 
podróży, tymczasem jemu przypadły do gustu 
portrety. Jak sam twierdził, urzekły go, bo były inne – 
pełne emocji i radości życia.  Tak naprawdę zdjęcia 
robiłam dla siebie, to znaczy dla sprawdzenia siebie, 
swojego warsztatu i pomysłów, a przy okazji by 
utrwalić ulotne chwile szczęścia i spełnienia moich 
bohaterów. Nazwałam ten cykl Miłość bezwzględna. 
Wystawa skoncentrowana jest na tak intymnym 
temacie jak ciąża oraz narodziny dziecka. Ukazuje 
radość macierzyństwa, wzruszenie rodziców,  
momenty, kiedy mamy aż zatapiały się w swej 

miłości do dziecka.

I.P: Mała Hania ma już za sobą 
pierwszą sesję zdjęciową?
A.R-B: Niejedną, niemniej jednak nie 
jest takim cierpliwym modelem jak 
inne dzieciaczki.

I.P: Jak przygotowujesz się do sesji 
zdjęciowej? 
A.R-B: Bazuję na naturalności moich 
bohaterów. Wcześniej mam też 
przemyślanych kilka  pomysłów na 
kadry i staram się je zrealizować. Wiele 
zdjęć powstaje w tym pokoju. Nie 
posiadam fotograficznego zaplecza, 
więc  korzystam z  domowych 
akcesoriów, by stworzyć odpowiednie 

tło  i światło.

I.P: Łatwo było ci namówić przyjaciółki do 
pozowania? Ciąża to taki moment w życiu kobiety, 
kiedy nie zawsze czuje się atrakcyjna.
A.R-B: To było wyzwanie zarówno dla mnie, jak i 
dla nich. Na początku były nieco skrępowane, ale im 
dłużej robiłam zdjęcia, tym bardziej się rozluźniały. 
Myślę, że ciąża czyni wręcz kobietę atrakcyjną, a 
efekt końcowy je w pełni zadowolił. Fotografie 
wyszły ciekawe i sprawiły mi i im wiele radości, 
stanowiąc wspaniałą pamiątkę. 

I.P: Mocno ingerujesz w zdjęcia podczas obróbki? 

A.R-B Nie, korzystam z programu do podstawowej : 
korekcji zdjęć. Przyznam, że jeszcze nie zgłębiłam 
wiedzy dotyczącej możliwości Photoshopa

I.P: Narodziny Hani na pewno zmieniły twój rytm 
życia. Trochę zabrakło wolności?
A.R-B: Ciąża i narodziny dziecka to pewne 
wyrzeczenia, ale i moc radości i szczęścia. Między 
innymi  b rakowało  mi  p lenerów k lubu  
fotograficznego. Mogłam tylko z zazdrością śledzić 
stronę ZKF i publikowane tam zdjęcia. 
Maluszek zobowiązuje do pewnego spowolnienia, 
ale to nie znaczy, że zrezygnujemy z podróży. Mam 
nadzieję, że już za rok pojedziemy na kolejną 
egzotyczną wyprawę.

I.P: Czego wam serdecznie życzę, licząc na kolejną 
ciekawą dokumentację fotograficzną.

   rozmawiała Iwona Pawłowska

luty 2010

dopłaty Skarbu Państwa. W ramach „Rodziny na 
swoim” można otrzymać kredyt na zakup domu 
jednorodzinnego lub mieszkania, zarówno na rynku 
pierwotnym, jak i wtórnym; zakup spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub 
domu jednorodzinnego na rynku wtórnym oraz na 
budowę domu jednorodzinnego. Oprocentowanie 
oparte o stawkę WIBOR 3M średni kwartalny + 2 
p.p. zaproponowane przez Bank Zachodni WBK 
obowiązuje przez pierwszych osiem lat kredytu, gdy 
realizowane są dopłaty Skarbu Państwa. W 
zależności od powierzchni lokalu oraz ceny metra 
kwadratowego rządowe dopłaty mogą zmniejszyć 
wartość odsetek płaconych w tym okresie nawet o 

kilkadziesiąt procent. Po ośmiu latach marża Banku 
Zachodniego WBK wyniesie 2,5 p.p. i będzie 
doliczana do stawki WIBOR dla trzymiesięcznych 
depozytów międzybankowych. 

- Trochę to skomplikowane. 
- To prawda, ale proszę się tym nie przejmować. 
Bardzo  chętnie wyjaśnię wszelkie wątpliwości, 
dokonam wstępnej oceny zdolności kredytowej, 
wyliczę symulacje spłaty kredytu. Zrobię wszystko, 
aby klient miał kompleksową informację o naszej 
ofercie i swojej finansowej przyszłości w nowym 
domu lub mieszkaniu. 

1 Oddział BZ WBK w Złotoryi
Zaprasza od 8:00 do 16:30
ul. Rynek 5
Nr tel. 76 878 84 42
Informacje na temat pełnej oferty BZ WBK 
można znaleźć również na www.bzwbk.pl  

Kredyty hipoteczne 
                 – nowe możliwości 

Świat chłonę oczami
rzełom roku dla Anny Resner – Burskiej obfitował w emocjonujące momenty. Po raz pierwszy Pudostępniła publiczności swoje fotografie na wystawach w Jeleniej Górze i w Złotoryi oraz 

zadebiutowała w roli mamy dla swej córeczki – Hanny. O podróżach, fotografii i macierzyństwie 
mam okazję rozmawiać z Anią w kilka dni po wernisażu „Angkor – ukryte piękno Kambodży”.

Iwona Pawłowska: „Angkor” to wystawa zdjęć z Twojej ostatniej podróży do Kambodży. Opowiedz, 
jak trafiłaś w to egzotyczne  dla Europejczyka miejsce?
Anna Resner – Burska: U koleżanki wpadł mi w ręce album przedstawiający najpiękniejsze miejsca 
na Ziemi. Kambodżę reprezentował w niej kompleks świątyń Angkor, który od razu mnie zachwycił. 
Pomyślałam więc, dlaczego by tam nie pojechać, choć na moment. Tym bardziej, że to kraj leżący 
niedaleko Tajlandii, do której z mężem właśnie się wybieraliśmy. Zdecydowaliśmy się od razu. 
Uznaliśmy, że skoro mamy niewiele czasu, pokonamy samolotem dystans Bangkok – Siem Reap. 

I.P: To był wyjazd z biura podróży?
A.R-B: Pojechaliśmy na własna rękę. Chodziło o to, byśmy mogli jechać tam, gdzie chcemy, 
zatrzymać się w miejscach, które nas urzekły i by móc poświęcić im więcej czasu. Chcieliśmy mieć 
po prostu więcej swobody. Lubimy uciec od miejsc typowych dla turystów, zboczyć z głównych 
szlaków. Oczywiście idziemy tam, gdzie kultura i dobry obyczaj pozwalają. Wynajmujemy skuter, 

Moje rodzinne strony to Podlasie, 
t a m  s i ę  u r o d z i ł a m   i  

studiowałam na Uniwersytecie 
W a r s z a w s k i m  n a  k i e r u n k u  
ekonomiczno - prawnym. Do Złotoryi 
przyjechałam w 1987 r.,  zaraz po 
obronie pracy magisterskiej. Tu 
mieszkał mój mąż Krzysztof i tu razem 
postanowiliśmy wybudować nasz 
dom.
 Pracę w bankowości zaczęłam  
zaraz po studiach w 1988 r. W Banku 
Zachodnim WBK S.A. (wcześniej Bank 
Zachodni ) pracuję od 1995 r. Obecnie 
jestem osobistym doradcą klienta.
 Bezpośrednia praca z klientem nie 
zawsze jest najłatwiejsza – trzeba 
sprostać różnorodnym wymaganiom 
w zakresie  bogatej oferty  bankowej.  
Przynosi jednak dużo satysfakcji, 
jeżeli Klienci są zadowoleni, wtedy 
często dziękują za okazaną pomoc i 
zrozumienie, a także za pokazanie i  
nauczenie korzystania z naszych 
bankowych produktów.
 Praca w banku to praca z ludźmi i 
uważam, że najważniejsze, by lubić 
bezpośrednią pracę z Klientem. 

           Lucyna Koszałkowska
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ały sezon rowerowy nasza grupa Róży CBazaltowej bardzo często pokonywała trasę 
Złotoryja – Dunino przejeżdżając przez wieś 
Krotoszyce. Zanim dojechaliśmy do naszego 
ulubionego młyna nad Kaczawą, koniecznie 
musieliśmy się zatrzymać przed pałacem 
w Krotoszycach, który pięknieje z dnia na dzień 
remontowany przez pana Antoniego Chamskiego. 
Wszyscy mieszkańcy wsi z satysfakcją obserwują 
zmiany. Inwestycja ta spopularyzuje ich 
miejscowość i być może zachęci niektórych do 
agroturystyki, która jest dobrym pomysłem na życie 
w naszym tak pięknym rejonie krajobrazowym. 
Podobnego zdania jest pani Beata Castańeda 
Trujillo szefowa bardzo aktywnie działającego 
Stowarzyszenia Nasze Krotoszyce. Spotykamy się w 
siedzibie Stowarzyszenia, w dużym, jasnym 
pomieszczeniu ,  umeblowanym ładnymi,  
drewnianymi sprzętami. 

– Nie jest to jeszcze efekt końcowy, ponieważ 
jesteśmy tu od niedawna – opowiada moja 
rozmówczyni. – Haftujemy firanki, kompletujemy 
zdjęcia z naszych imprez, które powiesimy na 
ścianach. Na pewno będzie bardziej przytulnie i 
stylowo. Na to wszystko potrzeba trochę czasu, a 
tego często mi brakuje. Mieszkańcy przekonali się, 
że warto działać na rzecz swojej miejscowości i 
imprez jest coraz więcej.

Wszystko zaczęło się od mojej pracy w 
tutejszym Ośrodku Kultury. Nawiązałam kontakt 
poprzez gminę ze Stowarzyszeniem Kaczawskim. 
Pokazali mi, że jako dyrektor ośrodka mogę szukać 
pieniędzy na zewnątrz. Dlatego zwróciłam się do 
Koła Gospodyń Wiejskich w Wilczycach, gdyż 
nasze było w rozsypce. Ponieważ mieli świetlicę 
zupełnie zaniedbaną, postanowiliśmy zdobyć 
fundusze na remont – głównie ogrzewanie. Gdy 
projekt udało się zrealizować, ludzie w 
Krotoszycach uwierzyli, że u nas też można coś 
zrobić. Gdy w grudniu 2006 roku zostałam 
odwołana ze stanowiska dyrektora, postanowiłam 
założyć Stowarzyszenie. Udało nam się to 
zrealizować w marcu 2007 roku. Zebraliśmy 
siedemnastu chętnych, ponieważ przepisy 
wymagają przynajmniej piętnastu członków i 
rozpoczęliśmy pracę nad pierwszym projektem. 

Od samego początku dobrze nam się układało, 
ponieważ jedna z nas, pani Jadwiga Kozak, została 
sołtysem wsi. Jest to osoba bardzo operatywna i 
zaangażowana w życie naszej społeczności. 
Najlepszym tego przykładem jest zorganizowana 
przez nią pikieta. Protestowaliśmy przeciwko 
objazdowi poprowadzonemu przez naszą wieś w 
czasie trwania ostatniego remontu drogi do Legnicy. 
Najbardziej niebezpieczne były olbrzymie tiry, 
które nie przestrzegając prędkości pędziły przez 
wieś niszcząc drogi i zagrażając przechodniom,  
zwłaszcza dzieciom. Akcja okazała się skuteczna i 
wszyscy odetchnęli z ulgą. Dużą satysfakcję mamy 
z przeforsowania pomysłu wiejskiego, alterna-
tywnego przedszkola, gdzie opieka nad dziećmi 
trwa pięć godzin. Gdy już znalazłyśmy 
pomieszczenie przy Ośrodku Zdrowia nadające się 
do tego celu, okazało się, że na decyzję o przyznaniu 
funduszy trzeba było czekać półtora roku. Na 
szczęście nic nie było w stanie nas zniechęcić i 
dzisiaj przedszkole opiekuje się dziećmi z Wilczyc, 
Krotoszyc i Winnicy. 

Dla dzieci w wieku szkolnym zrealizowałyśmy 
tego lata projekt Młodzi odnowiciele naszej wsi 
sfinansowany przez Fundację Wspomagania Wsi. 
Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w 
kwocie 2965 zł i dołożyło 167 zł z własnych 
pieniędzy. W projekcie wzięło udział około 
trzydzieściorga dzieci w wieku od dwóch do 
os i emnas tu  l a t .  G łównym ce l em by ło  
zaangażowanie młodzieży i dzieci w prace 
społeczne na rzecz wsi. Cała grupa wyremontowała 
trzy przystanki autobusowe i ich otoczenie oraz 
urządziła skwer przy przystanku w centrum naszej 
miejscowości. Oczywiście nie obyło się bez 
pomocy dorosłych. Szefem grupy remontowej była 
nasza pani sołtys Jadzia Kozak, która codziennie 

pracowała z dzieciakami. Natomiast wśród  
młodzieży należy wyróżnić Bartka Jóźwiaka – 
chłopaka o duszy społecznika. Najważniejszą 
sprawą jest fakt, że minęło pół roku i nasze 
przystanki nadal są czyste i zadbane, a rozkłady 
jazdy nietknięte.

Oprócz tych prac w siedzibie Stowarzyszenia 
codziennie odbywały się zajęcia świetlicowe. Dużą 
atrakcją była też wycieczka do kina w Legnicy, na 
którą znalazło się aż czterdziestu pięciu chętnych. 
Na zakończenie zorganizowaliśmy spotkanie na 
boisku przy kiełbaskach, ciastkach i napojach. 
Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali 
pamiątkowe książki z dedykacją. 

Naszym następnym myślę, że bardzo udanym 
pomysłem,  była  uroczysta  Wigi l ia  dla  
mieszkańców, którą zorganizowaliśmy już po raz 
drugi. Odbyła się ona 20. grudnia 2009 roku i 
została sfinansowana w ramach projektu Ocalmy od 
zapomnienia i zrealizujmy nasze marzenia. W 
spotkaniu wzięło udział ponad sześćdziesiąt osób. 
Zaproszeni zostali starsi mieszkańcy wsi, dzieci i 
młodzież z Zespołu Szkół w Krotoszycach, 
członkowie Stowarzyszenia oraz goście. Ksiądz 
proboszcz rozpoczął uroczystość wspólną 
modlitwą i kolędą, a następnie po podzieleniu się 
opłatkiem zasiedliśmy do kolacji. Wszystkie 
potrawy zostały przygotowane własnoręcznie przez 
członków Stowarzyszenia. Ulepiono czterysta 
uszek, sześćset pierogów, ugotowano dwadzieścia 
litrów barszczu, usmażono kilkanaście kilogramów 
ryby. Pracy było mnóstwo, ale doświadczenie z 
poprzedniego roku bardzo nam pomogło. Program 
artystyczny zapewniła młodzież z zespołu szkół, 
która przygotowała ciekawy program jasełkowy. 
Oprócz nich niespodzianką był nasz zespół 
wokalny z repertuarem popularnych kolęd i 
akompaniamentem pana Franciszka Soko-
łowskiego na akordeonie i pana Stanisława Zająca 
na klarnecie. Na zakończenie goście otrzymali w 
prezencie stroiki świąteczne wykonane przez 
organizatorów.

Chętnie uczestniczymy w imprezach 
organizowanych przez naszych sąsiadów. Na 
Święcie Ogórka w Legnicy nasze panie częstowały 
uczestników pajdą ze smalcem i kiszonym 
ogórkiem. Natomiast na konkursie koszenia łąk 
ekologicznych w Muchowie nasz mieszkaniec pan 
Józef Zabawa zajął zaszczytne pierwsze miejsce. 
Impreza odbyła się w lipcu 2009 roku pod nazwą 
Muchowska Kosa. Dodatkową atrakcją była 
wystawa najpiękniejszych bukietów ułożonych z 
ziół naszych łąk, na którym krotoszynianka pani 
Danusia Jasińska zdobyła wyróżnienie. Ale na tym 
nie koniec. Prawdziwą furorę zrobił pokaz 
cepowania, czyli młócenia zboża starodawnym 
zwyczajem w wykonaniu członkiń Stowarzyszenia 
Nasze Krotoszyce, komentowany dowcipnie przez 
zaprzyjaźnioną z nami panią Bogusię Rudnicką 
z Dobkowa.
     Chciałabym opowiedzieć też o wizycie naszych 
mieszkańców w wioskach tematycznych na 
Pomorzu. W dniach 25. – 27. września 2009 roku 
grupa pięćdziesięciu osób z gminy Krotoszyce 
uczestniczyła w wyjeździe studyjnym w okolice 
Koszalina. Wycieczka ta jest jednym z działań, jakie 
nasze Stowarzyszenie zaplanowało w ramach 
projektu Ocalmy od zapomnienia i zrealizujmy 
marzenia. Otrzymaliśmy dofinansowanie z 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
rządowego programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. W piątek rano wyruszyliśmy w 
dziewięciogodzinną podróż autokarem firmy 
„Zawisza” z Legnicy z super kierowcą panem 
Krzysztofem. Około dwudziestej byliśmy już na 
miejscu. W sobotę rano zwiedziliśmy Paproty – 
wioskę labiryntów. Jest to jedna z pięciu wiosek 
tematycznych, które powstały w województwie 
zachodniopomorskim  w ramach Programu IW 
EQUAL. We wsi w pradolinie rzeki Grabowej 
utworzono kompleks wierzbowych labiryntów. 
Z a t r z y m a l i ś m y  s i ę  w  g o s p o d a r s t w i e  
agroturystycznym „W Labiryntach”, gdzie bardzo 

mili właściciele przyjęli nas i oprowadzili po 
okolicy zachęcając do udziału w grze terenowej. Tak 
więc cztery grupy pięcioosobowe wzięły udział w 
grze „Tajemnica Druida”. Zabawa była znakomita, a 
po powrocie zostaliśmy poczęstowani ziołową 
herbatą i domowym ciastem. Po trzech godzinach w 
pierwszej miejscowości pojechaliśmy do następnej 
– wioski Hobbitów – Sierakowa Słowieńskiego, 
która powstała jak poprzednia, dzięki wsparciu 
z funduszu Unii Europejskiej. Wioskę co roku 
odwiedza kilkanaście tysięcy osób. Turyści ci dają 
utrzymanie kilku miejscowym rodzinom. Główna 
atrakcja oparta jest na motywach książki Tolkiena 
„Władca Pierścieni”. Gra ta ma za zadanie przenieść 
uczestników w bajkowy świat i przypomnieć 
dziecięce, beztroskie chwile, kiedy zabawa była 
codziennością.
     Cieszę się, że wyjazd przyniósł zamierzony efekt 
w  z a k r e s i e  e d u k a c j i  m i e s z k a ń c ó w  
w dziedzinie przedsiębiorczości z wykorzystaniem 
zasobów przyrodniczych i kulturowych wsi. Na 
wczorajszym spotkaniu padły pomysły stworzenia 
ciekawej trasy turystycznej szlakiem miedzi. Myślę, 
że dużo pracy przed nami.
 Żegnam się z panią Beatą pełna podziwu dla jej 
entuzjazmu i  profesjonalizmu.  Myślę,  
że jeszcze nie raz usłyszymy o Stowarzyszeniu 
Nasze Krotoszyce.

Elżbieta Łukjańczuk
zdjęcia z archiwum Stowarzyszenia
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nich nazwa „Rota” na tle biało-czerwonej flagi oraz 
miecz i harfa, całość pięknie wyhaftowana.
 Jak się współpracuje pani Uli z grupą 
bezwzględnie męską? Mówi, że świetnie, choć nie 
zawsze są jak pokorne baranki. „Nie wiem, czy 
mogę zdradzać kulisy naszych prób… tyle powiem, 
że to są gaduły nieprzeciętne i każdy ma swoje 
zdanie, czasem trudno panów okiełznać i przebić się 
przez te dziesięć męskich głosów, przydaje się tutaj 
moje wieloletnie doświadczenie w pracy z 
młodzieżą i  dość donośny jeszcze głos 
nauczycielski. Nie mam oporów, żeby czasem 
głośniej krzyknąć w ramach zdyscyplinowania 
rozdyskutowanych i nadmiernie rozśpiewanych 
panów. No i wtedy słuchają!”
 Próby wymagają poświęcenia prywatnego 
czasu i niemałego wysiłku. Ksiądz Przemysław, też 
członek zespołu, jest pełen podziwu dla reszty 
panów; „najważniejsze, że ludzie chcą coś robić. 
Panowie przychodzą na próby po pracy, rezygnują z 
należnego im odpoczynku w domu. Myślę, że to 
wynika z ich miłości do ojczyzny.”
 Zespół tworzy w tej chwili jedenastu mężczyzn: 
Jan i Andrzej Millerowie (gitara i aranżacje 
muzyczne), Władysław Grocki (akordeon i śpiew), 
Wojciech Wiącek i Jerzy Bucha (gitara i śpiew), 
Jerzy Bałtrukiewicz, Stanisław Furtan, Stanisław 
Kubicz, Andrzej Mrzyk, Franciszek Słaby, ks. 
Przemysław Tur (wszyscy: śpiew).
 Z występu na występ czują się mniej 
stremowani. Ciągle jeszcze najbardziej przeżywa 
premierowe programy pani reżyser Urszula. 
Życzliwość publiczności jest jednak tak wielka, że 
czują się pewniejsi i dają wtedy z siebie wszystko, 
co najlepsze. Z uśmiechem mówią: „przecież już 
jesteśmy półzawodowcami, tyle występów za nami, 
że wiemy jak się zachować na scenie w sytuacji, gdy 
coś idzie nie tak, a widz ma tego nie zauważyć. 
Stres? A co to takiego?...”
Pan Władysław zwraca jeszcze na coś uwagę. Kilku 
kolegów odkryło w sobie nieznane wcześniej 
uzdolnienia w kierunku śpiewu. Nie mając nigdy 
okazji publicznego występu, nie znali swoich 
możliwości w tej dziedzinie. A tu proszę: śpiewają! 
I to jak!
 Jaki ma być przekaz występów „ROTY”? 
Członkowie zespołu mówią, że wydźwięk ich 
programów ma być głównie patriotyczny. Smutno 
im, że wielu wspaniałych bohaterów jest 
zapomnianych, wiele ważnych tematów pomija się 
milczeniem. Przesłanie jest takie, aby pamiętać o 
wielkich ludziach, wielkich wydarzeniach. 
Niestety, odbiorcami i słuchaczami koncertów są 
głównie ludzie starsi, młodzież na nie raczej nie 
przychodzi, a jeśli jest, to bardzo nieliczna. Może to 
się zmieni?
 Ksiądz proboszcz bardzo na to liczy, a także 
wróży zespołowi szeroki rozgłos w okolicy oraz 
ogólnopolskie występy. My także szczerze tego 
panom i ich dobrym duchom życzymy! 

   Danuta Kubicz

nas uskrzydliła. 
Szybko zaczęliśmy próby. Pierwszy nasz program 
poświęcony był właśnie tzw. Żołnierzom Wyklętym, 
tym, których komuniści wymazali z kart historii. No i 
jak to się udało, to zespół się skonsolidował, 
poczuliśmy się pewniejsi, szczęśliwi i poszliśmy za 
ciosem! Ile już koncertów za nami? Chyba z osiem? 
Trochę w międzyczasie zmieniała się konfiguracja 
ludzi, jedni przychodzili, inni odchodzili, skład się 
zmieniał, ale zespół trwał”.
 Na początku elegancję śpiewających panów 
podkreślały garnitury. Obecnie, od paru już 
miesięcy, członkowie zespołu występują w 
mundurach. Wszak nazwa „ROTA” do czegoś 
zobowiązuje. Można rzec, że zespół się niejako na 
dobre ukonstytuował od momentu określenia jego 
żołnierskiego charakteru. Umundurowanie i piękne 
rogatywki panowie zyskali dzięki pomocy 
komendanta  Jednostki  Poszukiwawczo-
Ratowniczej w Złotoryi, pana Jana Kuska. Pani 
Regulska podkreśla, że: - „wtedy dopiero grupa 
stała się zespołem z krwi i kości także w sensie 
wizualnym, jego członkowie są odtąd widoczni w 
konkretnej tematyce i wymiarze”.
 Pan Jan Kusek to kolejny dobry duch i 
przyjaciel zespołu. To on właśnie określił jego 
nazwę,  k tóra  świe tn ie  koresponduje  z  
umundurowaniem i repertuarem, to on wraz ze 
swymi podopiecznymi pomaga w wykonaniu 
scenografii każdego koncertu. Zaprojektował 
również emblematy, które każdy z członków 
zespołu nosi na lewym rękawie munduru. Jest na 

 Ponieważ teksty są głębokie, refleksyjne, 
autorstwa uznanych autorytetów, takich jak papież 
Jan Paweł II, ks. Jan Twardowski, a pieśni typowo 
żołnierskie, patriotyczne lub kolędy i pastorałki, 
których reklamować nie trzeba. I do tego te męskie 
głosy, od których trzęsą się ściany mariackiego 
kościoła!
 Ostatni koncert składał się ze słów 
pochodzących z jasełek różnych autorów, poezji i 
„zamyśleń nad miłością płynącą z Bożego 
Narodzenia”, ubogaconych muzycznie kolędami i 
pas tora łkami  znanego niegdyś  zespołu  
„Skaldowie”. Autorem scenariusza, tak jak i 
poprzednich programów, była pani Urszula 
Regulska, dobry duch całego przedsięwzięcia. Tym 
razem stronę muzyczną wzbogacił również 
młodzieżowy zespół „Panama Band”. Biorąc pod 
uwagę zaangażowany sprzęt muzyczny, ilość 
ś p i e w a j ą c y c h  i  g r a j ą c y c h ,  o b e c n o ś ć  
profesjonalnego akustyka („wypożyczonego” z 
ZOK-u) oraz czterech kamerzystów rejestrujących 
koncert, impreza była rzeczywiście imponująca.
 Parafialny Zespół Żołnierzy Rezerwy powstał 
jesienią 2008 roku z inicjatywy ks. Przemysława 
Tura, wikariusza parafii pw. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny, i wspomnianej już 
Urszuli Regulskiej, emerytowanej nauczycielki 
historii Zespołu Szkół Zawodowych. Ksiądz 
proboszcz, Stanisław Śmigielski, pomysł chętnie 
zaaprobował i czekał na dalszy rozwój wypadków, 
życzliwie się przyglądając.
 Pani Urszula wspomina, że wszystko zaczęło 
się od wyjazdu jej syna, Maćka (perkusisty) i 
księdza Przemysława na Zaduszki Jazzowe 
organizowane przez Jana Budziaszka w Krakowie. 
Perkusista „Skaldów” od lat jest inicjatorem 
pięknych koncertów listopadowych poświęconych 
muzykom, którzy już odeszli. 
 -„Panowie  wróci l i  oczarowani  tymi  
Zaduszkami i ksiądz wtedy powiedział: zróbmy coś 
takiego u nas, zróbmy!'- mówi pani Ula i dodaje: 
„ale ja nie widziałam tematu tych Zaduszek, tam 
były jazzowe dla muzyków, no a co my tutaj, w 
Złotoryi możemy zaproponować? Komu my te 
Zaduszki zadedykujemy? Jako nauczyciel historii, 
osoba zanurzona w tej tematyce, wpadłam wreszcie 
na pomysł, że może wspomnimy takich ludzi, o 
których mało się mówi, a którzy niewątpliwie 
zasłużyli na pamięć. Ułożenie scenariusza nie było 
dla mnie problemem, natomiast zastanawialiśmy 
się, kto taki program mógłby udźwignąć, temat był 
zbyt poważny, aby oprzeć go o młodzież. Myślałam 
więc: no kto to zrobi, kto to zrobi… Ksiądz 
Przemysław, owszem, ale kto jeszcze? Zapytałam 
kilku panów, o których wiedziałam, że lubią i ładnie 
śpiewają (często ich słyszę za moimi plecami 
podczas mszy św.) co oni na to, żeby zaśpiewać kilka 
pieśni patriotycznych, zarecytować parę wierszy… 
Ku mojemu wielkiemu zdumieniu (myślałam, że mi 
odmówią, że będą onieśmieleni propozycją,) 
wszyscy, którym to zaproponowała, z chęcią na 
pomysł przystali. Tak. Z wielką chęcią! Ta radość 

Po sąsiedzku Śpiewa rota
00Ostatnia niedziela stycznia, godzina 16 , Kościół NNMP w 

Złotoryi – koncert „Ślady do Betlejem”, śpiewają członkowie 
Parafialnego Zespołu Żołnierzy Rezerwy „ROTA”. Tyle 
zapowiedź. Więcej szczegółów? Proszę bardzo! 
 Od jakiegoś czasu złotoryjanie są zapraszani na 
okolicznościowe występy męskiego zespołu, który śpiewa w 
żołnierskich mundurach. Koncerty: „Wrześniowa rocznica”, 
„Listopadowe Zaduszki”, „Dzień papieski” i ostatni „Ślady do 
Betlejem” gromadzą za każdym razem dużą liczbę publiczności 
zasiadającej w ławach złotoryjskiej świątyni. Aplauz słuchaczy 
po koncertach jest imponujący, szczery i niewymuszony. Oklaski 
długo rozbrzmiewają, ludzie wstają z miejsc i proszą o bisy. Co 
sprawia, że programy słowno-muzyczne na tle symbolicznej, 
wyrazistej, ale skromnej scenografii tak się podobają?

Akordeon to nieodłączny atrybut pana 
Władysława Grockiego. 
A jak na nim gra!!!

Zespół "ROTA" uczcił pieśnią żołnierską rocznicę wybuchu II wojny światowej.
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Zaczęło się w harcerstwie, gdy miał szesnaście lat. W 
1966 roku latem na obozie harcerskim zorganizowano dla 
chętnych kurs krótkofalarski. Jurek od razu zapałał do tego 
entuzjazmem. Od dawna interesował się radiotechniką. W te 
pamiętne wakacje zrobił kurs, zdał egzamin i uzyskał 
licencję. Było to spore osiągnięcie, bo pozwolenia były i są 
wydawane jedynie przez organy państwowe odpowiadające 
za telekomunikację. Licencję uzyskuje się jedną na czas 
nieograniczony, nie trzeba zdawać powtórnych egzaminów. 

Jurek nigdy wcześniej nie pracował na sprzęcie 
krótkofalowym ani też nie miał kontaktu z żadnym klubem 
tej branży. Można powiedzieć, że był zupełnie zielony. Na 
kursie uczono, w jaki sposób można zbudować nadajnik, bo 
wtedy w Polsce takich rzeczy nie sprzedawano w sklepach. 
Chłopiec więc sam sobie zmajstrował radiostację i był z tego 
niesłychanie dumny. 

Egzamin nie był trudny. Jurek zdołał jako szesnastolatek 
przygotować się do niego w ciągu trzech tygodni na 
intensywnym kursie. Miał dobry słuch muzyczny, poza tym 
uczył się od rana do wieczora, bo bardzo mu zależało na tej 
licencji. Wtedy dla chłopaka z prowincjonalnego 
miasteczka była to niepowtarzalna szansa. No i 
najważniejsze, że za wszystko płaciło ZHP, a w jego 
wieloosobowej rodzinie nie przelewało się…. 

Nauka alfabetu Morse`a to jest jak nauka piosenki: ta ti ti 
ta ta … Przy czym ti oznacza kropkę, a ta kreskę (dłużej się 
wymawia – „taa”). Kiedyś nauka polegała na tym, że 

wykładowca nadawał, a reszta słuchała i 
starała się zapamiętać. Teraz przy 
ogromnym postępie techniki takie rzeczy 
są na płytach, co umożliwia naukę 
alfabetu w zaciszu domowym. 

Na egzaminie z krótkofalarstwa 
trzeba się wykazać wiadomościami z 
radiotechniki, jak działa radio, na czym 
polega łączność radiowa i w ogóle, o co 
chodzi z tymi falami. Poza tym trzeba 
znać zasady prowadzenia łączności 
amatorskiej. Między innymi chodzi tu o 
kulturę wypowiedzi, bezwzględne 
stosowanie zasady, że nie wolno 
przeszkadzać stacjom pogotowia ratunkowego czy też 
policji. Poza tym trzeba sobie przyswoić przepisy, co można 
i czego nie można robić w eterze, bo przecież są to stacje o 
zasięgu światowym. No i przede wszystkim jak ktoś chce 
uzyskać pierwszą kategorię, musi się nauczyć alfabetu 
Morse`a. Pierwsza kategoria umożliwia komunikowanie się 
z całym światem. Drugą kategorię, niższą, robią osoby, które 
nie potrafią lub nie chcą nauczyć się alfabetu Morse`a. 
Wtedy dostają pozwolenie na nadawanie w zakresie fal 
UKF, co oznacza, że mogą porozumiewać się jedynie w 
promieniu do około 150 kilometrów. 

Krótkofalarstwo kiedyś było pod nadzorem służby 
b e z p i e c z e ń s t w a ,  d l a t e g o  b a r d z o  d o k ł a d n i e  
ewidencjonowano licencje. Po każdej zmianie lokalizacji 
radiostacji należało zgłosić ten fakt odnośnym organom i 
otrzymywało się nowy dokument, w zamian oddając 
poprzedni. Dlatego pan Jerzy nie ma tej pierwszej licencji z 
1966 roku. 

Jerzy Wiącek jest członkiem Polskiego 
Związku Krótkofalowców. To jest poważne 
hobby (ze względu na konieczność wykazania 
się specjalistyczną wiedzą) i nietanie, bo 
składka roczna wynosi około stu złotych. 
Jednak jak ktoś chce naprawdę parać się 
krótkofalarstwem, powinien do związku 
należeć. Bo właśnie związek prowadzi biuro 
Q S L ,  z a  p o ś r e d n i c t w e m  k t ó r e g o  
krótkofalowiec otrzymuje i wysyła kartki 
(kueselki). Litery QSL to trzyliterowy 
m i ę d z y n a r o d o w y  k o d  o z n a c z a j ą c y  
„potwierdzam odebranie”. Odbywa się to 
bezpłatnie w ramach składki członkowskiej. 

Kar tk i  kuese lk i  są  d la  każdego  
krótkofalowca bardzo ważnym i jedynym 
dokumentem potwierdzającym nawiązanie 

– Jak kiedyś mojemu koledze Zbyszkowi 
Chrzanowskiemu udało się połączyć z królem Jordanii 
Husajnem, to po kartę QSL pojechał osobiście do 
Warszawy, żeby mu gdzieś nie zginęła. To była 
wyjątkowa, jak na tamte siermiężne czasy kartka: 
kolorowa, ociekająca złotem, z własnoręcznym 
podpisem króla. Bezcenna. Po taką kueselkę też bym 
pojechał osobiście do stolicy. 

Jerzy Wiącek przez te wszystkie lata uprawiania 
krótkofalarstwa (obecnie jest już na emeryturze, ma 
wnuki) zebrał sporo dyplomów za udział w wielu 
międzynarodowych zawodach, w których zajmował 
początkowe miejsca. W 2002 roku zajął pierwsze 
miejsce w świecie podczas zawodów organizowanych 
przez Australię. Na dyplomach można przeczytać też 
nazwy krajów, które organizowały zawody, między 
innymi Rosja, Niemcy, Australia, Kanada. W Polsce 
bierze udział w licznych zawodach. Bardzo ważne dla 
pana Jerzego są zawody „O Puchar Burmistrza 
Złotoryi”, których jest organizatorem od maja 1997 
roku.

Niektórym może się wydawać, że Internet 
zawładnął całym światem. Poniekąd to prawda, lecz  
krótkofalarstwo nie upada, chociaż nadal stanowi 
poważne, elitarne hobby. W swoich szeregach ma 
bardzo wielu naukowców, wybitnych ludzi biznesu, 
polityki, głowy państw. Nie bez kozery jedna z definicji 
o krótkofalarstwie mówi, że jest ono służbą 
radiokomunikacyjną mającą na celu samokształcenie, 
wzajemną łączność amatorów posiadających licencje 
jedynie dla celów osobistych bez korzyści 
materialnych.

                       tekst i zdjęcia Agnieszka Młyńczak

 Do porozumiewania się z całym światem bez 
znajomości języków narodowych służy slang 
krótkofalarski obejmujący kilkaset skrótów. Na 
przykład GM – dzień dobry, co Morsem brzmi: 
taataatit  taataa, GA – dobre popołudnie: taataatit 
titaa. Do tego dochodzi kod Q, który został 
wprowadzony do użytku międzynarodowego w 
1912 roku. Zawiera on pięćdziesiąt skrótów 
rozpoczynających się od litery Q. To wszystko 
pozwala na dość swobodne porozumiewanie się z 
całym światem na tematy pozostające w kręgu 
zainteresowań krótkofalowców – bez znajomości 
języków obcych. 

Kiedyś na kilka lat wszystkie radiostacje w całej 
Polsce umilkły. Nie wolno było nadawać ani 
odbierać, zabroniono w jakikolwiek sposób 
korzystać ze sprzętu. Był to okres stanu wojennego, 
gdy każdy krótkofalowiec musiał swój sprzęt 
zdeponować służbie bezpieczeństwa. Nie sposób 
było tego uniknąć, bo wtedy ewidencjonowało się 
każdy najmniejszy nadajnik. Władze PRL dobrze 
wiedziały, do czego jeszcze poza hobby i sportem 
może służyć sprzęt krótkofalowca. 

Jednak jednym z ważniejszych powodów, dla 
których warto być krótkofalowcem 
to zawody. Polegają na tym, że w 
określonym czasie, na przykład kilku 
godzin, należy nawiązać jak najwięcej 
łączności z jak największą ilością 
krajów (zawody międzynarodowe) lub 
mieć jak najwięcej połączeń na terenie 
kraju – w przypadku zawodów 

organizowanych na terenie Polski.
– O, wtedy adrenalina skacze! – pan Jerzy się 

ożywia. – Podczas zawodów do radiostacji 
wykorzystuje się komputer, bo można błyskawicznie 
zapisać informacje, które są niezbędne do 
udokumentowania połączeń. Tu chodzi o czas: kto 
pierwszy, ten lepszy. To są wspaniałe chwile, taka 
rywalizacja! Poza tym dla mnie to niewątpliwa 
przyjemność łączenia się z doświadczonymi 
operatorami z całego świata, którzy mają taki sam cel 
jak ja i przy tym od nich uczę się najlepszych technik 
prowadzenia łączności.

Do udziału w zawodach na UKF przydaje się także 
mała podręczna radiostacja. Wtedy taki radioamator 
idzie sobie w góry, ze sobą niesie rozkładaną antenę, na 
s z c z y c i e  i n s t a l u j e  s i ę  
i tam dopiero jest zasięg! Opłaca się bowiem 
krótkofalowcowi rozkładać przez kilka godzin antenę, 
aby potem siedzieć całą noc na szczycie i nawiązywać 
łączności na odległości nawet do kilkuset kilometrów. 
Wtedy są doskonałe wyniki w zawodach. Satysfakcja 
murowana!

– Pamiętam, jak kiedyś w latach szkolnych 
poszliśmy z harcerzami na rajd na Okole w Górach 
Kaczawskich – wspomina Ewa, siostra Jerzego. – 
Patrzę, a mój brat dźwiga jakiś sprzęt, ugina się prawie 
pod nim. Gdy wgramolił się na szczyt, rozłożył sprzęt i 
siedział w jednym miejscu przez cały czas nawiązując 
łączność, podczas gdy cała reszta uczestników rajdu 
śpiewała i relaksowała się przy ognisku. Mojego brata 
to w ogóle nie obchodziło. On poszedł 
z nami wyłącznie dlatego, żeby ze 
szczytu góry móc łatwiej nawiązać 
łączność, bo wtedy były jakieś 
z a w o d y.  P a m i ę t a m  t e ż ,  j a k  
szesnastoletni wówczas Jurek siedział 
w naszym rodzinnym domu gdzieś w 
kąciku przez cały dzień ciągle 
stukając tym swoim kluczem. Były 
kolejne zawody, więc nie mógł ruszyć 
się z miejsca. Karmiłam go wkładając 
mu do ust pierogi, bo nasza mama 
sądziła, że jej synek umrze z głodu. 

– A pamiętasz jak było, gdy 
połączyłeś się z Samoa? – włącza się 
do rozmowy żona Maryla. – 
Połączyłeś się z dwoma polskimi 
mis jonarzami  w Kamerun ie .  
Cieszyłeś się wtedy jak dziecko. 

łączności. Dlatego ich wygląd oraz zawartość zostały 
ściśle określone, aby na tym polu nie było żadnych 
niedomówień.

– O, widzi pani? To są właśnie kueselki – pan Jerzy 
kładzie na stole stosik kolorowych, jednakowej 
wielkości kartek. – Są podobne do widokówek, bo 
muszą mieć standardowy wymiar 9 na 14 centymetrów. 

Na stole piętrzy się stos pięknych kolorowych kart z 
danymi technicznymi z jednej strony i kolorowymi 
fotografiami z drugiej. Najciekawsze to te z 
egzotycznymi nazwami: Kambodża, Antyle, Senegal, 
Dżibuti, Brazylia, Antarktyda, Kiribati. 

Wraz z przydzieleniem licencji każdemu 
krótkofalowcowi nadawany jest też znak wywoławczy. 

–  Mój  znak  to  SP6CES –  opowiada  
krótkofalowiec, – gdzie SP oznacza Polskę, 6 – numer 
okręgu czyli województwo dolnośląskie z opolskim, 
CES – to mój indywidualny kod. Cały znak jest jak 
numer pesel. Nigdy się nie powtarza i służy do 
posługiwania się nim podczas pracy w eterze. Koledze, 
z którym miałem łączność wysyłam kueselkę, z kolei on 
wysyła takąż mnie. 

Na odwrocie karty umieszcza się zawsze znak 
wywoławczy nadawcy i odbiorcy, tekst o 
potwierdzeniu łączności, jest też rodzaj emisji, pasmo 

r a d i o w e ,  d a t ę  i  g o d z i n ę  
rozpoczęcia pracy w eterze oraz 
własnoręczny podpis operatora. 
Poza tymi absolutnie niezbędnymi 
danymi na kueselkach mogą 
znaleźć się inne informacje jak 
adres czy też dane geograficzno – 
h i s t o r y c z n e  z  m i e j s c a  
zamieszkania operatora. Te 
ostatnie są wyjątkowo chętnie 
zamieszczane, bo promują miasto 
czy też region krótkofalowca.

Jerzy Wiącek zebrał ponad 
pięćdziesiąt tysięcy kueselek na 
potwierdzenie tyluż łączności. W 

domu już się nie mieściły, więc je przekazał do 
archiwum krótkofalowców. 

– Jeszcze w latach sześćdziesiątych nasz harcerski 
klub krótkofalowców był włączony w państwową sieć 
na wypadek klęsk żywiołowych – wspomina. – Bo 
radiostacje mogą pracować na akumulatorach 
samochodowych i dzięki temu są niezależne od sieci 
energetycznych. Mogą zawieść telefony komórkowe, 
nawet te satelitarne, Internet może paść, a nasze 
nadajniki są niezależne. Obecnie zrezygnowano z 
naszej obecności w sztabach antykryzysowych, a 
szkoda. Sieć fal radiowych oplata cały ziemski glob. 
Potrzeba tylko zręcznego i doświadczonego 
krótkofalowca, aby w trudnych warunkach utrzymywał 
łączność z wojewódzkim sztabem antykryzysowym np. 
przeciwpowodziowym.

·--· --- --·· -·· ·-· ·- ·--  ·· ·- -- 
·-- ··· --·· -·-- ··· - -·- ··-·-· ····
-·-· --·· -·-- - · ·-·· -· ·· -·- --- ·--
· -·-· ···· ·-
--·· ·-·· --- - --- ·-· -·-- ··
·--- · ·-· --·· -·--
·-- ·· ·- -·-· · -·-
··· ·--· -···· -·-· · ···
(Pozdrawiam wszystkich czytelników 
„Echa Złotoryi”, Jerzy Wiącek  SP6CES)

ywołanie ogólne, Wwywołanie ogólne dla 
wszystkich stacji amatorskich, 
podaje Stefan Paweł sześć 
Cezary Ewa Stefan. Zapraszam 
do łączności. 

Taką formułką Jerzy Wiącek, 
jedyny krótkofalowiec w Złotoryi, 
a nawet w powiecie,  rozpoczyna 
nawiązywanie łączności z innymi 
krótkofalowcami. Potrafi siedzieć 
przy radiostacji godzinami, aby 
połączyć się z jak największą 
ilością krajów. Czynności te 
podlegają ściśle określonym 
regułom. Najpierw trzeba znaleźć 
rozmówcę, to właśnie jest 
wywołanie ogólne, a po 
wymianie raportów – siła 
sygnału, podanie swojego 
imienia i miejsca nadawania – 
przechodzi się do rozmowy na 
dowolnie wybrany temat. 
Krótkofalowcy unikają rozmów o 
polityce, religii, obowiązuje 
kultura wypowiedzi. Przed 
zakończeniem rozmowy można 
prosić o wysłanie karty QSL na 
potwierdzenie nawiązanej 
łączności.

– Jest trzysta dwadzieścia 
sześć krajów na świecie, a ja 
mam potwierdzone łączności z 
trzystu jedenastoma krajami. 
Uważam, że to dobry wynik – 
mówi pan Jerzy z ledwie 
ukrywaną dumą. – Kiedyś 
połączyłem się z maleńką 
bezludną wysepką w Arktyce. W 
tym czasie była tam ekspedycja 
naukowa wraz z 
krótkofalowcami, którzy 
korzystają z takich okazji, 
zabierają się wraz z naukowcami 
i instalują sprzęt właśnie na 
takich wysepkach, aby nawiązać 
łączność z resztą świata. Dla 
sportu jedynie i własnej 
satysfakcji. To fascynujące! 

Taatitaatit taataatitit tit tititit 
taatitaatit Titaataataa tit titaatit 
taataatitit taatitaataa  (cześć, 
Jerzy). Taką melodyjką 
pozdrawiają się dla żartu 
krótkofalowcy, aby inni ich nie 
zrozumieli. Elitarne grono 
hobbystów krótkofalarstwa 
skupia w swych szeregach 
głównie mężczyzn interesujących 
się techniką radiową. Kobiet 
wśród nich na całym świecie jest 
jedynie niewielki promil. Jak 
twierdzi jedyny złotoryjski 
krótkofalowiec, jest to sport 
siedzący, a ponieważ kobiety są 
bardziej aktywne niż mężczyźni, 
nie garną się do tego. Poza tym 
gdy są organizowane zawody 
krótkofalowców, mężczyźni mogą 
robić to, co lubią najbardziej, 
czyli rywalizować ze sobą. 

Jerzy Wiącek przy radiostacji   

Karty QSL są ważnym dokumentem dla krótkofalowca 
oraz wizytówką kraju bądź regionu, z którego pochodzą

Takich kart QSL każdy poważny 
krótkofalowiec ma tysiące Data, godzina i inne szczegóły przeprowadzonej łączności 

Medal za I miejsce w świecie w zawodach 
australijskich 2002 r.

Poważne hobby
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SCHÖNFELD
 Pierwszą nazwą, jaka ukazuje się w dokumentach, 
jest Schönfeld. Na przestrzeni wieków Schönfeld  
łączono lub rozłączano z Tscheschendorf  
(Czeszkowem). Dziś Czeszków to kolonia Podolan. 
Największa liczba ludności w przedwojennym 
Schönfeld, to 381 mieszkańców w roku 1943. Jeden z 
nich, H.Weinhold, syn właściciela restauracji 
(budynek nr 1) w korespondencji do TMZZ pisze: 
„Moją ojczyzną jest Schönfeld. Nie potrafię i nie chcę 
tego zmienić, ale teraz żyję w Niemczech i tu umrę. Do 
osób, do Polaków, którzy żyją teraz w Podolanach, w 
moim rodzinnym domu, nie żywię żadnej nienawiści i 
urazy – ich spotkał taki sam los, co mnie”.

PODOLANÓW I PODOLANY
  Był taki okres w historii wsi, kiedy Niemcy nadal 
mieszkali  w „ich” Schönfeld, zaś przybyli Polacy, też 
już „swoją” wioskę, nazwali Podolanów. Można się 
domyślać, że pomysł nazwy poddał ktoś z przybyłych 
„na Zachód” osadników z kręgu Kresowian, aby 
zatrzymać w sercu i pamięci „swoje” dawne Podole. 
Podolanów wybrał swojego sołtysa - został nim w 
roku 1946 Walerian  Barcicki; pełnił tę funkcję do 
1954r., a więc był również sołtysem Podolan. W 
Podolanowie działała (w poniemieckim obiekcie) 
szkoła. Uczniowie otrzymywali świadectwa 
promocyjne z pieczątką szkoły w Podolanowie, w 
Gminie Drzymałów.
 Należy ubolewać, że komisja do spraw 
nazewnictwa nie uszanowała inicjatywy pierwszych 

mieszkańców i „skasowała” zarówno nazwę gminy 
(Drzymałów stał się Strupicami – nazwa zbliżona do 
niemieckiego Straupitz, ale czy „ładniejsza”?), jak i 
wioski (Podolany zastąpiły Podolanów). Zmiana 
nazwy musiała nastąpić w połowie  roku 1948.
 Wraz z „Podolanowem” zniknęła ze wsi również 
szkoła. To już „sukces” złotoryjskiej SB, a szczególnie 
aktywnego w tym rejonie M.D. Helenę Bielewicz 
zabrano z lekcji w obecności uczniów, pod 
spreparowanymi zarzutami wylądowały w więzieniu. 
Szkołę zamknięto i zniknęła ona nawet z dokumentów 
i przekazów oświatowych; budynek szkoły (z r. 1904), 
służy dziś jako świetlica oraz mieszkanie.
 Wieś nie-najgorzej wspomina czasy spółdzielni 
produkcyjnej i PGR. Likwidacja tego ostatniego 
zmusiło wiele osób do znale-zienia innego sposobu na 
życie - 9 rodzin zdecydowało się na prowadzenie 

działalności gospodarczej (głównie w handlu).
 W Podolanach działało krótko Koło Gospodyń 
Wiejskich (Waleria Smaś), oraz piłkarska drużyna 
LZS. W części byłej szkoły działa po remoncie (2004-
05) dobrze wyposażona świetlica.

PODOLANIE
 Interesujące, ale dziś w Podolanach mieszka 
dokładnie tyle samo osób, co przed 20 laty – 216. 
Mieszkańcy wybierali kolejnych sołtysów; po W. 
Barcickim tę zaszczytną funkcję pełnili kolejno: 
Wojciech Podkalicki (1954-58), Roman Zborowski ( 
1958-62), Bronisław Tkaczyszyn (..), Jan Łukanowicz 
(1966-74), Jan Tkaczyszyn (1974-94) – to dotychczas 
rekordzista. Ale obecny sołtys, Czesław Pawlus (od 
1994), ma szansę co najmniej wyczyn ten wyrównać.
 Z każdej grupy społecznej wyłaniają się 
zdolnościami i działaniem postacie, które można 
uznać za wyrastające ponad przeciętność. W czasach 
Schönfeld za takie trzeba uznać właścicieli obu 
majątków, którzy dbali nie tylko o pomnażanie swoich 
dóbr, lecz dbali także o infrastrukturę wsi – to W. 
Lienekamm i E. Lommel.
 W okresie powojennym taką postacią jest Marian 
Smaś – wszechstronnie uzdolniony artystycznie: 
maluje, rzeźbi, śpiewa, obecnie związany z 
„Ocelotem”. Na szacunek i uznanie zasługuje 20 lat 
efektywnego sołtysowania  Jana Tkaczyszyna oraz 
już  dwie kadencje  Józefa  Pawlusa jako 
przewodniczącego Rady Gminy.

CO MÓWIĄ KSIĘGI KOŚCIELNE?
 * Z Księgi Chrztów, prowadzonej od 
1949 r. wynika, że pierwsze ochrzczone 
w Podolanach dzieci to:
- Mieczysława Orłowska – dnia 
30.11.1949 r. 
- Mieczysław Tkaczyszyn – dnia 
30.11.1949 r.,
 *Z Księgi Małżeństw, prowadzonej od 
1950 r. wynika, że pierwsze małżeństwo 
w  Podo lanach  zawar l i  An ton i  
Tkaczyszyn i Zofia Mościńska – dnia 
24.06.1951 r. 
 * Z  Księgi Zgonów, prowadzonej od 
1949 r. wynika, że pierwszy zgon w 
Podolanach odnotowano dnia 2 stycznia 
1950 r. – trudność w odczytaniu 
nazwiska. Informacje przekazał ksiądz 
proboszcz Tadeusz Tymków.

RODZINNE ROZMOWY 
JOANNY ŚLIPKO Z DZIADKAMI;
- Janem Tkaczyszynem….
Joanna Ślipko: Kiedy przybyłeś do Podolan? Ile 
miałeś wtedy lat?
Jan Tkaczyszyn: Do Podolan przyjechałem w 1946 
roku, miałem wówczas 22 lata.

J.Ś.: Z jakich terenów przyjechałeś do Podolan? Skąd 
przybyli inni osadnicy?
J.T.: Do Podolan przyjechałem ze wschodu, z 
miejscowości Solina. Aktualnie Solina już nie istnieje, 
została zalana wodą. Miejscowość, z której pochodzę, 
położona była w powiecie Lesko, województwo 
lwowskie, blisko Bieszczad. Przyjechało wówczas (w 
1946 roku) 26 rodzin ze wschodu oraz 13 rodzin z 

Polski centralnej. Moja żona Katarzyna Tkaczyszyn, z 
domu Mieszczak, przyjechała z Polski centralnej, z 
Targanic – są to okolice Andrychowa.

J.Ś.: Co myśleliście osiedlając się w Podolanach? Co 
utkwiło Ci w pamięci z momentu osiedlania?
J.T.: Wieś zastaliśmy częściowo zniszczoną. 
Przypuszczaliśmy, że w Podolanach zostaniemy 
jedynie miesiąc lub dwa. Osiedlaliśmy się w domach 
sami, wedle naszego uznania. W Podolanach 
mieszkało wówczas dwóch Niemców – cywilów. Ich 
pola były obsiane zbożem, którym karmili nas, bo po 
przybyciu do Podolan nie mieliśmy nic do jedzenia. W 
Podolanach było także lotnisko, a na nim dużo 
sprawnych technicznie samolotów. Po jakimś czasie 

zostały one zezłomowane, lecz wcześniej 
powyciągaliśmy z nich różne części, które były 
wykorzystywane przez nas do różnych celów.

J.Ś.: Z czasem do Podolan zaczęła zaglądać 
nowoczesność – kto np. zakupił pierwszy ciągnik w 
Podolanach?
J.T.: Pierwszy ciągnik we wsi zakupiłem ja. Natomiast 
drugi ciągnik we wsi Podolany zakupiły wspólnie 
cztery osoby: Mieczysław Barczycki, Jan Barczycki, 
Walerian Barczycki, Stefan Barczycki.
Później, po zakupie tych ciągników przez bardzo długi 
okres nikt nie mógł kupić ciągnika. Było to bardzo 
utrudnione, ponieważ ciągniki były sprzedawane 
tylko dla Spółdzielni Produkcyjnej.

J.Ś.: A kto nabył pierwsze radio? Samochód?
J.T.: Pierwsze radio w naszej wsi również ja 
zakupiłem. Mieszkańcy wsi przychodzili wówczas do 
mnie, aby wspólnie słuchać radia. Zaś pierwsze 
samochody zakupili: Mieczysław, Jan, Walerian i 
Stefan Barczyccy oraz ja.

J.Ś.: Jakie uprawy były kiedyś powszechne w 
Podolanach, a dzisiaj już nie są tu uprawiane?
J.T.: W Podolanach siano kiedyś len. Uprawa lnu była 
dość ryzykowna, ponieważ nie zawsze udawała się i z 
tego względu nie zawsze przynosiła zysk.
J.Ś.: Mieszkańcy wsi podejmowali też studia. Który z 
mieszkańców Podolan jako pierwszy zdobył wyższe 
wykształcenie i na jakiej uczelni?
J.T.: Pierwsza osoba, która zdobyła wyższe 
wykształcenie we wsi Podolany to Józef Jankowski,  
ur. 1933 r. Studiował na Akademii Rolniczej we 
Wrocławiu. Aktualnie mieszka w Żarach.

J.Ś.:  Ile lat pełniłeś funkcję sołtysa i czy w naszej 
rodzinie ktoś jeszcze taką funkcję pełnił?
J.T.: Sołtysem Podolan byłem przez 20 lat. Pełniłem tę 
funkcję w latach 1974-1994. Lata sołtysowania mile 
wspominam i wyrażam jednocześnie szacunek dla 
zasług pani wójt Marii Leśnej. Mój ojciec, Antoni, był 
także sołtysem przez 18 lat, ale jeszcze na Kresach.

J.Ś.: Jak ogólnie oceniasz dzisiejsze Podolany? 
J.T.: Uważam, że Podolany są w wysokim stopniu 
rozwinięte. Nie mamy co prawda gazu ziemnego, ale 
jest kanalizacja, dobre drogi, świetlica wiejska, sklep.

J.Ś.: Brałeś udział w walce zbrojnej z Niemcami w 
okresie 1939-1945. W jakiej jednostce wojskowej 
byłeś, w jakim okresie oraz jakie zajmowałeś 

stanowisko?
J.T.: Tak, brałem 
udział w wojnie z 
Niemcami, którą to 
nazwano w jednym z 
dyp lomów,  j ak i e  
otrzymałem - „wojną 
z  N i e m c a m i  d l a  
sprawy zwycięstwa 
narodu polskiego nad 
b a r b a r z y ń s t w e m  
f a s z y s t o w s k i m  i  
triumfu idei wolności 
demokra tyczne j” .  
Należałem do I Armii 
Wojska Polskiego – 

14 p.p. Byłem dowódcą drużyny – kapralem. Byłem 
ciężko raniony dwukrotnie w nogę.

J.Ś.: Czy dostałem odznaczenia za udział w wojnie? 
J.T.: Odznaczenia te nie są ważne. Dostałem ich sporo, 
np. „Medal za Warszawę”, „Odznakę Grunwaldzką”, 
„Medal za Odrę, Nysę i Bałtyk”, „Medal Zwycięstwa i 
Wolności”, „Medal za udział w walkach o Berlin”, 
„Złoty Krzyż Zasługi”.

J.Ś.: Dostałeś jeszcze jakieś inne odznaczenia, nie 
związane z okresem wojny?
J.T.: Tak. Byłem honorowym dawcą krwi, z tego tytułu 
otrzymałem „Honorową Odznakę 
NFOZ” oraz „Srebrną Odznakę 
Honorową”. Dostałem także w dniu 
26.03.2004 r. medal Prezydenta 
Rzeczypospoli tej ,  Aleksandra 
Kwaśniewskiego, za długoletnie 
pożycie małżeńskie. Wręczenie 
przypadło  w 56 rocznicę zawarcia 
związku małżeńskiego.

….. i Janem Jankowskim
Joanna Ślipko: W jakich latach 
mieszkałeś w Podolanach? Skąd 
przyjechałeś do Podolan?
Jan Jankowski: Pochodzę z Kresów, z 
miejscowości Delejów, powiat Sta-
nisławów. Urodziłem się 08.06.1935 
r., a w Podolanach mieszkałem 31 lat, 
od 1946 do 1977 roku. Mój tato, 
Michał Jankowski, jeden z pierw-
szych osadników, w Podolanach 
mieszkał do 1974 r. W tym roku 
bowiem kupił dom przy ul. Polnej w 
Złotoryi wraz z 10 hektarowym 
gospodarstwem.

 J.Ś.: Jak wspominasz życie w Podolanach?
J.J.: Bardzo dobrze. Pracowałem w PGR, 
prowadziłem pasiekę (do dzisiaj moje hobby to 
pszczoły), później pracowałem w handlu. Przez 10 lat 
prowadziłem w Podolanach  dziewięciohektarowe 
gospodarstwo. Potem kupiłem „ranczo” w Złotoryi – 6 
ha ziemi wraz z domem przy ul. Karola Miarki. 
Miałem również wówczas w Złotoryi dzierżawę 3 ha 
gruntów.

J.Ś.: Babcia Danuta – mieszkała z Tobą w Podolanach. 
Skąd pochodziła? Czym się wyróżniała?
J.J.: Danuta Jankowska z domu Bek, moja żona – też 
pochodziła z Kresów, z miejscowości Monasterzyska, 
województwo Tarnopol. Tam się urodziła 
(26.04.1941r.), pracowała w fabryce tytoniu. Miała 
bardzo wrażliwą duszę. Jak zamieszkaliśmy razem w 
Podolanach oraz później w Złotoryi, Danusia pisała 
wiersze. Oto jeden z nich: 
 ZIMA
 Przyszła zima w białej szacie                  
  Potem drzewa otuliła
 dumna i wyniosła,                        
  swym bielutkim puchem,
 rozścieliła biały dywan, 
  wszystkie drogi oszroniła,
 tam, gdzie trawa rosła.
  srebrzystym łańcuchem.

 Z mrozem się zaprzyjaźniła, 
 W końcu się uspokoiła
 kwiaty w szybach porobiła
 i zmęczona położyła
 sople z lodu rozwiesiła
 na białym dywanie
 dzieciom noski pomroziła
  w śnie zimowym pogrążona
   - jutro rano wstanie.

…oraz Katarzyny Kluski z ojcem      
Katarzyna Kluska.: W jaki sposób Twoi rodzice 
dotarli do Podolan?
Bolesław Kluska.: W czasie II wojny pracowali na 
terenie Niemiec w okolicy Hamburga w 
gospodarstwie rolnym. Po wojnie przypłynęli 
statkiem z Hamburga do Gdańska, następnie 
pociągami dotarli do Podolan z walizką w ręku. Było 
to w kwietniu 1946roku.

K.K.: Czy wioska była już zasiedlona?
B.K.: Wioska była prawie całkowicie zasiedlona 
osadnikami z Kresów i Polski centralnej.

K.K.: Gdzie zamieszkali Twoi rodzice?
B.K.: Pierwszym domem, do którego przybyli, był 
budynek Nr 15, w którym mieściła się mała stolarnia 
(mieszkały tam jeszcze dwie Niemki, jedna z nich 

miała na imię Lena). 
Natomiast po dołączeniu 
budynku do PGR prze-
p r o w a d z i l i  s i ę  d o  
budynku nr 5. Ojciec był 
już trzecim osadnikiem po 
panu Radwańskim.

K.K.: Jak wyglądał dom 
w którym zamieszkali 
Twoi rodzice?
B.K.: Był całkowicie 
z d e w a - s t o w a n y  i  
rozszabrowany, ponieważ 
mieściła się w nim 
rzeźnia. Obok domu 
upadła bomba, dlatego 
budynek był w 90% 
uszkodzony.

K.K.: Czy ktoś z przed-
wojennych mieszkańców 
odwiedzał te tereny?
B.K.: W latach 1980-1990 
Podolany odwiedzali byli 
mieszkańcy z domu nr 2, 
gdzie mieszkał murarz i z 

domu nr 4, gdzie mieszkał szewc.

K.K.: Czy odwiedzał Was ktoś, kto mieszkał dawniej 
w domu nr 5 w Podolanach?
B.K.: Tak. Był to Niemiec o nazwisku Koch. 
Odwiedził Podolany kilkakrotnie, ponieważ urodził 
się w tym samym domu co ja.

K.K.: Jak zapamiętałeś wizyty  pana Kocha w 
Podolanach?
B.K.: Podczas pierwszego przyjazdu, pierwsze co 
zrobił, to podbiegł do starej gruszy, którą, jak się 
okazało, zasadził przed laty jego ojciec, objął ją i 
zaczął rzewnie płakać.

K.K.: Jak często odwiedzał was  pan Koch?
B.K.: Następnym razem przyjechał razem ze swoją 
siostrą i szwagrem, który służył w wojsku na byłym 
lotnisku niedaleko Podolan. Pan Koch powiadał, że 
szwagier wieczorami przychodził do siostry 
wchodząc przez oko. Opowiadał też o swojej rodzinie, 
miał dwóch synów. Od 1994 roku kontakty z panem 
Kochem się urwały.

KILKA PYTAŃ 
DO PANA PRZEWODNICZĄCEGO
Barbara Granatowska.: Jakie masz wspomnienia z 
młodzieńczych lat, związane z Podolanami?
Józef Pawlus.: Urodziłem się w 1954 roku w 

Podolanach. Do szkoły podstawowej uczęszczałem  w 
Strupicach, którą ukończyłem w 1969 roku. Potem 
nauka w Liceum Ogólnokształcącym w Złotoryi. Był 
to także okres ciężkiej pracy fizycznej na roli, gdzie 
królował koń pociągowy z pługiem. Mechanizacja 
prac dopiero raczkowała.
Po ukończeniu liceum zapragnąłem „wyrwać” się z 
Podolan. Zdałem pomyślnie egzaminy do Wyższej 
Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we 
Wrocławiu. Czteroletnie studia przygotowały mnie do 
dowodzenia plutonem a później kompanią. Służyłem 
w jednostce wojskowej w Żarach. 

B.G.: Co było przyczyną rezygnacji z zawodowej 
służby wojskowej?
J.P.: Główną przyczyną było moje zdrowie i rodzina. 
Nie można tego do końca pogodzić, ciągły brak czasu 
dla bliskich. Na początku 1982 roku zwolniłem się z 
wojska i wróciłem do Podolan. W 1985r. teściowie 
przekazali nam gospodarstwo rolne o powierzchni 19 
ha. Obecnie gospodaruję już na 32. ha. Był to okres 
stanu wojennego i życie w tym czasie było bardzo 
ciężkie.

B.G.: Jak odnalazłeś się w nowych warunkach po 
okresie stanu wojennego?
J.P.: Dalej było ciężko żyć i pracować w 
gospodarstwie, ale była nadzieja, że teraz już tylko 
może być lepiej.

B.G.: Kiedy zrodził się pomysł twojego działania w 
samorządzie?
J.P.: Na początku 1992r. mieszkańcy gminy w 
referendum opowiedzieli się za odłączeniem gminy 
od miasta Złotoryi. Za namową znajomych 
wystartowałem w wyborach uzupełniających do rady 
Gminy Złotoryja i otrzymałem mandat radnego.

B.G.: Jakie funkcje pełniłeś w Radzie Gminy 
Złotoryja?
J.P.: W latach 1994 – 2002 byłem członkiem Zarządu 
G m i n y .  P o c z ą w s z y  o d  r o k u  2 0 0 2 ,  
z woli radnych, jestem przewodniczącym Rady 
Gminy.

B.G.: Jak zmieniły się Podolany w okresie 17. lat 
działalności Gminy Złotoryja?
J.P.: W pierwszej kolejności uruchomiono 
oświetlenie uliczne i poprowadzono linię 
telefoniczną. W następnych latach zwodociągowano 
i skanalizowano wieś. Na terenie Podolan działa 
stacja 
uzdatnia
nia 
wody, 
która 
dostar-
cza 
wodę do 
sąsie-
dnich 
wsi. 
Ostatnią 
dużą 
inwesty-
cją 
gminy 
była 
budowa 
drogi asfalto-wej z Podolan do Lubiatowa. 
Odremontowana została również świetlica wiejska, 
która służy mieszkańcom wsi do organizowania 
okolicznościowych imprez. Mieszkańcy mają już 
dostęp do Internetu. W Podolanach działa również 
sklep spożywczy.
Biorąc pod uwagę te wszystkie przedsięwzięcia mogę 
stwierdzić, że jakość życia mieszkańców uległa 
zdecydowanej poprawie. 

Materiał o Podolanach zebrali i 
opracowali: 
Alfred Michler oraz mieszkańcy wsi Podolany: 
Joanna Ślipko, Katarzyna Kluska i Barbara 
Granatowska. Opracowanie komputerowe: Diana 
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Podolany
PIERWOCINY
 Są przesłanki, które pozwalają na stwierdzenie, że teren 
dzisiejszych Podolan to obszar wczesnego osadnictwa. W najbliżej 
okolicy odkryto 22 stanowiska archeologiczne. Zasadniczo są to 
cmentarzyska, które badacze datują na epokę brązu (ok. 1700r. 
p.n.e. – ok. 700r. p.n.e.). Słabo czytelne są także ślady kultury 
łużyckiej (ok. 700r. p.n.e. – ok. 400r. p.n.e.). Te prapraosady 
ludzkie nazw jeszcze wówczas nie posiadały.

Budynek byłej gospody i karczmy 
sądowej - widok  ogólny  i dwie sale 

Stanisław Orłowski z córkami i swoim rumakiem

Budynek byłej szkoły, obecnie świetlicy

Helena Bielewicz 
- nauczycielka z Podolanowa

Stanisław Orłowski chodził do szkoły 
w miejscowości Podolanów , 
w gminie Drzymałów

Stacja uzdatniania wody
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okazało się, że najwięcej zwolenników zyskało 
„Echo Złotoryi”. Autorem tej propozycji był Henryk 
Sowiński – wówczas pracownik PSS „Społem”, 
dziś już nieżyjący i dlatego tym bardziej upominam 
się także o to (trzecie) nazwisko.
 Bardzo zależało nam na tym, żeby pismo było 
obiektywne i nie przyszywano nam żadnych 
„łatek”. Aby temu sprostać, sam – jako prezes – nie 
chciałem wejść do rady redakcyjnej. Artykuły 
jednak „podrzucałem” i to takie „niechciane”, np. o 
Świadkach Jehowy, o policji lub o Sybirakach.
 Tyle gwoli przejrzystości i rzetelności, której 
jest wierne „EZ”. Zdarza się bowiem wcale 
nierzadko,  że  pewne nazwiska wolimy 
„zapomnieć”. Nie powinno być tak, że 
reaktywowanie „EZ” przy kolejnym spotkaniu 
rocznicowym zostanie przypisane komuś innemu, 
niż Robertowi i Iwonie Pawłowskim, choć w obu 
przypadkach czasopismu matkował (i matkuje) – 
jak tylko najlepiej potrafi – TMZZ.
 A propos cenzury, to proszę Naczelnego, ażeby 
tych dwóch imion i nazwiska, które powyżej – nie 
„wyciął”.
   Alfred Michler

tej dość długiej rozmowy zapadła decyzja o 
podjęciu próby wydawania złotoryjskiej gazety. 
Bez konsultacji z zarządem przyjąłem obowiązki 
wydawcy na TMZZ – pomysł mi się podobał i nawet 
się bałem, że moi rozmówcy mogą pójść z tym 
pomysłem do kogoś innego. Nie miałem zresztą 
wątpliwości, że zarząd też to przyjmie, gdyż sami 
wcześniej także to rozważaliśmy. Redaktora 
naczelnego (nie wiedzieliśmy kto nim będzie) wziął 
„na garnuszek” naczelnik A. Kowalski, natomiast 
kolejne numery miały sponsorować złotoryjskie 
przedsiębiorstwa – o co zabiegać miały wszystkie 
trzy strony. Redaktorów upatrywaliśmy głównie w 
młodych (my też byliśmy wtedy o 21 lat młodsi!), 
mających „ostre pióra” nauczycielach (generalnie 
tak się stało). W ten sposób narodziła się pierwsza 
w województwie legnickim lokalna gazeta.
 Taki był punkt wyjścia. Generalnie  nie było 
sporu, że ma to być miesięcznik, którego nazwę 
postanowiono rozstrzygnąć w formie plebiscytu 
(konkursu). Napłynęły różne propozycje: Baszta, 
Aurum, Gazeta Złotoryjska, Przegląd Złotoryjski, 
Złotoryjskie Wieści, Echo Złotoryi… Konkurs 
rozstrzygnięto w trakcie jakiejś imprezy w ZOK i 

 istotnych powodów nie mogłem uczestniczyć Zw rocznicowym spotkaniu dotyczącym „EZ”. 
Dlatego w dobrej wierze, w tej formie pragnę 
przekazać czytelnikom, a także do sztambucha 
Radzie Redakcyjnej oraz młodej generacji TMZZ 
to, co powiedziałbym na spotkaniu, ponieważ nikt z 
zabierających głos tej sprawy nie podjął.
 Do wielu wartościowych przedsięwzięć, które 
n i e r a z  p o c z ą t k o w o  p r z y j m o w a n e  s ą  
z niechęcią, kiedy one jednak się sprawdzają, 
„dostawiają się” raptem ci ostrożni i nagle z ich ust 
możemy usłyszeć, że „przecież myśmy… 
organizowaliśmy”, i jeszcze jakieś inne „-śmy”. Nie 
jest to aluzja do początków „EZ”, lecz muszę się 
upomnieć o trzy nazwiska uczestniczące przy 
narodzinach. 
 Było pogodne, letnie przedpołudnie roku 1989. 
Na rozmowę z inspektorem oświaty (wówczas 
również prezesem TMZZ) umówiło się dwóch 
nietuzinkowych członków TMZZ. Usiedliśmy w 
trójkę przy kawie w Sali Klubowej „Bacalarusa”: 
Andrzej Kowalski – nowy naczelnik miasta i gminy, 
Ryszard Pękała – prezes ZDZ a zarazem 
przewodniczący Społecznej Rady Kultury (czyli 2/3 
słynnego złotoryjskiego „PKP”) oraz ja. W czasie 

e wrześniu 2009 r. w ramach projektu Wprowadzonego przez  Towarzystwo 
M i ł o ś n i k ó w  Z i e m i  Z ł o t o r y j s k i e j  p . t .  
„WILKOŁAK (WILCZA GÓRA) KOŁO 
ZŁOTORYI - GEOLOGIA, PRZYRODA, 
DZIEDZICTWO KULTUROWE, 50 LAT 
REZERWATU PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ 
- NATURA 2000”, przeprowadzono w Gimnazjum 
nr 2 w Złotoryi cykl zajęć edukacyjnych: „Czy 
Wilcza Góra jest zanieczyszczona ?”. Uczniowie 
klas I oraz klas III przeprowadzili następujące 
badania zanieczyszczenia Wilczej Góry: 
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 
dwutlenkiem siarki (skala porostowa), zapylenie 
powietrza (próbniki zapylenia) oraz badania 
deszczówki (pH, azotany, azotyny, twardość, barwa, 
zapach, zawiesiny).

Charakterystyka prowadzonych badań
Podczas zajęć przeprowadzono badania najprostsze, 
nie wymagające skomplikowanego sprzętu oraz 
profesjonalnych odczynników. Takie podejście 
miało na celu zwrócenie uwagi i uświadomienie 
młodym ludziom, jak wiele można dostrzec 
wykorzystując jedynie ludzkie zmysły. W ten 
sposób zdołano:
  rozwinąć wrażliwość na otaczające środowisko 
przyrodnicze i wyposażyć uczniów w umiejętności 
dostrzegania negatywnych zmian wywoływanych 
przez zanieczyszczenia
 rozwinąć umiejętność prowadzenia prostych badań 
– pomiarów

Zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki
Data badania: 16.09.2009 r., lokalizacja badanego 
odcinka: Złotoryja – Wilcza Góra (las– zachodnia 
strona ). Do badania zanieczyszczenia powietrza 
atmosferycznego dwutlenkiem siarki użyto skali 
porostowej. Porosty i glony zestawione w skali 
porostowej zostały uszeregowane zgodnie ze 
wzrastającą ich wrażliwością na dwutlenek siarki. 
W ten sposób skala umożliwia łatwe określenie 
stopnia zanieczyszczenia środowiska naturalnego. 
W okolicach "Wilczaka" najwięcej zaobserwowano 
porostów proszkowatych (np. Lepraria incana), 
poros tów skorup ias tych  (np .  Lecanora  
conizaeoides) oraz mnóstwo glonów (np. 
Desmoccoccus sp.). Występowanie takich stref 
porostowych świadczy o średnim zanieczyszczeniu 
terenu. Zanieczyszczenie można ustalić na 2 - 3 w 7 
stopniowej skali porostowej, co oznacza, że średnie 
stężenie dwutlenku siarki na badanym terenie 
mieści się w granicach od 125 - 150 μg  SO  m ³. 2

Badania deszczówki 
Data badania: 13 – 14.09.2009 r., lokalizacja 
badanego odcinka: Złotoryja – Wilcza Góra – teren 
rezerwatu przyrody. W trakcie zajęć zbadano skład 

deszczówki. Określono właściwości fizyczne: 
barwę, zapach i ilość zawiesin oraz właściwości 
chemiczne: pH, twardość, zawartość azotanów i 
azotynów. 
Uzyskane wyniki świadczą, iż w badanej wodzie 
znajdują się niepożądane związki wpływające na jej 

stopień zakwaszenia. Niepokojąca jest niska 
wartość pH deszczówki, co  świadczy o tym, że 
deszcze, które padają w okolicy Wilczej Góry, są 
kwaśne. Zawartość azotanów i azotynów utrzymuje 
się na bezpiecznym – nieszkodliwym dla żywych 
organizmów poziomie. Właściwości fizyczne 
deszczówki również nie budzą zastrzeżeń.

Zapylenie powietrza 

Data badania: 07 – 14.09.2009 r., lokalizacja: 
Złotoryja – Wilcza Góra. Pod mikroskopem 
zbadano rozmieszczone wcześniej w okolicach 
Wilczej Góry paski taśmy samoprzylepnej. Próbki 
zostały umieszczone w czterech punktach Wilczej 
Góry (1. - próbka na szczycie od strony 
kamieniołomu, 2. - próbka na szczycie od strony 
Wilkowa, 3. - próbka na terenie rezerwatu przyrody, 
4. - próbka w pobliżu wyrobiska od strony Złotoryi). 
Taśmy - próbki były wystawione na działanie 

zapylenia przez okres 7 dni. W wyniku badań 
mikroskopowych zdołano określić ilość pyłów, 
które przykleiły się do taśmy (na powierzchni 1 
mm²). Do określenia stopnia zapylenia użyto skali:  
1 - niewielka ilość pyłów, 2 - średnia ilość pyłów,  3 - 
duża ilość pyłów, 4 - b. duża ilość pyłów.

Uzyskane wyniki 
świadczą o znacznym 
zapyleniu  okol ic  
W i l c z e j  G ó r y .  
Największe zapylenie 
zaobserwowano u 
podnóża Wilczaka w 
okolicach wyrobiska 
od strony Złotoryi. 
Sam szczy t  j e s t  
również poddawany 
d u ż y m  

zanieczyszczeniom. Uzyskane wyniki nie są 
zaskakujące. Wilcza Góra jest przecież szczytem o 
wysokości 367m.n.p.m. i spełnia rolę zbieracza 
okolicznych pyłów i kurzu. Duży wpływ na 
zapylenie ma też oczywiście pył bazaltowy z 
kruszarek, działających w okolicznym zakładzie. 
Największe zapylenie zaobserwowano właśnie od 
strony wyrobiska, należącego do kamieniołomu 

bazaltu.
 Wartość naukowa uzyskanych wyników jest 
niewielka. Jednak nie o to w tej zabawie edukacyjnej 
chodziło. Największą wartość stanowią nowe 
umiejętności, które pozyskali uczestnicy projektu. 
Uczniowie poznali: sposoby obserwowania zjawisk 
p r z y r o d n i c z y c h ,  p r o s t e  m e t o d y  b a d a ń  
zanieczyszczenia powietrza oraz wody, nauczyli się 
obserwowania, wyciągania wniosków, czytania 
mapy, zapisywania danych, obliczania wartości 

średnich, rozpoznawania gatunków 
roślin, posługiwać się biowskaźnikami, 
mikroskopem, kompasem, prostym 
s p r z ę t e m  l a b o r a t o r y j n y m ,  
odczynnikami, skalą porostową,  
postępowania zgodnie z instrukcją oraz 
formułowania i sprawdzania hipotez. Jak 
na kilkugodzinne zajęcia  to naprawdę 
bardzo wiele.
                          Damian Komada
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Fizyczne wskaźniki jakości Chemiczne wskaźniki jakości 

Barwa Zapach Zawiesiny 
Odczyn 

pH 
Twardość 
mg/lCaCo3 

Azotyny Azotany 

bezbarwna 
  

lekko  
roślinny 

mała ilość 5 – 6  pH 

40 
mg/lCaCo3 
(woda b. 
miękka) 

20 mg/l 
0 – 0,5 
mg/l 

Próbka Stopień zapylenia Lokalizacja próbki 

1 3 – duża  
ilość pyłów 

szczyt Wilczej Góry (od strony 
wyrobiska), wschód 

2 1 — niewielka  
ilość pyłów 

szczyt Wilczej Góry (od strony 
Wilkowa), południowy – zachód 

3 2 – średnia  
ilość pyłów 

rezerwatu przyrody (od strony 
Wilkowa), południowy – zachód 

4 4 – bardzo duża 
ilość pyłów 

w pobliżu wyrobiska  (od strony 
Złotoryi), północ 

 

Czy Wilcza Góra jest zanieczyszczona? Post scriptum do 50 „Ech”

Zachód.
    Czasami, kiedy jeszcze byłam młoda, chciałam 
wrócić na stałe tam, gdzie się urodziłam. Jednak mój 
mąż nie chciał się na to zgodzić. Tęskniłam za 
bliskimi, których tam zostawiłam, pomimo że tutaj 
mieszkał mój stryjek i brat. Tam miałam pełno 
koleżanek i kolegów, z którymi byłam zżyta. Z 
biegiem czasu oswoiłam się z tym środowiskiem, 
gdzie teraz przebywam i tęsknota za moimi 
rodzinnymi stronami zamarła. Jeździłam tam 
często, gdy byłam młodsza. Teraz jestem już w 
takim wieku, że utrzymuję z moimi bliskimi tylko 
kontakt telefoniczny.

Wspomnienia swojej babci Ireny Piątkowskiej (z 
domu Ciborowskiej)  spisała Dominika Pająk

Przyjechałam tutaj jako młoda dziewczynka a 
dzisiaj jestem już sędziwą kobietą. Wnuki mnie 
pytają, czy nie żałuję swojej decyzji o przyjeździe na 

wychodzili z niego śmiali się i cieszyli. Wielu z nich 
zastanawiało się, czy dobrze robią, że jadą w 
nieznane, co też przyniesie im los. Z Wrocławia do 
Legnicy jechaliśmy dwa dni. Kiedy już tam 
dotarłam, okazało się, że dalej nie miałam czym 
jechać. Trasę do Złotoryi pokonałam pieszo. Cały 
dzień szłam, czasami odpoczywałam. Po przybyciu 
już do Złotoryi pierwsze kroki skierowałam do 
stryja. Na szczęście ten zaproponował mi, abym z 
nim zamieszkała. Ucieszyłam się bardzo z jego 
propozycji i zapragnęłam odpocząć po tak trudnej i 
żmudnej podróży. Musiałam być zmordowana, bo 
spałam przez dwa dni. 
    Stryjek był właścicielem małej restauracji Adria 
przy placu Wolności i to właśnie w niej podjęłam 
pierwszą pracę jako kelnerka. Praca ta bardzo mi się 
podobała i od razu zaczęłam rozglądać się za 
mieszkaniem. W końcu znalazłam mieszkanie na 
ulicy Basztowej i w nim zamieszkałam. Miałam 
więc pracę i mieszkanie. Byłam bardzo szczęśliwa. 
Poznałam chłopaka, który został moim mężem i z 
nim zamieszkałam na wsi przy ulicy Leszczyńskiej. 
Mąż był rolnikiem i razem pracowaliśmy na roli. 
Doczekaliśmy się trójki dzieci, które dzisiaj mają 
swoje dzieci. Dzisiaj mam 86 lat a na Dolny Śląsk 
przybyłam w 1946r, czyli jestem tu już 63 lata. Idąc 
nieraz zastanawiam się, jak ten czas szybko upłynął. 

A moja babcia pochodzi z Warszawy
Urodziłam się w miejscowości Poddębie koło Warszawy. Swoją 

młodość właśnie tam spędziłam. Kiedy miałam cztery lata, 
zmarła mi mama i moim wychowaniem zajęła się ciocia Marysia, z 
zawodu pielęgniarka. Zamieszkałam u niej na Mokotowie. 
Dzieciństwo skończyło się, gdy dobiegłam czternastu lat i miałam 
zamiar iść do szkoły, aby zostać nauczycielem. Wtedy wybuchła 
wojna. Musiałam uciekać z Warszawy na wieś do rodziny macochy 
(mój tatuś powtórnie się ożenił). Tam spędziłam lata okupacji. Po 
wojnie wróciłam do Warszawy, ale mieszkanie, które zajmowałam z 
ciocią przed wojną, uległo zniszczeniu. Niewiele myśląc wsiadłam 
w pociąg jadący na Ziemie Obiecane z myślą, że znajdę tam jakąś 
pracę i mieszkanie. Tym bardziej, że w Złotoryi mieszkał już mój 
stryjek Józef oraz mój brat Karol. Pociągiem dojechałam do 
Wrocławia. We Wrocławiu musiałam się przesiąść na pociąg 
odchodzący do Legnicy. Był on bardzo przepełniony, panował w nim 
ścisk i tłok. Ludzie jechali na stojąco jeden obok drugiego, ale było w 
nim wesoło. Co jakiś czas pociąg zatrzymywał się na trasie, a ludzie 

Nadleśnictwo Złotoryja zaprasza wszystkich miłośników 
fotografowania do udziału w konkursie fotograficznym „Oblicza 
Złotoryjskiej Krainy”. 
 Do konkursu mogą zostać zgłoszone wszelkie prace tematycznie 
związane z przyrodą Nadleśnictwa Złotoryja; pokazujące piękno 

pejzażu, bogactwo świata roślinnego i zwierzęcego, urodę leśnych zabytków lub 
wędrówek po lesie. 
 Szczegóły regulaminu można znaleźć na stronie internetowej Nadleśnictwa 
Złotoryja: http://wroclaw.lasy.gov.pl/index.php?tpe=zlotoryja .
 Wyróżnione prace zostaną wystawione podczas Ogólnopolskiego Festiwalu 
Muzyki Myśliwskiej – Złotoryja 2010 oraz opublikowane na łamach 
miesięcznika „Echo Złotoryi” i stronie internetowej Nadleśnictwa Złotoryja. 
Ponadto na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe.
 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
    Nadleśniczy Nadleśnictwa Złotoryja
    Jacek Kramarz

Konkurs fotograficzny Zebranie walne 
TMZZ
Zawiadamiamy  cz łonków 
T o w a r z y s t w a  M i ł o ś n i k ó w  Z i e m i  
Złotoryjskiej, że w dniu 11. marca 2010 r. o 
godz. 17.00 w Domu Nauczyciela 
„Bacalarus” w Złotoryi odbędzie się Walne 
Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze. 
Głównymi tematami zebrania będą 
podsumowanie działalności w latach 2007-
2010 i wybór władz na następną kadencję 
(2010-2013).
 Ze sprawozdaniami dotychczasowych 
władz będzie można zapoznać się w 
siedzibie TMZZ od dnia 25. lutego b.r.
   Zarząd TMZZ
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wiadkami jakich wydarzeń byli mieszkańcy 
Śnaszej miejscowości tuż przed 1211 r.? To 
pytanie spędza sen z oczu zarówno historyków jak i 
osób jedynie pobieżnie interesujących się historią a 
w przededniu obchodów 800-lecia nabiera 
szczególnego znaczenia.
 Jak wcześniej napisaliśmy, co najmniej od 
końca XII wieku istniała osada w Kopaczu, której 
mieszkańcy trudnili się wydobyciem złota. Przez 
środek późniejszej Złotoryi przebiegał coraz 
bardziej uczęszczany szlak handlowy, którego 
znaczenie jeszcze wzrosło po 1175 r., gdy na Śląsk 
zaczęli napływać osadnicy z Niemiec. To właśnie 
księciu Bolesławowi Wysokiemu, który panował do 
1201 r., przypisujemy sprowadzenie pierwszych 
niemieckich górników w nasze okolice. Jeśli ławo 
jest podać motywy jego postępowania – chodziło 
mu o jak najszybszy rozwój górnictwa złota – to w 
dalszym ciągu nie mamy pewności, gdzie się oni 
osiedlili. Większość badaczy przypuszcza, że nie 
tylko przybyli oni do Kopacza, ale na samym 
początku XIII wieku (1200-1201?) założyli nowe 
osiedle na Górze Mikołaja. Były tutaj dogodne 
warunki do obrony, blisko przepływała rzeka, 
wzdłuż której można było znaleźć złoto. W 
dokumencie z 1217 r. (omówimy go dokładniej w 
następnych częściach szkiców), który po raz 
pierwszy wymienia nasze kościoły, znajdujemy 
następujące określenia: „kościół św. Mikołaja” i 
„kaplica św. Marii”, co może świadczyć o tym, że w 
pierwszej kolejności powstała właśnie osada na 
Górze Mikołaja.
 Znając powyższe wydarzenia, łatwiej 
zrozumieć decyzję, którą podjął następca Bolesława 
Wysokiego, książę Henryk Brodaty, w dziesiątym 
roku swego panowania.  Pierwsze lata swych 
rządów poświęcił opracowaniu planu kolonizacji 
Śląska, w wyniku którego sprowadzał z Niemiec już 
nie tylko  mnichów, górników i chłopów, ale 
kupców i rzemieślników. Z łatwością można było 
zachęcić następne ich grupy do przybycia właśnie 
tutaj – był to obszar już zamieszkały (Rokitnica, 
Kopacz, Góra Mikołaja), przyciągający złotym 
kruszcem,  żyznymi glebami i ciekawym 
krajobrazem, wreszcie łatwo osiągalnym szlakiem 

wys
tosowali odpowiednią prośbę. Co więcej, książę 
dysponował od pewnego czasu kopią praw 
magdeburskich, sporządzoną jeszcze w 1188 r. 
przez tamtejszego arcybiskupa Wichmanna. 
 Przelanie na papier decyzji książęcej nastąpiło 
zapewne w komnatach zamku w Rokitnicy, skąd 
książę doglądał akcji kolonizacyjnej. W 1211 r. 
polecił dopisać na wspomnianej wyżej kopii 
poniższe słowa (to mniejszymi literami dopisane 
linijki u spodu dokumentu na ilustracji), dyktując je 
pracującym wówczas w kancelarii urzędnikom, 
Mikołajowi lub Idziemu: 
 Niech wiadomym mianowicie będzie, że 
przepisy te, spisane przez pana Wichmanna, 
arcybiskupa magdeburskiego, nadajemy naszym 
gościom ze Złota na wieczne posługiwanie się, 
umacniając odciskiem naszej pieczęci. W roku 
1211.
 Oryginalne łacińskie słowa – hospitibus nostris 
de Auro (naszym gościom ze Złota) – świadczą nie 
tylko o tym, że chodziło o przybyszów, ale również 
przynoszą pierwszą nazwę naszego miasta, Złoto.
 Decyzja zapadła, teraz nadszedł czas, aby ją 
zrealizować. Ale o tym już w następnym odcinku. 

Roman Gorzkowski

h a n d l o w y m .  
Trzeba dodać, 
ż e  H e n r y k  
B r o d a t y,  o d  
początku swej 
wielkiej akcji 
kolonizacyjnej, 
o d d z i e l a ł  
„obcych” od 
l u d n o ś c i  
miejscowej, co 
s p o w o d o w a n e  
b y ł o  w z g l ę d a m i  
gospodarczymi – inaczej 
regulowane były powinności 
kolonistów i miejscowych. Książę 
p r z e w i d z i a ł  r ó w n i e ż  m o ż l i w o ś ć  
wprowadzenie na Śląsku praw, jakie od dawna 
istniały w ojczyźnie „gości” (nie myślał o tym 
Bolesław Wysoki).
 Kolejni przybysze, którzy, jak sądzimy, nie 
mogli już liczyć na znalezienie miejsca na Górze 
Mikołaja, wybrali nowy teren, czyli obszar wokół 
dzisiejszego rynku. Pozostanie tajemnicą (nie 
dysponujemy żadnym historycznym źródłem) kiedy 
dokładniej to się stało, czy tuż przed 1211 r. czy 
nieco wcześniej. Historycy umieszczają więc 
ostrożnie początki tej osady w pierwszym 
dziesięcioleciu XIII wieku. Niewykluczone, że już 
przed 1211 r. powstała wspomniana wyżej kaplica 
św. Marii.
 Swą bezprecedensową decyzję, zezwalającą po 
raz pierwszy na posługiwanie się na Śląsku nowymi 
dla tej ziemi  prawami,  z pewnością nie podjął 
Henryk Brodaty pochopnie. Nie mógł być pewny jej 
powodzenia i skutków. Być może nie był również do 
końca pewien, czy osadnicy potrafią wprowadzić ją 
w życie. W każdym razie wybrał miejsce jak 
najbardziej właściwe, gdyby eksperyment się udał, 
przyniósłby nie tylko dalszy rozwój górnictwa złota 
i nowego miasta, ale pozytywnie wpłynął na 
realizację dalekosiężnych planów. Możemy sobie 
wyobrazić narady księcia z doradcami, jakieś 
dodatkowe konsultacje z Magdeburgiem oraz 
rozmowy z delegacją kolonistów, którzy być może 

basenu a nawet zdziwić się, że jest taki głęboki. 
 Efekty wykonanych w 2001 roku prac sondażowych 
zaskoczyły nawet fachowców. Jak widać na fotografiach, 
odkopano nie tylko dolną część balustrady ale także 
całkowicie zakryte dwa jej stopnie, poniżej których, na 
głębokości od 110 do 70 cm, ujrzał światło dzienne 
siedemnastowieczny chodnik, ułożony z kamieni 
bazaltowych, zwanych kocimi łbami. Ciekawym zjawiskiem, 
co zauważyli projektanci, był 
obieg wody. Okazało się, że 
woda pryskała z nosów delfinów 
do góry, następnie była tłumiona 
przez kulę i spływała środkiem 
do niecki przez lwie głowy-
rzygacze. Zastanawiające jest,  
w jaki sposób zapewniano 
odpowiednie ciśnienie wody. 
Aby pomóc naszej wyobraźni, 
zamieszczamy  rysunek z 
r e k o n s t r u k c j ą  z a b y t k u ,  
wykonany w 2001 r. – tak 
zaprojektował Fontannę Delfina 
nieznany architekt a ufundował 
Johann Feige w 1604 r. Trzeba 
jednakże pamiętać i o tym, że po 
ostatniej wojnie oryginalne 
delfinie łby zostały zniszczone, 

obecne (odtworzone w latach 50. XX w.) mają już 
niestety inny kształt.
 Warto pamiętać o pierwotnym kształcie naszej 
najstarszej fontanny, zmienia to naszą wiedzę o 
Górnym Rynku i jego przemianach oraz pozwala 
podziwiać kunszt artystyczny i myśl techniczną 
dawnych złotoryjan.

  Roman Gorzkowski, Mirosław Kopiński

Dlaczego rok 1211?
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Warto przeczytaćKącik starej widokówki

Historia jednej fotografii
Od tej pory będziemy 
u w z g l ę d n i a ć  p r o ś b y  
c z y t e l n i k ó w,  k t ó r z y  
wskazują, że w tej rubryce 
stawiamy zbyt trudne 
pytania. Zdradzamy więc, 
że zdjęcie, zachowane w 
albumie Elżbiety Półtorak, 
p o k a z u j e  g r u p ę  
p r a c o w n i k ó w  
złotoryjskiego magistratu, 
l i k w i d u j ą c ą  g r u z y  
rozebranych w latach 1954-
1955 kamienic  w Rynku 
(który wtedy nosił nazwę 
Placu Stalina). Dokładniej 
tam, gdzie później istniał 
bar „Zdrowie”, a dziś Big 
B i t  K o m p u t e r.  G r u z  
wędrował na wagoniki 
( k o l e b y ) ,  k t ó r e  
transportowały go najpierw na 
Pl. Matejki. Druga osoba od 

Na taką książkę czekaliśmy 800 lat! 

Legnickie wydawnictwo Edytor, z 

okazji jubileuszu, skierowało dwa 

tygodnie temu do księgarń album 

Złotoryja Złote Miasto. Zawiera 

blisko 160 barwnych reprodukcji i 

współczesnych zdjęć, wykonanych 

przez Franciszka Grzywacza. 

Nasza miejscowość wspaniale 

prezentuje się nie tylko na  

panoramach lotniczych. Ilustracje 

poprzedza wstęp z zarysem 

dziejów miasta, podkreślający 

aktywność jego mieszkańców. 

Teksty tłumaczone są na język 

angielski i niemiecki.
Roman Gorzkowski

 1907 roku ogromne Wz m i a n y  z a s z ł y  n a  
ówczesnym Placu Valentina 
Trozendorfa, czyli dzisiejszym 
P l a c u  N i e p o d l e g ł o ś c i .  
Wzniesiono dwa gmachy –  
ewangelicką szkołę powszechną 
i sąsiadujący z nią budynek 
obecnego Starostwa (wtedy 
zamieszkały przez prywatnych 
właścicieli). Nic dziwnego, że 
ten fragment miasta pojawiać się 
będzie  bardzo często na 
przedwojennych widokówkach. 
Ta ukazała się po 1908 r., 
ponieważ przy okazji ukazuje 
pomnik Valentina Trozendorfa 
(„wyglądający” zza pierwszego 
z prawej krzaka), odsłonięty 
właśnie w tym roku. 
 Na pierwszy rzut oka szkoła 
na zewnątrz niewiele się 
zmieniła, a jednak…Zachęcamy 
czytelników do zabawy w 
wyszukanie różnic – odpowiedzi 
nagrodzimy wydawnictwami 
TMZZ.

Roman Gorzkowski

luty 2010

Szkice na 800-lecie - cz. IV

Jedynka dziewięćdziesiąt lat temu

Bardzo dobrze się stało, że w 2008 r. 
Fontanna Delfina, stojąca od ponad 

czterystu lat na złotoryjskim Rynku, 
przeszła renowację i znów tryska wodą. 
Niewielu jednak złotoryjan oraz turystów 
podziwiających zabytek i naszą troskę o 
relikty przeszłości, zdaje sobie sprawę, jak  
wyglądała pierwotnie. 
 Pierwszy projekt jej renowacji powstał 
już w 2001 r. Ocenę techniczną wraz z 
odkrywkami wykonali na zlecenie Urzędu 
Miejskiego projektanci Walter Max 
Gampe, Gabriel Błaszczyk i Mirosław 
Kopiński.. Przewidzieli całkowite 
wyniesienie basenu fontanny do obecnego 
poziomu Rynku. Nie analizując przyczyn, 
z powodu których projekt nie został 
zrealizowany ani wówczas ani dwa lata 
temu, chcemy jedynie przypomnieć 
wykonane  dziewięć lat temu prace i to, co 
zostało odkryte.
 Dzisiaj część balustrady fontanny 
ukryta jest pod powierzchnią Rynku. 
Elementarna wiedza podpowiada nam, że 
to skutek stałego podnoszenia się gruntu w 

wyniku rozmaitych prac budowlanych i 
remontowych na tym terenie. Dzięki temu 
można z łatwością zaglądać do wnętrza 

Przyczynek do renowacji

Pierwszy album
o mieście

Młodzieńczy zapał sprzed pół wieku

lewej to Maria Pułtorak (pisownia prawidłowa!). Nie znamy 
jednak nazwisk pozostałych osób. Może uda się je ustalić? 

Roman Gorzkowski
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Jak naprawdę wyglądała Fontanna Delfina?



Włodzimierz Kowalczyk
www.inkobud.pl

e-mail: inkobud@pro.onet.pl

K    SD
WILKÓW
Kopalnie Odkrywkowe

Surowców Drogowych

Sp. z o.o. w Wilkowie

G
A
L
E
R
I
A

S
P
O
N
S
O
R
Ó
W

Szanowna Czytelniczko! Szanowny Czytelniku! Jeżeli chcielibyście Państwo pomóc nam 
w wydawaniu Echa Złotoryi - miesięcznika powstającego wyłącznie nakładem pracy społecznej, 
prosimy o przeznaczenia 1% podatku na Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej 
(Złotoryja, ul. Szkolna 1, nr KRS 0000124632).
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