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Spełnione marzenia

lic był duży i wygodny dom dziadków oraz grono
jego przyjaciół z „ogólniaka”. Szczególnie w zimie
często tam jeździliśmy, bo stamtąd jest niedaleko
do Szczyrku, gdzie panują wspaniałe warunki dla
narciarzy. Po kilku pobytach w Szczyrku, nawet ja
(dla której sport był zawsze słabą stroną) połknęłam
bakcyla narciarskiego. Ogólnie więc Żywiec stanowił
silną konkurencję dla wyjazdów do Złotoryi, które
ograniczały się do wizyt u najbliższej rodziny przy
okazji świąt. Moje kontakty szkolne bardzo osłabły
i mała grupa ze szkolnej ławy, która pozostała w
Złotoryi, jakby zniknęła.

życzliwi dookoła mówili, że taka możliwość drugi
raz pewnie się nie zdarzy i trzeba ją wykorzystać i
iść za ciosem, ale serce i dusza płakały...
Wylecieliśmy 12. kwietnia 1985 roku. Właśnie zbliża
się 25-ta rocznica tej daty, a mnie wciąż zadziwia
jak ten „przypadkowy” w gruncie rzeczy wyjazd
całkowicie przeobraził moje życie, tworząc doświadczenia i perspektywy, o których nawet nie śniłam.
Jakie były początki Waszego życia na obczyźnie?
Jak radziłaś sobie z barierą językową?
Pierwsze miesiące w Ameryce były rzeczywiście
bardzo trudne, jak dla wszystkich emigrantów.
Pierwsza trudność to faktycznie bariera językowa.
W szkole nigdy nie uczyłam się języka angielskiego,
wzięłam tylko kilka kursów przed wyjazdem. Mogłam dobrze czytać i w miarę poprawnie pisać, ale
język konwersacyjny to zupełnie co innego. Druga
rzecz to używanie czeków i kart kredytowych. Teraz
każdy w Polsce to potraﬁ, ale w 1985 roku znaliśmy
tylko gotówkę. Następna trudność to bardzo ograniczone środki masowej komunikacji w większości
miast amerykańskich (wyjątkami są Nowy Jork,
Waszyngton, Filadelﬁa) oraz wielkie odległości i
przestrzenie. Posiadanie samochodu jest tu życiową
koniecznością a nie luksusem. Kulturowo natychmiast zetknęliśmy się z różnorodnością rasowo-etniczną, tak różną od homogenicznej społeczności,
w której wyrośliśmy w Polsce.
Na początku wynajmowaliśmy pokój na poddaszu
w domu pani Koolemans.
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Miałaś więc dylemat…
No właśnie. Moja praca stała się obiecująca, ale
nie mogłabym jej kontynuować w Polsce, gdyż nie
było tam adekwatnych środków (technologii, odczynników, pieniędzy etc) i przerwanie jej wtedy,
po tylu wysiłkach, oznaczałoby stracony czas. Z
drugiej strony bardzo tęskniłam za rodziną i Polską,
i ogólnie nie podobało mi się życie w Ameryce. Na
dodatek, pozostanie oznaczało starania o nowy status
wizowy i aplikacje na „green card” (prawo stałego
pobytu w USA), co zabierało lata, w czasie których
nie można opuszczać USA. Kontakt z rodziną był
w owych czasach, jak wiesz, bardzo ograniczony,
bo to była era nie tylko przedinternetowa ale także
okres systemu komunistycznego w Polsce. Trzeba
było podjąć kolejną trudną decyzję w sytuacji, kiedy
rozsądek dyktował jeden kierunek, a serce przeciwny. Postanowiliśmy jednak zostać. Zabrało nam to
sześć lat, zanim dostaliśmy „zielona kartę”, która
pozwoliła na pierwszy legalny wyjazd do Polski i
bezproblemowy powrót do USA.
W 1990 roku ﬁrma Adria postanowiła przenieść się z
Columbus do Albaquerque (New Mexico) i większość
pracowników z Columbus zaczęła szukać pracy w
innych ﬁrmach. Szef Tomka (Nagesh) dostał pracę
w SmithKline Beecham w Filadelﬁi i postanowił
przyciągnąć Tomka do swojej nowej grupy. Była
to propozycja nie do odrzucenia – bardzo dobra i
znana ﬁrma farmaceutyczna oraz lepiej płatna pozycja. Takie zmiany pracy i miejsca zamieszkania są
bardzo typowe w Stanach. Ludzie kupują i sprzedają
domy bez większego przywiązywania się do nich.
Głównym i decydującym aspektem życia jest dobra
praca, a resztę dostosowuje się odpowiednio. Jest to
wielka różnica w podejściu do życia w porównaniu
z krajami Europy. My też już wtedy mieliśmy nasz
własny dom, tak więc, po amerykańsku, musieliśmy
go sprzedać, spakować wszystko i przeprowadzić się
w nieznany region Filadelﬁi (ja od razu ucieszyłam
się, że to jest na Wschodnim Wybrzeżu, skąd jest
bliżej i łatwiej podróżować do Polski).
Przeprowadzka oznaczała, że musiałaś szukać
nowej pracy...
W Filadelﬁi jest wiele uniwersytetów, instytutów
naukowych oraz skupisko ﬁrm farmaceutycznych
i biotechnicznych. Dostałam się na interview do
Jefferson University, Wistar Institute i SmithKline
Beecham (SB). Pozycja w SB była najbardziej atrakcyjna ﬁnansowo, ale perspektywa pracy w wielkiej
korporacji wydawała mi się obca i nawet odstraszająca.
Tomek przekonywał mnie, że „przemysł jest najlepszy”. Ważne było, że ta praca była w pionie naukowobadawczym, a dodatkowym plusem fakt, że moim
szefem miał być dr. Peter Bugelski, którego dziadkowie byli emigrantami z Polski.
Podjęłam więc pracę w SmtihKline (czerwiec 1992r)
i dzisiaj wiem, że to była bardzo dobra decyzja, która
otworzyła przede mną nowe możliwości.
Co tak bardzo Cię pociągało w nowej pracy?
Zaczęłam pracować nad badaniem kandydatów na
nowe leki, a w szczególności zupełnie nową klasą,
tzw. leków biologicznych (rekombinowane białka i
przeciwciała monoklonalne), które są analogami lub
antagonistami naturalnych komponentów naszego
organizmu, i które bardzo specyﬁcznie modulują
(korygują) choroby. Jeden z aspektów tych badań
skupia się na określaniu bezpieczeństwa ich działania
używając modeli komórkowych i zwierzęcych (faza
przedkliniczna) zanim wprowadzi się je do badań
klinicznych. Moja rola w tych badaniach skupiała
się na ocenie działania leków na odporność sytemu
immunologicznego (immunotoksylogia). Badania
immunotoksykologiczne zostały zapoczątkowane w
przemyśle farmaceutycznym na początku lat 90-tych.
Tak wiec moja praca przypadła na czas budowania
nowej grupy i ekspertyzy w tej dziedzinie. Było
to fascynujące. Dr. Bugelski był bardzo dobrym
mentorem i wspólnie rozwijaliśmy nowe laboratorium, wprowadzając zupełnie pionierskie modele, np.
myszy transgeniczne i metody biologii molekularnej,
owocującej w dobre publikacje.
W pracy rozwijałaś się wspaniale, odnosiłaś coraz
większe sukcesy. A co działo się w życiu prywatnym?
Niestety, zawisła nad nami czarna chmura. Badania

Na nartach w Austrii - Arlberg w Alpach
okresowe mego męża wykryły u niego białaczkę.
Po długim leczeniu (skutecznym przez pięć lat),
choroba Tomka wyraźnie postępowała i po siedmiu
latach walki nie było już możliwości jej opanowania
– mój mąż odszedł w grudniu 1995 roku. Dla mnie
świat prawie się zawalił, ale jakoś przetrwałam z
pomocą najbliższych i przyjaciół. Współpracownicy
przekonywali mnie, żeby nie podejmować żadnych
radykalnych decyzji przez pierwszy rok.
Wtedy częściej przyjeżdżałaś do Polski. Myślałaś
wówczas o powrocie do kraju na stałe?
Przez następne dwa lata rzeczywiście stosunkowo często odwiedzałam Złotoryję. W tym czasie
uczestniczyłam w wielkim zjeździe naszego liceum
z okazji 50-tej rocznicy powstania szkoły. Wtedy
po raz pierwszy od matury spotkałam się z naszą
klasą i prof. Rydzikiem, naszym wychowawcą. Było
to bardzo miłe spotkanie. Odświeżyłam kontakty,
które jednak nie przetrwały długo.
Kiedy byłam na rozdrożu życia, myśląc bardzo poważnie o powrocie do Polski na stałe (znów wbrew
zdrowemu rozsądkowi, gdyż moja praca nad lekami
biologicznymi była w rozkwicie, a w Polsce możliwości w tej dziedzinie nie istniały), Opatrzność zesłała
Leona, który po raz kolejny całkowicie zmienił kurs
mojego życia. Pobraliśmy się w 1998 roku.
Jaka jest Twoja nowa rodzina?
Leon jest Amerykaninem, ale jego rodzice byli wojennymi emigrantami ze wschodniej Polski (obecnie
Białorusi), mówili po polsku i utrzymywali tradycje
„ze starej ojczyzny”. Stałam się członkiem dużej
trzypokoleniowej rodziny (Leon ma troje rodzeństwa), włączając moją nową rolę jako „step-mom”
dla córek Leona, Natalii i Victorii. Ten aspekt nie
był łatwy, ale powoli zdobywałam sobie punkty u
dziewczynek. Leon jest profesorem na Wydziale.
Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej na Drexel
University w Filadelﬁi. Poznałam więc nowe grono
znajomych związanych z tym uniwersytetem oraz
grupę przyjaciół mieszkających w naszym rejonie.
Moje życie nabrało nowych wymiarów i kolorów, a
przede wszystkim się ustabilizowało.
A w pracy zawodowej ciągły postęp czy też stabilizacja?
Raczej progresja. Kilka nowych publikacji dotyczących immunotoksykologii oraz leków biologicznych
przyniosły mi zaproszenia na konferencje naukowe, a
także propozycję pracy nad książką – podręcznikiem
(wydaną w 2008r). Dziedzina, w której pracuję, jest
dosyć wąska i w gronie zainteresowanych znaczące
nowości zostają szybko zauważone, więc wyrobiłam
sobie nazwisko i opinię eksperta. Dzięki temu z końcem roku 2006 otrzymałam niespodziewany telefon
z ﬁrmy Merck z propozycją przejścia do niej. Wcale
nie myślałam o zmianie pracy (jak wiele lat temu o
wyjeździe do Ameryki), ale takie telefony nie zdarzają się codziennie, więc poszłam na interview, po
którym dostałam ofertę „nie do odrzucenia” (wyższe
stanowisko i zarobki) w porównaniu do pozycji w
poprzedniej ﬁrmie. Postanowiłam więc przejść do
Mercka (luty 2007r). Tym razem nie wymagało to
przeprowadzki, gdyż lokalizacja obu ﬁ rm jest w
promieniu 20 mil. Jestem dyrektorem naukowym
w dywizji badań przedklinicznych i moja rola teraz
obejmuje badanie leków biologicznych i szczepionek.
Ostatnio Merck połączył się z inną ﬁrmą farmaceutyczną Schering-Plough i stał się drugą największą
kompanią farmaceuciąg dalszy na stronie 4.
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Jak to się stało, że po kilku latach pracy na uczelni
we Wrocławiu wyruszyłaś na „podbój Ameryki”?
Wkrótce po przeprowadzeniu się do nowego mieszkania na Krzykach (początek 1980r) przystąpiłam do
pisania mojej pracy doktorskiej. Była ona związana
z szukaniem „biomarkerów” we krwi, które mogłyby
korelować z rozwijaniem się raka płuc. Ten okres
rzed laty – mieszkanka Złotoryi, absolwentka
życia mijał w napiętej atmosferze „Solidarności”,
Szkoły Podstawowej nr 3, później uczennica
Wiem, że zawsze świetnie się uczyłaś i byłaś w
strajków i stanu wojennego.
złotoryjskiego liceum. Po maturze – wyfrunęła
gronie prymusów naszego liceum podczas swojej
Kiedy powoli napięcia stanu wojennego się uciszyły,
w świat, najpierw do Wrocławia, następnie na za- w nim edukacji. Których nauczycieli wspominasz
mój promotor, prof. Masiak, zdołał zorganizować
chodnią półkulę, do USA. Złotoryjanka z urodzenia, szczególnie ciepło? Może będą mieli okazję prze- wyjazd na kongres chemioterapii we Wiedniu (wrzeod 25 lat mieszka poza Polską, najpierw w Columbus
czytać Twoje słowa i przypomną sobie Danusię
sień 1983r), dokąd zabrał dwójkę swoich asystentów.
(stan Ohio), a obecnie w Valley Forge koło Filadelﬁi
Kubicz – dawną uczennicę?
Okazało się to punktem zwrotnym w moim życiu.
(stan Pensylwania).
Mam bardzo dobre wspomnienia o moich nauczy- Otóż podczas przerwy na kawę w hali kongresowej,
Danuta Herzyk – Hrebień (z domu Kubicz) jest
cielach z liceum i do dziś uważam, że ich nauczanie
prof. Masiak i ja usiedliśmy przy stoliku zajmowanym
jedną z tych osób, o których można śmiało powiedzieć, bardzo pozytywnie ukształtowało i przygotowało
przez jedną panią (nie było wolnych stolików) i pan
że osiągnęły sukces i realizują się zawodowo w całej
mnie do dalszej edukacji. Na czele listy jest pan
profesor rozpoczął z nią grzecznościową rozmowę w
pełni. Rozmawiamy o tym, jak doszło do spełnienia
Rydzik (od matematyki) - wychowawca naszej klasy, j. niemieckim. Była to Holenderka, obecnie mieszkatak wspaniałych planów, o jakich nie marzyła nawet
potem pan Michler (od historii), pani Polańska i pani
jąca w USA i pracująca na Ohio State University w
A jak Ci się podobało w nowej pracy na uczelni w
będąc skromną, choć ambitną licealistką u progu
Łukawska. (od j.polskiego), pani Chruściel (od j. Columbus. Nagle usłyszałam w tej rozmowie kilka
Columbus?
dorosłości prawie 40 lat temu.
rosyjskiego), pani Karpowicz (od j. niemieckiego), zdań na mój temat Prof. Masiak powiedział, że ja
W laboratorium na Ohio State University u prof.
pani Miler (od biologii), pan Szewczyk (od ﬁzyki), właśnie kończę pracę doktorską i szukam możliwości
Mortensena (Wydział. Mikrobiologii i Immunologii)
Danuta Kubicz – Danusiu, czy pamiętasz swoje
pani Borejko (od wych. technicznego) i pani Abra- wyjazdu na stypendium podoktorskie do USA (!).
było pięciu postdokow: Hinduska, Irańczyk. Tajwańmarzenia z dzieciństwa na temat przyszłego zawodu?
chamowicz (od WF-u).
Było to dla mnie zupełne zaskoczenie, gdyż nigdy o
czyk, Polka (ja) i Amerykanin. Spędzałam całe dnie
Danuta Hrebień - Tak, dosyć dobrze je pamiętam.
tym nie myślałam i z nikim o czymś takim nie rozna uniwersytecie starając się zrozumieć, jakie są
Najpierw myślałam o tym, żeby być stewardesą, Opowiedz, jak potoczyły się Twoje losy po ukończe- mawiałam. Pani Koolemans natomiast z uśmiechem
moje zadania w pracy eksperymentalnej. Wszystko
potem dziennikarką, a jeszcze później - lekarzem. niu złotoryjskiego liceum i zdaniu matury?
odpowiedziała, że OSU to ogromny uniwersytet z
było dla mnie nowe i inne, o tematach nad którymi
Niezupełnie się te marzenia udało zrealizować, ale
Po maturze (1973r.) zaczęłam studia na Wydziale
wielką liczbą „post-doków” z całego świata, więc jest
grupa Mortensena pracowała, nigdy w Polsce nie
można powiedzieć, że pewne ich elementy zazębiły
Farmacji Akademii Medycznej we Wrocławiu. Pod
tam dużo możliwości i ona się popyta. I rzeczywiście,
słyszałam. Przez pierwsze miesiące „głowa mi pękała”
się w mojej zawodowej karierze (częste podróże
koniec studiów wybrałam specjalizację analityki
po kilku miesiącach otrzymałam list z informacją,
od stałego wysiłku czytania i komunikowania się w
samolotami, pisanie artykułów naukowych i praca
medycznej, która mnie pociągała jako najbliższa
że znalazła profesora, który jest zainteresowany
języku angielskim. Na dodatek, prof. Mortensen był
nad nowymi lekami).
diagnostyki chorób, ważnej w podejmowaniu decyzji
przyjęciem postdoka z Polski na 2-letnie stypendium,
raczej niecierpliwym człowiekiem i bardzo niewyo terapii pacjentów. Moja praca magisterska była
i żebym przysłała aplikację na tę pozycję.
raźnie mówił o swoich ideach i projektach (później
znacznie bardziej związana z medycyną niż farmacją, Tak więc zupełnie nieoczekiwanie otworzyła się
dowiedziałam się, że nawet rodowici Amerykanie
Na stole święcone a obok baranek ,
a dotyczyła stosowania nowej wówczas metody radio- przede mną możliwość wyjazdu do Stanów. Ironia
mieli trudności by go zrozumieć).
immunologicznej do wykrywania autoprzeciwciał w
Koszyczek pełny barwnych pisanek
polega na tym, że w tym czasie wielu młodych Polatzw. chorobach autoagresji. Praca została wyróżniona
ków starało się za wszelką cenę wyjechać za granicę,
Czy w tym czasie Twój mąż też pracował? Przecież
I tak znamienne w polskim krajobrazie,
pierwszą nagrodą w ogólnopolskim konkursie prac
do mnie ta możliwość sama „przyszła”. Tak naprawdę
to Ty wyjechałaś na stypendium.
magisterskich fundowanym przez ówczesne krajowe
W bukiecie srebrzyste wiosenne bazie.
to ja nie chciałam
Rzeczywiście, z tym był problem. Tozwiązki zawodowe. Podczas semestru spędzonego
nigdzie wyjeżdżać.
mek nie miał pracy, gdyż przyjechał z
Zielony barwinek , ﬁołki i żonkile
w laboratorium prof. Langego, nie zdawałam sobie
Szczególnie, że to
wizą turystyczną i musiał coś wymyślić.
jeszcze sprawy, że będzie to bardzo znaczący okres, był bardzo trudny
- Barwami stroją uroczyste chwile.
Zawsze był bardzo towarzyski i łatwo
który ukształtuje nie tyko zainteresowanie immuno- okres w naszej ronawiązywał kontakty z ludźmi, więc
W dom polski wiosna wchodzi na spotkanie,
logią – nową i szybko rozwijającą się w latach 80- dzinie, gdyż mój
po jakimś czasie zaczął pracować w
tych dziedziną biologii i medycyny - ale także moją
Gdy wielkanocne na stole śniadanie
tato poważnie zalaboratorium na Wydziale Chemii jako
przyszłą karierę zawodową. Nagroda w konkursie
chorował i diagnoza
ochotnik (bez zapłaty) w roli pomocy
była dla mnie niespodzianką, bo tak naprawdę nie
(czerniak złośliwy)
technicznej. Był to pierwszy krok do
byłam wtedy mocno skupiona na pracy magisterskiej
była bardzo zła.
rozpoczęcia jakiejś aktywności zawoi ledwo co ją skończyłam na czas, który to często był
Ale to właśnie on
dowej, który rzeczywiście zaowocował
„kradziony” przez mojego przyszłego męża, Tomka
popchnął mnie do
w otrzymaniu pozwolenia na pracę i
Herzyka, także absolwenta farmacji.
podjęcia ostateczpełnoprawnym zatrudnieniu w tym
Rok 1978 był serią wielkich wydarzeń w moim
nej decyzji o wyjeźlaboratorium. Po jakimś czasie Tomek
młodym życiu – ukończenie studiów, ślub i rozpo- dzie, gdyż krotko
otrzymał propozycję pracy w małej
częcie pracy na uczelni jako asystenta naukowego w
przed śmiercią Wśród kwiatów na tarasie domu w Valley Forge ﬁrmie farmaceutycznej Adria w ColumZakładzie Analityki Medycznej (Wydział Farmacji
powiedział, że pobus. Jego szef Nagesh (z pochodzenia
Akademii Medycznej) we Wrocławiu, prowadzonego
winnam jechać na
Hindus) dał mu zadanie wykonania
przez prof. Michała Masiaka. Zamieszkaliśmy w
to stypendium.
nowej formulacji leku wymagającej lioﬁlizacji (proszhotelu asystenckim na Biskupinie i oczekiwaliśmy na
kowanie na skutek głębokiego zamrażania). Tomek
przydział mieszkania spółdzielczego, co było typową
Wkońcu wyjechaliście z mężem...
miał doświadczenie w lioﬁlizacji plazmy z okresu
sytuacją młodego małżeństwa w tamtych czasach.
Wiele pozwoleń trzeba było załatwiać na uczelni i w
pracy w Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa we
wydziale paszportowym, zanim ja i Tomek dostaliśmy
Wrocławiu i bardzo szybko rozwiązał ten problem.
Czy wtedy często przyjeżdżałaś do Złotoryi? Miesz- paszporty i wizy. Całe przygotowania do wyjazdu
fot. Anna Resner
Zrobiło to wielkie wrażenie na Nageshu – Tomek
kaliście przecież niedaleko…
odbywały się z tak ciężkim sercem, że trudno to
stał się jego ulubionym pracownikiem.
Serdeczne życzenia zdrowia, pogody, radości, obecności W
weekendy staraliśmy się wyjeżdżać z Wrocłabliskich i wszelkiej pomyślności wynikającej z symboliki wia. Tomek, który wychował się w Żywcu, zawsze wyrazić. Dla mnie najtrudniejsze było pozostawienie
zrozpaczonej i osamotnionej mamy, która ogromNo tak, ale przyszedł moment, gdy okres dwuletniego
wielkanocnej wszystkim czytelnikom życzy Zarząd
ciągnął w tamte strony, gdzie oprócz pięknych oko- nie przeżywała śmierć męża. Rozsądek i wszyscy
stypendium dobiegł końca…
Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej.
Rzeczywiście, pierwsze nasze sukcesy zawodowe
zbiegły się czasowo z końcowymi miesiącami stypendium i według umowy zbliżał się czas powrotu do
Polski. Bardzo zależało mi na dokończeniu mojego
Wydawca: Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej
tematu i opracowaniu publikacji naukowej, więc
Adres redakcji: Złotoryja, u.l Szkolna 1 (Dom Nauczyciela “Bacalarus” - poddasze), tel.: 076 8788137, Adres internetowy: www.tmzz.pl, e-mail: echo@
wystąpiłam z prośbą do władz AM we Wrocławiu
tmzz.pl W pracach redakcyjnych uczestniczyli: Anna Chrzanowska sekretarz red.), Roman Gorzkowski, Jana Kałuża, Elżbieta Łukjańczuk, Anna Markiewicz,
o pozwolenie na przedłużenie pobytu o dodatkoAgnieszka Młyńczak, Iwona Pawłowska, Robert Pawłowski (red. naczelny), Tomasz Szymaniak, Jolanta Zarębska.
wy rok. Niestety, moja prośba została odrzucona i
zostałam zawiadomiona o wypowiedzeniu z pracy,
Zdjęcie na okładce: Aisha - Alicja Kowal - instruktorka tańca orientalnego - fot. Iwona Pawłowska

jeśli natychmiast nie wrócę.
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Z Leonem - w Krakowie na Wawelu
tyczną na świecie. Pracuję wśród elitarnej grupy
fachowców i czasem muszę się „uszczypnąć”, żeby
upewnić się, że to nie sen…
Twoja praca bardzo Cię pochłania. Czy znajdujesz
czas na rozwój jakichś swoich zamiłowań? Czy
masz tzw. hobby, które daje Ci radość nie mniejszą
niż wykonywany zawód?
Lubię teatr i operę, i od lat mam subskrypcję do
Opery w Filadelﬁi oraz małego teatru w Malvern
(jest to szkoła i teatr w naszym regionie). Poza
tym oboje z mężem bardzo lubimy oglądać stare,
klasyczne ﬁlmy amerykańskie (moim ukochanym
ﬁlmem jest Casablanca).
Z racji swojej pracy i zagranicznych konferencji

Ta długa lista wzbudza respekt. Jeżdżąc po świecie
widzisz, jak jest różnorodny i piękny. Czy piękna
jest także nasza mała Złotoryja? Pytam o zmiany,
jakie zauważasz odwiedzając co jakiś czas bliskich?
Złotoryja bardzo zmieniła się na korzyść – rozrosła
się, wypiękniała i nabrała kolorów w porównaniu do
czasów z mojego dzieciństwa. Myślę, że mentalność
też się zmieniła – ludzie są o wiele aktywniejsi
społecznie i bardzo zaangażowani w kultywowanie tradycji miasta oraz lokalnej historii. Złotoryja
zawsze będzie mi bliska i zajmuje bardzo ciepłe
miejsce w moim sercu.
Czy często daje znać o sobie tęsknota za Polską?
Takie momenty przychodzą szczególnie w okresie
Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz gdy
są jakieś ważne uroczystości rodzinne, na które

wszyscy się zjeżdżają oprócz mnie...
Czym Amerykanie różnią się od Polaków?
Dosyć trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, bo
zależy o jakiej grupie się mówi. Kiedy obserwuję
młode pokolenie, to w obecnej erze globalizacji
i Internetu nie widzę dużych różnic pomiędzy polską
i amerykańską młodzieżą. Jeśli mam się pokusić
o pewne uogólnienie, to myślę, że Amerykanie są
bardziej praktyczni i bezceremonialni, podczas gdy
w Polsce (i Europie) przywiązuje się więcej wagi do
konwenansów. Z drugiej jednak strony w Ameryce
(a w Polsce nie) obowiązuje kardynalna zasada, że
podczas dużych spotkań rodzinnych czy towarzyskich nie rozmawia się o religii i polityce (które
często wzbudzają gorące emocje). Największą jednak
różnicą jest to, że Amerykanie są bardziej otwarci i
tolerancyjni na „inność”, co wynika z różnorodności
rasowo-etnicznej w tym kraju. Szczególnie jest to
widoczne w życiu religijnym – jest tam wiele religii
i kościołów, i ogólnie panuje respekt i akceptacja dla
wszystkich. Często spotyka się małżeństwa, które
„pochodzą” z różnych religii i potem albo praktykują
osobno (i jest to OK), albo jedna strona przechodzi
na drugą, albo wspólnie chodzą do obu kościołów i
wspierają obie religie. Istotną różnicą jest też stosunek
do pracy – mówi się, że Amerykanie żyją, żeby pracować, podczas gdy reszta świata pracuje, żeby żyć.
To Ty Danusiu, według tego standardu, wydaje mi
się, że jesteś już bardziej Amerykanką niż Polką
czy Europejką! Dziękuję Ci serdecznie za wywiad
życząc szczęśliwej podróży i udanej konferencji
naukowej w Utah, gdzie niebawem się wybierasz.
Rozmawiała - Danuta Kubicz
zdjęcia z archiwum domowego.

LUDZIE ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ

GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA?
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Dulce et decorum est pro patria mori

W

spółcześnie, ten kto ma związek z Ojczyzną,
udaje się pod pomniki, upamiętniające chwałę
i męczeństwo, odwiedza mogiły tych, którzy oddali
życie za nasz kraj – bo, kto nie rozumie mowy Grobu Nieznanego Żołnierza, ten nie rozumie Polski.
Grób Nieznanego Żołnierza, chociażby ten w stolicy naszego kraju,
stanowi symbol prawdy, której wartości, odnoszące się do patriotyzmu i
honoru, są droższe od życia, prawdy
o ludziach, gotowych dla owych wartości do największych poświęceń.
Każdy pochówek jest uosobieniem
naturalnego procesu przemijania, a
jednocześnie świadectwem pamięci
żywych o zmarłych. Grób Nieznanego Żołnierza poległego w walce,
nie tylko w Warszawie, ale w wielu
innych miejscach i zakątkach naszej
Ojczyzny, powinien zmuszać nas do
szczególnej reﬂeksji, do myślenia o przesłaniu, jakie
niesie oﬁara życia.
Dla polskich obywateli Grób ten był wielkim

symbolem oﬁarnej walki, przez którą tysiące ludzi straciły życie, abyśmy mogli żyć w wolnym i
suwerennym kraju.
W rejonie Złotoryi również mamy taką mogiłę nasz własny, regionalny Grób Nieznanego Żołnierza.
Ów pochówek bohatera z czasów II wojny światowej
znajduje się na trasie Złotoryja Jerzmanice Zdrój;
a dokładnie między szkołą
ZSZ, a znanym zajazdem
Bar Ewelinka. Skręcamy po
prawej stronie do zagajnika i
przemierzamy jeszcze około
50 metrów.
Pierwszy raz, kiedy
ujrzałem mogiłę żołnierza,
miałem może 8 - 9 lat. Tradycją Szkoły Podstawowej
nr 3 (wówczas jeszcze im.
Aleksandra Zawadzkiego),
do której uczęszczałem, było
dbanie i odwiedzanie tegoż
Grobu. Wspólnie z moją klasą i
wychowawczynią chodziliśmy raz w roku, w okresie
Święta Zmarłych na miejsce wiecznego spoczynku
żołnierza: wtenczas odgarnialiśmy tam liście, za-

Skazani na busa

B

palaliśmy znicze i śpiewaliśmy pieśni patriotyczne.
Niestety, jakiś czas później, klasa oraz wychowawczyni o Grobie zapomniała i w latach 90-tych już tam
nie chodziliśmy. Ja jednak pamiętałem; chodziłem
tam czasami, gdy znajdowałem się w pobliżu, odwiedzałem mogiłę żołnierza i odmawiałem Wieczny
odpoczynek. Kilka lat temu, przypadkiem poznałem
historię Grobu. Otóż grupa śmiałków odkopała któregoś dnia miejsce pochówku bohatera wojennego i
odkryła coś zaskakującego: ludzkie kości pozostały,
lecz, zamiast szczątków polskiego umundurowania i
pamiątek, odnalazła resztki umundurowania żołnierza
Wermachtu. Przez tak długi okres, ja, wraz z wieloma
innymi mieszkańcami naszego miasta, oddawaliśmy
hołd niemieckiemu żołnierzowi. Nie wykluczone, że
„przewracał” się w grobie, kiedy „słyszał” polskie
pieśni patriotyczne, które odśpiewywaliśmy. W
końcu pieśni te wykonywali rodacy wojskowych,
z rąk których ów Niemiec prawdopodobnie został
zabity.
Nie zapominajmy jednak o tej mogile. Nie śpiewajmy już może pieśni patriotycznych, ale czasem,
przed Świętem Zmarłych, odwiedźmy Grób Nieznanego Żołnierza, odgarnijmy liście i zapalmy znicz…
Tomasz Szymaniak

rudny autobus podjeżdża z piętnastominutowym
świadczy usługi przewozowe. Nad siedzeniem kierowcy dwie
opóźnieniem na przystanek. Tłumek ludzi napiera
duże kartki informują wszystkich o zasadach panujących w tym
na ściany pojazdu. Każdy chce wejść pierwszy, by
pojeździe. Pierwsza o zakazie wstawania podczas jazdy, druga
usiąść i nie telepać się podczas czterdziestominutowej
powiadamia, że na przystankach bus zatrzymuje się na życzenie
jazdy na trasie Złotoryja – Legnica. Tak wyglądały napasażera. Biada temu, kto nieopatrznie złamie te nakazy. Zostanie
sze dojazdy do pobliskiej, byłej stolicy województwa
sponiewierany słownie w obecności pozostałych uczestników
w latach osiemdziesiątych.
jazdy. Epitety o analfabetyA ilu z nas straciło w tej Świadczymy usługi na wysokim poziomie ! zmie nieszczęśnika należą
podróży portfel – trudno Mamy już tysiące zadowolonych klientów ! do najdelikatniejszych.
zliczyć. Było, minęło.
– Ale najgorsze są przy[Wyciąg z oﬁcjalnej strony internetowej właściciela] stanki – opowiada jedna z
Dzisiaj jeździmy o
wiele wygodniej. Busy
pasażerek. – Gdy proszę
kursują często i punktualnie. Są czyste i ciepłe.
donośnym głosem o zatrzymanie w Kozowie, jestem niezbyt
Jednak w jednym z nich za kierownicą siedzi ktoś,
taktownie upominana, że się wydzieram. Gdy mówię ciszej,
kto chyba niezbyt lubi swoich pasażerów. Krążą
kierowca jedzie dalej i stwierdza beztrosko, że trzeba wołać
legendy o jego humorach i niechęci do ludzi, którym
głośniej, bo przecież nie jego interes pilnować przystanków,

Jak z baśni tysiąca i jednej nocy

Z

mysłowe,
wężowe
ruchy ramion
i ciała, dynamicznie
poruszające się
krągłe kobiece
biodra i piersi,
subtelne ruchy
rąk i kuszące
spojrzenie. A
co najważniejsze – jedyny w
swoim rodzaju
taniec kobiecego, lekko wypukłego, ponętnego brzuszka.

Zgorzelcu prowadzi grupę dla pań w Klubie Seniora,
gdzie przychodzą panie nawet po siedemdziesiątce.
Świetnie tańczą, dobrze się bawią, bo wiedzą, czego
chcą. W lutym miały już występ na balu dla seniorów.
Uchwyciła to nawet zgorzelecka telewizja.
Od września Aisha planuje w Złotoryi rozpocząć
zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ruszyć z nową
początkującą grupą dla dorosłych.

W tańcu brzucha bardzo ważne są ruchy rąk

Strój tancerek odkrywa sporo nagiego ciała, a stanik, spódnica oraz chusta są bogato przyozdobione
haftami, cekinami, frędzlami i delikatnie dźwięczącymi złocistymi monetkami. Stroje prezentują
wyraziste, nasycone barwy: żółć, turkus, soczysta
zieleń, intensywny błękit, szaﬁr, głęboka czerwień.
Szlachetne tkaniny są miękkie i zwiewne, półprzezroczyste. Spódnice wraz z woalami tworzą podczas
tańca koła, owale i skrzydła. Tancerki przypominają
zwiewne, czarodziejskie motyle. Taniec brzucha jest
jak arabeska – pełen ornamentyki, lekki, o subtelnych
efektach. Wielkie lustra powtarzają ruchy siedmiu
tancerek i nagle odnosi się wrażenie, że jest ich
pełna sala. Z głośnika dobiega zmysłowa wschodnia
muzyka. Wszystko to w magiczny sposób przenosi
w odurzający przepychem świat Orientu. W świat,
gdzie głównym zadaniem kobiety jest piękny wygląd
i pielęgnacja zaokrąglonych kształtów.
Taki świat otwiera się w każdy wtorek w sali baletowej
Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Kilka
kobiet o typowej słowiańskiej urodzie uczy się tańca
wschodu w Szkole Tańca Orientalnego Arabeska.
Właścicielką szkoły i zarazem instruktorką tańca
jest Aisha. Prywatnie – Alicja Kowal.
– Nie ma innego tańca, który byłby tak bardzo kobiecy, przeznaczony jedynie dla kobiet, niż taniec
orientalny – wyjaśnia Aisha. – Faluje cały tułów,
a do tego niezmiernie ważne są ruchy rąk, które
podkreślają ruch bioder.
To Europejczycy nadali mu nazwę taniec brzucha.
Po arabsku brzmi raks - sharki, co oznacza taniec
wschodni. Początkowo był tańcem rytualnym ku
czci Matki Ziemi, przyrody, stworzenia, płodności.
To były boginie różnych kultur: Izyda (Izis), Isztar,
Afrodyta, Hathor, Astarte. Tańczony był przez kapłanki oraz zwykłe kobiety, by zyskać obﬁte zbiory,
szczęście i płodność.
– Falowanie piersi jest bardzo ważnym elementem
tańca – mówi Aisha.
– A jak piersi są zbyt małe, to my, kobiety, mamy na
to swoje sposoby – śmieje się Danuta Kowalczyk.
Są odpowiednie biustonosze, a poza tym można ich
tylko tych, co chcą wysiadać. Na każdym kroku
dostajemy do zrozumienia, kto tu rządzi, a jak się
nie podoba - to proszę nie jeździć tym pojazdem –
usłyszymy zza kierownicy.
Ale wyboru niestety nie ma i wszyscy o tym wiedzą.
Szczególnie w niedziele i święta jest to jedyny przewoźnik na omawianej trasie. Gdyby sprawa kończyła
się na braku dobrego wychowania, nie wyglądałoby
to tak groźnie. Gorzej, gdy nasz kierowca rozpoczyna
rozmowy telefoniczne trzymając jedną ręką kierownicę, a drugą komórkę. Na uwagi zaniepokojonych
o swoje bezpieczeństwo pasażerów odpowiada : A
kiedy mam załatwiać interesy, jak cały czas jeżdżę?
Tak można by długo opowiadać. Temat „rzeka” w
czasie rozmów na przystankach. Ale w środku cicho,
sza, bo kiedyś wylądujemy w rowie za niegrzeczne
zachowanie.
Łucja Lisowska

Marzec 2010

założyć dwa, a nawet trzy.
Wszystkie tancerki wybuchają śmiechem.
W muzyce do tańca brzucha głównym instrumentem
jest lutnia, darabuka i tabla. Ten ostatni instrument
to para drewnianych, glinianych lub miedzianych
kociołków, na których gra się kiściami dłoni lub
palcami. Sztuka tańca oprócz typowych elementów
gatunku czerpie z orientalnych tańców folklorystycznych, tańca współczesnego, a nawet baletu. Taniec
brzucha nie ma żadnych spisanych reguł, jest sztuką
żywą, która ciągle się rozwija i zmienia. Ze względu
na kraj pochodzenia wyróżnia się najczęściej styl
egipski, libański, syryjski i turecki.
– Mimo to mamy opracowaną choreograﬁę, bo lepiej
wygląda, jak wszystkie tancerki mają identyczne
ruchy, chociaż można improwizować – opowiada
instruktorka. – Często używamy rekwizytów podczas
tańca. Najczęściej są to skrzydła Izis, woale, bogato
ozdobione laski z bambusa, wachlarze, świeczniki,
lampiony, zillisy.

– Pierwszy występ miałyśmy po trzech miesiącach
zajęć w tej sali baletowej przy okazji jakiejś imprezy
– opowiada Klaudia Jacek. – Pokazywałyśmy tylko
jeden układ. Teraz znamy ich sześć. Jesteśmy o wiele,
o wiele lepsze. No i na początku nie miałyśmy takich
bogatych strojów, były tylko chusty jako symbol
kultury Wschodu.
Danuta Kowalczyk: – W ostatni weekend występowałyśmy w przepięknym pałacu w Brunowie.
Zatańczyłyśmy sześć układów dla gości z Wrocławia.
Taniec nam pięknie wyszedł, były nawet bisy.
Dla mężczyzn tancerek z Arabeski każdy wyjazd to
wydarzenie. Wtedy oni też ubierają się elegancko
w garnitury, krawaty, białe koszule. Są dumni ze
swoich kobiet, gdy one, takie piękne, wykonują
egzotyczny taniec.
W szkole tańca jest świetna atmosfera. Podczas
przerwy wakacyjnej kobiety tęsknią za sobą, za
instruktorką i za swoją szkołą.
– To jest jedna z moich najlepszych grup – twierdzi
z przekonaniem Alicja Kowal, – bo ja prowadzę podobne zajęcia jeszcze w czterech innych miastach. Ta
złotoryjska zawsze jest chętna do występów, pięknie
tańczy, no i rozumiemy się doskonale.
Na pytanie o wrażenia ze szkoły tańca, kobiety z
przejęciem mówią jedna przez drugą:
– Mnie przyprowadziła do Arabeski moja szesnastoletnia córka. Powiedziała, że to akurat dla
mnie takie zajęcia. Miała rację. Po pierwszym razie
stwierdziłam, że muszę to kontynuować i zostałam.
Bo ten taniec daje bardzo dużo radości. Pewnie
dlatego, że jest naturalny, odpowiadający kobiecej
naturze i budowie jej ciała – Ewa Karska.
– Dzięki tym zajęciom zauważyłam, że inaczej się
poruszam. Stawiam lekko kroki, chodzę płynnie i
prostuję plecy – Regina Stępień.
– Ja przyszłam tu na samym początku, i zostałam.
Bardzo mi się tu podoba. I taniec, i atmosfera w
naszej grupie – Grażyna Grywaczewska.
– Tu jest tyle śmiechu i zabawy. Bo my się na tych
zajęciach świetnie bawimy! – Anita Hankiewicz.

PASJE

ciąg dalszy ze strony 3
naukowych, w których uczestniczysz, masz okazję
podróżować po świecie. Które kraje szczególnie
utkwiły Ci w pamięci? Czy myślałaś o jakimś z
nich: „O, tutaj mogłabym zamieszkać!”?
Podróże po Stanach to prawie jak podróże po różnych krajach ze względu na zróżnicowanie terenu
i klimatu. Do tej pory byłam chyba w 25 stanach
(od Florydy do Vermontu na wschodzie, cały pas
stanów środkowych z zapierającym dech Grand Canion, po Californię i stan Washington na zachodzie).
Moim celem jest odwiedzić wszystkie 50 stanów a
następnym na liście jest Maine. San Diego w płd.
Californii wywołuje okrzyk o jaki pytasz – „o tutaj
mogłabym zamieszkać!”. Meksyk i Kanada są też
bardzo ciekawe, poza tym odwiedziłam sporo krajów i miast w Europie: Francję, Włochy, Szwajcarię,
Wlk. Brytanię, Holandię, Austrię, Niemcy, Czechy,
Grecję, Hiszpanię, Portugalię. Z reszty świata byłam
w: Turcji, Japonii, Australii, na Arubie i Jamajce.

Szkoła tańca Arabeska funkcjonuje w Złotoryi już
ponad rok. Została założona przez Alicję Kowal z
Bolesławca, która w krótkim czasie znalazła grupkę
chętnych kobiet. Oprócz tego, że zwyczajnie chodzą
na zajęcia z Aishą, to dają pokazy tańca brzucha na
różnorakich imprezach.
– I dopiero wtedy, w tych pięknych strojach, podczas
pokazu wiemy, dlaczego tak to kochamy – wypowiada
się jedna z nich.
W złotoryjskiej szkole Arabeska tańczą:
Nagle kobiety zaczynają mówić jedna przez drugą:
Grażyna Grywaczewska, Anita Hankiewicz,
– Tak, to jest cudowne uczucie, gdy tańczysz i
Klaudia Jacek, Ewa Karska, Danuta Kowalczyk,
patrzysz w oczy publiczności, która chłonie całe
Małgorzata Opyd, Regina Stępień.
widowisko jak zaczarowana.
– Nasz taniec podoba się wszystkim. I naszym blitekst: Agnieszka Młyńczak
skim, i małym dziewczynkom i starszym paniom,
zdjęcia: Iwona Pawłowska
i – a może przede wszystkim – mężczyznom.
źródło: www.szkolaarabeska.pl
– Tak, to jest jak z baśni „Z tysiąca i jednej nocy”.
Takie cudowne!
– Nie wspominając o korzyściach zdrowotnych. Bo ten
taniec jest jak gimnastyka.
Wzmacnia mięśnie jednocześnie je rozluźniając, usuwa
blokady w organizmie, chroni
przed zaburzeniami krążenia, wzmacniają się mięśnie
brzucha, bioder i pośladków,
zmniejsza się obwód w talii – podsumowuje Grażyna
Grywaczewska.
Średnia wieku? Tu wszystkie panie, na czele z Aishą
wybuchają śmiechem. Na
pewno mocno ponad trzydzieści lat. I o to chodzi! To
jest coś dla nich, a nie dla
młodych i zgrabnych, tylko
dla starszych i… też zgrabnych. Zresztą, jak twierdzi
Aisha, to jest taniec dla pań
w każdym wieku i każdej budowy ciała (nie muszą być Szkoła Arabeska ze Złotoryi. Od lewej: Alicja Kowal, Grażyna Grywaczewszczupłe!). Na przykład w ska, Klaudia Jacek, Danuta Kowalczyk, Regina Stępień, Ewa Karska, Anita
Hankiewicz
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dy zobaczyłem, że wskazówka na wadze stanęła
na 102 zrozumiałem, że pora podjąć męską
decyzję. Nie czułem się dobrze z tą wagą i jedynym wyjściem było zbicie zbędnych kilogramów za
pomocą sportu. Zawsze byłem aktywny, grałem w
koszykówkę , ale tym razem potrzebowałem czegoś
bardziej intensywnego. Bieganie daje swobodę.
Można ustalić samemu terminy czasowe treningów,
co bardzo mi odpowiada, ponieważ mam trójkę
małych dzieci. Jeszcze nie zdawałem sobie sprawy,
ile wysiłku kosztuje ta dyscyplina, ale wątpliwości
były dopiero przede mną.
W bitwie pod Maratonem zmierzyła się 10-tysięczna
armia ateńska z dwa razy liczniejszymi oddziałami
perskimi. Ateńczykom udało się zaskoczyć śpiących
Persów i pokonać ich. Zwycięski wódz Militiades
wysłał do Aten żołnierza Filipiadesa, by ten przyniósł wieść o zwycięstwie i ostrzegł mieszkańców
o możliwym desancie. Filipiades dobiegł, krzyknął
:„Zwycięstwo!” I skonał.
Historię o bitwie pod Maratonem i biegu Filipiadesa
do Aten napisał Herodot. Opowieść podchwycił w
1879 roku brytyjski poeta Robert Browning tworząc
poemat pod tytułem „Filipiades”, a francuski ﬁlolog
Michel Breal zasugerował baronowi Pierrowi de
Coubertain, by włączyć bieg na dystansie odpowiadającym odległości z Maratonu do Aten do programu
nowożytnych igrzysk olimpijskich. Baronowi spodobał się ten pomysł, a dystans 37 km postanowiono
zaokrąglić do 40 km.
Tak więc rozpocząłem swoje bieganie. Graﬁ k
treningów opracowuje mi kolega Marcin Rabenda.
Jest ich 5-6 w tygodniu na dystansie od piętnastu
do dwudziestu pięciu kilometrów dziennie. Każdego ranka pokonuję chęć pozostania w domu,
szczególnie gdy za oknem plucha i wietrznie.
Ale na efekty nie musiałem długo czekać. W
ciągu sześciu miesięcy schudłem 14 kg i teraz
mogę jeść do woli. Waga utrzymuje się na stałym
poziomie osiemdziesięciu ośmiu kilogramów
niezależnie od wszelkich szaleństw kulinarnych.
Na swój pierwszy maraton pojechałem 14.
września 2008 roku do Wrocławia. Było to po
trzech miesiącach biegania. Ukończyłem go w
stanie kompletnego wyczerpania i pomyślałem
sobie – nigdy więcej. Jednak po tygodniu odpoczynku i wspólnych rozmowach z kolegami o
następnej imprezie w Rzymie 22. marca 2009
roku wrócił mi entuzjazm. Postanowiliśmy
razem z Olą, moją żoną, pozwiedzać to piękne,
pełne zabytków miasto podczas pięciodniowego
tam pobytu. Ola przez Internet poznała dokładnie
rozkład ulic i położenie najsłynniejszych miejsc
stolicy Włoch. Pojechaliśmy grupą dwunasto-

Niestety były też bardzo przykre wydarzenia. Z
niewiadomych przyczyn z dziewięciu tysięcy startujących bieg ukończyło tylko około trzech tysięcy
osób. Poza tym podczas tego maratonu zmarło aż
trzech zawodników. W historii tego sportu nie odnotowano podobnego przypadku. Statystyki podają,
że wypadek śmierci podczas biegu zdarza się raz na
50 maratonów.
Detroit podobało mi się średnio. Mam cichą nadzieję, że kiedyś pobiegnę w Chicago, które mnie
zauroczyło. Stojąc w korkach na siedmiopasmowych
jezdniach oglądałem niesamowite budynki tej metropolii. Ich nietypowe kształty: jajo, stożek czy
banan zachwyciły mnie. Moje plany na przyszłość
na pewno uwzględnią to miejsce, ale trzeba pamiętać, że zapisy kończą się często już pół roku przed
terminem pomimo czterdziestu tysięcy uczestników.
Ostatnią imprezą, którą zaliczyłem w 2009 roku
była Lizbona. Bieg odbył się szóstego grudnia i był
to raczej maraton górski, ponieważ miasto położone
jest na licznych wzgórzach. Pogoda nam dopisała, temperatura wynosiła 160 C, ale samo miasto
sprawia wrażenie bardzo zaniedbanego. Po pięciu
dniach wróciliśmy do domu snując w drodze plany
na następny rok.
Zbliża się kolejny termin naszego wyjazdu. Będzie
to 7. marca 2010 roku. Jedziemy do Barcelony dwudziestopięcioosobową grupą. Trzynastu zawodników
sekcji biegowej OLAWS oraz osoby towarzyszące,
czyli nasze rodziny i przyjaciele. Niecały miesiąc
później,11. kwietnia odbędzie się maraton w niedużym Dębnie, które ma jednak chlubne tradycje w tej
dziedzinie i jest świetnym organizatorem biegów w
Polsce. Zabieramy tam ze sobą dzieci i jednocześnie
zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego
wyjazdu. Często taka okazja do zabawy przeradza
się w prawdziwą pasję sportową. I nie chodzi wcale
o osiąganie wyników, ale po prostu o zdrowy styl
życia. Biegać można w każdym wieku, a jednocześnie zwiedzać okolicę i poznawać nowych ludzi.
Nasze wyjazdy staramy się organizować maksymalnie tanio korzystając przy rezerwacji kwater
z Internetu, a bilety lotnicze zamawiając z dużym
wyprzedzeniem. Dzięki temu można wynegocjować
korzystniejsze ceny.
Moja nowa pasja zmobilizowała mnie też do nauki
języka angielskiego, który jest niezbędny przy tanim
podróżowaniu. Bieżący rok mam już zaplanowany
do października. Dziewiątego maja jedziemy razem
z dziećmi do Pragi, gdzie będzie dla nich wiele
imprez towarzyszących, a 26. września do Berlina.
Uczestnictwo w tym maratonie zarezerwowałem już
w lutym tego roku, pomimo tego, że jest to jeden z
największych biegów na świecie. Liczy on 40 tysięcy
uczestników. W Polsce maratony nie są tak liczne.
Największy miał miejsce w Poznaniu, gdzie pobiegły
ledwie 4 tysiące osób. A zdarzają się i stuosobowe.
Nie ma dolnej granicy, jednak największa liczba
to 45 tysięcy. Powyżej tej granicy niemożliwe jest
ogarnięcie całości i zapewnienie minimum bezpieczeństwa zarówno uczestnikom i widzom.
W 2011 roku marzy mi się Paryż, ale jest to
jeszcze dosyć odległa sprawa. Na razie myślimy o
sekcji i planujemy utworzenie grupy dla juniorów.
Chcielibyśmy zachęcić młodzież do tego sportu,
a na wszystkich dorosłych czeka sekcja biegowa:
kierownik - Robert Kuriata, zastępca kierownika
- Adam Skórka, doradca - Stefan Rabenda, trener
sekcji - Marcin Rabenda, rzecznik prasowy Barbara Ostręga.
Zawodnicy: Kazimierz Bartków, Henryk Florczak, Ewelina Gębacka, Marcin Jagielski, Piotr
Jóźwiak, Teresa Kocyła, Piotr Kocyła, Maciej
Kiełkowicz, Damian Kroczak, Robert Ostręga,
Szymon Piędel, Marcin Poszwiński, Piotr Roleczek, Rafał Seberger, Aleksandra Skórka, Anna
Szpiter, Tomasz Szpiter, Mirosław Wrotny.
Na zakończenie chcę namówić czytelników
na udział w imprezach towarzyszących maratonom. Są to krótkie biegi dla wszystkich,
przeważnie długości jednej dziesiątej trasy,
czyli około czterech kilometrów. Dajmy sobie
szansę poznać granice swoich możliwości i
niezależnie od wieku spróbować tej przygody.
Adama Skórkę
przepytywała Elżbieta Łukjańczuk

Kobiety chcą więcej - Konto na obcasach
K

Konta na Obcasach będą mogły dokonywać zakupów
na wyjątkowych warunkach. Dodatkowo razem z
partnerami organizujemy wiele konkursów, w których
co miesiąc można wygrywać atrakcyjne nagrody,
np. Zaproszenia do SPA. Wszystkie właścicielki

onto dla kobiet? Czemu nie, a nawet zdecydowanie tak! Specjalistki z BZ WBK przygotowały
tym razem coś specjalnie dla pań. O nowej ofercie
ekskluzywnego konta dla kobiet rozmawiamy z
Wiesławą Skotniczną

Visa - specjalnie zaprojektowana dla kobiet - zarabia na zakupach. 1% wartości wszystkich zakupów
dokonanych przy użyciu tej karty co miesiąc wraca
na konto.
Jeżeli już jesteśmy przy zakupach – czy konto daje

Konto zadebiutowało w listopadzie 2009, a już
zdobyło Laur Klienta – Odkrycie Roku i wygrało w
rankingu kont z elementami dla kobiet przeprowadzonym przez porównywarkę ﬁnansową comperia.
pl. Skąd taki sukces?
Konto na Obcasach, poza bardzo korzystną ofertą
ﬁ nansową, oferuje również pakiet wyjątkowych
ubezpieczeń. Ubezpieczenie Na Obcasach zawiera
między innymi pakiet medyczny zapewniający
pomoc w przypadku nagłego zachorowania lub
nieszczęśliwego wypadku oraz wystąpienia nowotworów kobiecych.
W pakiecie znajduje się również usługa Home
Assistance – zapewniająca pomoc hydraulika lub
ślusarza w razie awarii lub innego zdarzenia losowego. Ponadto, ubezpieczenie oferuje Paniom także
wsparcie Car Assistance, czyli pomoc przy takich
czynnościach jak: wymiana koła, holowanie czy
naprawa samochodu.
Pakiet ubezpieczeń Na Obcasach dopełnia infolinia
Assistance dla Kobiet. W ramach tej usługi posiadaczka pakietu w każdej chwili może liczyć na wsparcie,
na przykład przy zapewnieniu opieki dla dziecka.

Pracę w bankowości rozpoczęłam w 1981r. Wówczas
był to Narodowy Bank Polski, gdzie pracowałam jako
kontroler rachunków bankowych.
W 1989 roku przekształcony w Bank Zachodni, który
w 2001 r. został połączony z Wielkopolskim Bankiem
Kredytowym. Obecnie jestem doradcą klienta. Jestem
doświadczonym pracownikiem bankowym i z perspektywy
czasu mogę stwierdzić, że obecna praca w banku zupełnie
się zmieniła. Bankowość w Polsce znacznie przyśpieszyła.
Duża konkurencja, szybko zmieniające się przepisy prawa,
wejście do UE spowodowały dynamiczny rozwój systemów
informatycznych. Klienci otrzymali nowe narzędzia,
duży wachlarz produktów, a nasza rola sprowadza
się przede wszystkim do doradztwa i pomocy w wyborze
odpowiedniej oferty.
Całe moje życie zawodowe to praca z ludźmi - teraz
sobie już nie wyobrażam, by mogło być inaczej. Kontakty z
ludźmi przynoszą dużą satysfakcję.
Wiesława Skotniczna
doradca klienta

Czyli receptą na sukces jest „szycie na miarę”,
odpowiadanie na potrzeby klienta, przepraszam
- klientki?
Bank Zachodni WBK dostrzegł, że kobiety potrzebują odmiennej, skierowanej specjalnie do nich,
oferty. Konto na Obcasach wyposażone jest więc
w najnowocześniejsze usługi ﬁnansowe niezbędne
do codziennego funkcjonowania we współczesnym
świecie, a jednocześnie pozwala każdej kobiecie
poczuć się naprawdę wyjątkowo.
Jak może w tym pomóc konto?
Konto na Obcasach umożliwia kobiecie pełną kontrolę
nad swoimi ﬁnansami - bez względu na miejsce i
porę - dzięki bezpiecznej i nowoczesnej bankowości
elektronicznej. Ponadto wydawana do konta karta

jakieś zniżki?
Do współpracy z nami przystąpiło wielu znanych
partnerów, dzięki temu mogliśmy stworzyć ciekawą i przekrojową ofertę, która jest odpowiedzią
na różnorodne gusta kobiet. Od teraz klientki BZ
WBK poza wysokiej jakości usługami ﬁnansowymi
mogą także liczyć na atrakcyjne zniżki i promocje
w wielu sklepach, Multikinach i SPA. Jesteśmy
przez najbliższy rok Sponsorem Głównym projektu
Multikina – Kino na Obcasach. Wśród partnerów
Konta na Obcasach znajdują się takie marki, jak
Mexx, Wallis, Esprit, Aldo, Tagomago. To jednak
nie koniec. Bank zamierza dalej poszerzać grupę
sklepów i ﬁrm usługowych, w których posiadaczki

Nowy kwiatek w mieście

sobota rano. Codzienny gwar na mieście
Jest
nie dziwiłby nikogo, gdyż dla wszystkich
jest to czas robienia zakupów. Jednak przy ulicy
Kościuszki zebrał się spory tłum zniecierpliwionych
mieszkańców naszego miasteczka. Z czym to jest
związane? Z wydarzeniem, o którym mówi się od
dawna. Na 27. lutego 2010 zaplanowano bowiem
otwarcie nowego marketu – „Stokrotka”, w miejscu,
gdzie kiedyś znajdowała się pierwsza w mieście
„Biedronka”. Przewrotnie, „Stokrotka”, mimo że kojarzona przez wielu z artykułami kosmetycznymi lub
chemicznymi, jest kolejnym sklepem spożywczym.
Wybija godzina 10:00. Zniecierpliwione, jak i
większość tu obecnych czekamy na moment, gdy
stojący przy drzwiach ochroniarze pozwolą rzucić się
w wir zakupów. My jednak na drugim planie stawiamy
nieodparta chęć wydawania pieniędzy, jesteśmy tu
w celach czysto badawczych. Zauważyłyśmy, że
wśród tłumu przeważają osoby starsze. Gratulujemy
determinacji i cierpliwości, bo zapewne na długo
przed planowanym czasem otwarcia ustawiły się pod
drzwiami. Z ich rozmów udało nam się wychwycić,
że głównym celem przybycia było porównanie cen
i ogólne rozeznanie.
Nie bez przyczyny zatrudniono profesjonalna
ochronę, gdyż bez nich zapanowałby ogólny chaos.
Nadmiar ludzi i brak wózków spowodował, że nie
wszyscy mogli wejść równocześnie. Miałyśmy to
szczęście załapać się na trzecią turę, gdyż inni czekali
o wiele dłużej.
Uff.. udało się, jesteśmy w środku!
Pierwsze co rzuca się w oczy to ogromne zamieszanie spowodowane ludźmi, którzy w popłochu
poszukują hitów cenowych. Na terenie sklepu można
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jednak zauważyć panów pilnujących porządku jak i
hostessy, rozdające ulotki i balony. Miłym akcentem
był także słodki poczęstunek.
Powoli przechadzałyśmy się alejkami sklepowymi, podziwiając równo i starannie ułożony towar.
Zastanawiamy się, jak długo będzie trwał ten idealny
porządek i czy przetrwa burzę napierającego tłumu.

Konta na Obcasach zapraszamy na stronę www.
kontonaobcasach.pl, na której znajdą formularz
konkursowy. Za pośrednictwem strony można także
zamówić newsletter z informacjami o aktualnych
promocjach i zniżkach oferowanych przez bank i
naszych partnerów.
Jak założyć Konto na Obcasach?
Konto ma również pomóc w oszczędzaniu czasu.
Dlatego w każdym oddziale BZ WBK można założyć je w zaledwie 10 minut. Potrzebny jest jedynie
dokument tożsamości i dokument potwierdzający
numer PESEL.

więc z pewnością każdy znajdzie to, czego szuka.
Na tak wnikliwych obserwacjach upłynęła nam
prawie godzina. Kolejki do kas bardzo się dłużyły.
Pozytywnie zaskoczył nas fakt, że kobiety w ciąży,
są obsługiwane bez dodatkowego czekania. Kasjerki jednak szybko i sprawnie wykonywały swoje
obowiązki, a napis „Stokrotne dzięki” tak idealnie
nawiązujący do nazwy sklepu żegnał każdego klienta.
Opuszczając sklep, dało się zauważyć kolejnych
klientów, którzy czekali na swoją kolej aby zrobić
mały rekonesans. Przy wyjściu porozmawiałyśmy z
kilkoma osobami, które opowiedziały nam o swoich
wrażeniach.
- „Sklep jest bardzo fajny, można znaleźć wiele przydatnych produktów. Jednak żałuję, że zlikwidowali
„Biedronkę”, bo wiedziałam, gdzie co się znajduje
, a teraz muszę się wszystkiego uczyć na nowo.”
- „Nie wiem o co tyle zamieszania. Od tygodnia
wszyscy o tym mówią, ja przyszedłem tylko zobaczyć
z ciekawości. Natomiast moja żona dała się nabrać
na wszystkie cenowe pułapki, dlatego wychodzimy
stąd z pełnym koszykiem i lżejszym portfelem.”

Wbrew wcześniejszym założeniom, ludzie nie
poprzestali na oglądaniu, tylko błyskawicznie zajęli
się zapełnianiem swoich koszyków. Atrakcyjne ceny
słodkości spowodowały, że również my skusiłyśmy
się na małe zakupki. A jednak, pokusy wzięły górę!
Najbardziej obleganym stoiskiem był dział mięsny,
a najwięcej kontrowersji wzbudziły ziemniaki i ich
cena. Nigdy byśmy nie spodziewały się takiej werwy
u starszych osób. Zwykłe robienie zakupów stało się
dla nich rywalizacją o to, kto szybciej wypatrzy najlepszy towar. Sklep jest jednak dobrze zaopatrzony,

- „Bardzo pozytywnie zaskoczyły mnie panie, które
ważyły owoce i warzywa. Jest to dla mnie duże
udogodnienie. Plusem jest stoisko mięsne. W domu
okaże się, czy są one tak świeże na jakie wyglądają.”
(śmiech)
Jak widać, sklep „Stokrotka” cieszy się dużym zainteresowaniem, a otwarcie z pewnością można zaliczyć
do udanych. I my zapewne nie raz odwiedzimy
naszego miastowego „kwiatuszka”.
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osobową z sekcji biegowej OLAWS. Poruszaliśmy
się metrem bez żadnych problemów i zwiedziliśmy
naprawdę dużo, jak na tak krótki pobyt. Pogoda była
dosyć chłodna, 11 stopni, do biegania odpowiednia.
Start i meta były przy Koloseum. Biegnąc chłonąłem
urodę ulic, ale po trzydziestym siódmym kilometrze
zaczęła się walka o życie i wynik. Maraton ukończyłem z czasem: 3 godziny 22 minuty.
Następny już za miesiąc, bo 26. kwietnia był
Kraków. Z perspektywy czasu wiem, że to błąd.
Powinno się biegać maksymalnie dwa, trzy w roku.
Ale entuzjazm początkującego każe mi zaliczyć w
minionym sezonie siedem maratonów. Tak więc
Kraków był gorący. Wyjątkowo ciepło jak na koniec
kwietnia. Wynik: 3 godziny 30 minut.
Po powrocie do domu szykujemy się na następny
start w Kopenhadze. Najdroższa stolica europejska.
Całe szczęście, że jedziemy moim samochodem.
Zaoszczędzimy na biletach komunikacji miejskiej.
Kanapka w MacDonaldzie kosztuje kilkanaście euro!
Bieg odbywa się 24. maja. Ludzie bardzo przyjaźni,
miasto piękne. W deszczu biegniemy ponad trzydzieści kilometrów. Jest zimno. Uczestników jest
około 8 tysięcy. Czas mam podobny jak w Rzymie.
Wyjeżdżamy stamtąd jak najprędzej. Na początku
września jedziemy do Budapesztu na półmaraton.
Tam daję z siebie wszystko i osiągam niezły wynik,
ale niestety brakuje mi sił na następny bieg maratoński we Wrocławiu. Odbywa się on 13. września
2009 roku i tam ostatnie 12 kilometrów po prostu
idę. Mam kontuzję i bardzo boli mnie noga. Mimo
wszystko za dwa tygodnie 27. września startuję
w Warszawie. Mogłoby wydawać się, że brak mi
zdrowego rozsądku, ale tym razem kieruje mną chęć
zdobycia odznaki Korona maratonów polskich. Aby
ją otrzymać, należy pokonać pięć tras maratońskich
w pięciu polskich miastach. Ponieważ byłem już
we Wrocławiu, Krakowie i Warszawie, do zaliczenia pozostaje mi Dębno i Poznań. Mimo wszystko
nie zwalniam tempa i 18. października startuję w
Detroit. Tym razem lecę sam. Korzystam z okazji,
by odwiedzić rodzinę w Ameryce mieszkającą w
Rockford i Chicago. Sprawdzam na mapie odległości
i dochodzę do wniosku, że niewielki odcinek pomiędzy miastami pokonam samochodem. Na miejscu
okazuje się, że to co małe na mapie, niekoniecznie
jest takie w rzeczywistości. Pędzę 600 km po drodze
przypominającej naszą A2 przed remontem. Jestem
na miejscu o siódmej rano. Temperatura minus 20
C. Start siódma piętnaście. Jestem tylko w krótkich
spodenkach i koszulce. Marznę jak nigdy w życiu.
Początek forsowny – biegniemy przez Ambasador
Bridge, most łączący Stany Zjednoczone z Kanadą,
trzy kilometry ostro pod górę. Parę kilometrów
przez Kanadę i wracamy podziemnym tunelem pod
jeziorem Saint Clair do miasta. Wzdłuż całej trasy
mnóstwo ludzi. Amerykanie potraﬁą organizować
takie imprezy i świetnie się na nich bawić. Ciepło mi
się robi na sercu, gdy widzę tak wcześnie rano dwójkę
dzieciaków z wielkim transparentem : Go, go mum
and dad. Poza tym co kawałek najróżniejsze kapele
prześcigające się w pomysłach na kostiumy grają od
rocka po muzykę poważną. Szczególnie zapamiętałem
zespół złożony z ciemnoskórych dzieci ubranych
na czarno i grających na czarnych instrumentach.
Ponieważ w tle umieszczono czarny ekran, efekt był
niesamowity. Biegnąc widzieliśmy tylko błyskające
białka oczu i słyszeliśmy rozbrzmiewającą muzykę.

Roksana Sobczyk
Joanna Staworzyńska
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duże zmiany w rozwoju
mówiąc, że Kamila poszła
do przodu -chcę w to wierzyć! Po ukończeniu 25
lat skończyła się edukacja
córki w szkole.
Do dnia dzisiejszego jest
niezdiagnozowana, lekarze rozkładają ręce, gdyby
udało się postawić diagnozę ufam, że leczenie byłoby bardziej ukierunkowane, bardziej efektywne.
Mam wciąż niedosyt, że
nie zrobiłam wszystkiego
dla jej zdrowia…
To słowa matki, która dla
swojego dziecka zrobiłaby
wszystko, jeśli nadarzy się
okazja dalszego rozwoju
wnętrza Kamili, wydrepcze każdą ścieżkę.
Pani Małgosia
Gdybym jednym zdaniem
miała opisać panią Małfot. archiwum Warsztatów gosię, napisałabym –„to
amilka jest pierwszym moim dzieckiem, po kilku
krucha, drobna blondynka
miesiącach od urodzenia okazało się, że moje
o niebieskich oczach, z promienną aurą i uśmiechem
dziecko nie rozwija się prawidłowo, rozpoczęły
nieznikającym z twarzy”. Pani Małgosia jest instruksię szczegółowe badania, czyli szukanie przyczyny. Pani
torem terapii w Warsztacie Terapii Zajęciowej, gdzie
Janina jest matką niepełnosprawnej Kamili. Niestety
Kamila jest wychowanką.
trudne i uciążliwe badania, częste wizyty w klinikach
O sobie…
nie dały żadnej odpowiedzi. Po kolejnych wizytach
…po maturze chciałam iść na biologię, ale kuzynka
usłyszałam - musi się Pani nauczyć żyć „z takim dziecwyperswadowała mi studia zachęcając do pracy z dziećkiem”. W myślach toczyłam walkę chyba sama z sobą,
mi w przedszkolu. Dzieci były cudowne, uznałam, że
– dlaczego lekarze nie potraﬁli postawić konkretnego
to bym chciała robić. Jednak rozwiązali przedszkole,
rozpoznania? Po prostu nazwać chorobę mego dziecpotem starałam się o pracę w Domu Dziecka, ale nie
ka? Miałam nadzieję, że gdzieś tam daleko, jeśli nie w
udało się. Cały czas czułam, że ciągnie mnie coś do osób
Polsce ktoś umie wyleczyć chorobę Kamilki, biłam się
niepełnosprawnych, chciałam, żeby na chwilę poczuli
w myślach, dlaczego mnie to spotkało? Jednak rozpacz
się lepiej. Chciałam oddać część siebie.. Rozpoczęłam
nie pomagała mi w niczym!. Zaczęłam uczyć Kamilę
studia: resocjalizację i drugi kierunek: terapię pedagożycia. Jej umysł wciąż był na poziomie dwulatki, choć
giczną. W 2004 roku przed obroną pracy magisterskiej
ciało zmieniło ją w dużą dziewczynkę. Wiele czynności
zaproponowano mi pracę w Warsztacie Terapii Zajęciowykonywałam za moje dziecko, nawet te podstawowe.
wej przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym. Do dnia
Byłam zmęczona, znerwicowana, często zadawałam
dzisiejszego praca w WTZ jest jak hobby, ponadto jestem
pytanie, czy dam sobie radę? Lekarze podsuwali mi
kuratorem sądowym. Mam pod swoją kuratelą różnych
rozwiązania proponując oddanie Kamili do Szkoły Życia
podopiecznych. Nie powiem, że wszyscy są posłuszni,
z internatem, uważałam, że moje dziecko beze mnie nie
byli i tacy, którzy chcieli mnie przekrzyczeć, niestety
da sobie rady, że zapłacze się, czułam, że porzucam je….
musieli się podporządkować moim wymaganiom.(śmiejąc
W końcu przetłumaczyli mi, to była szansa dla Kamili.
się) - dodaje pani Małgosia
Nie mylili się. Twierdzę, że do tej decyzji dorosłyśmy
Warsztat Terapii Zajęciowej w Złotoryi
obydwie. Z miesiąca na miesiąc widziałam niewielkie
Warsztat Terapii Zajęciowej jest tworem młodego, amzmiany, … ale były!. Dziecko zaczęło więcej mówić,
bitnego kierownika, pana Kamila Krupińskiego. To jego
wykonywało podstawowe czynności, myło się, ubierało
pomysł, jego dziecko, pisze projekty pozyskując środki
samodzielnie, samodzielnie jadło. Cieszyło mnie wszystunijne, pozwalające nam działać – z dumą zaznacza
ko. Poszłam do pracy, potrzebowałam tego, to była dla
pani Małgosia
mnie terapia. Na wszystkie weekendy zabierałam dziecko
Na warsztaty traﬁają osoby dorosłe ze szkoły życia
do domu. Trwało to 15 lat. Dzisiaj Kamila jest dorosłą
z Ośrodka Specjalnego i z okolic (z upośledzeniem
kobietą z wnętrzem dziecka. Moi znajomi zauważają
umysłowym o stopniu umiarkowanym i znacznym).
Udział na warsztatach to dla nich drugie życie. Wyszukujemy osoby, które są zaszuﬂadkowane, schowane
gdzieś w domach. Nie wszyscy rodzice chcą pokazywać
swoje upośledzone dzieci, oczy gapiów, dopowiedziane
historie (nie zawsze prawdziwe) deprymują rodziców
– tkwi to w nich głęboko. Nie jesteśmy tolerancyjnym
społeczeństwem, niejednokrotnie demonstrujemy swą
wyższość, zabierając osobom innym niż my poczucie
równości, pewności siebie, otwierania się na ludzi.
Mamy podopiecznych z bardzo niską samooceną. W
domu są rodzice, którzy pracują nad rozwojem, ale są i
tacy, którzy dziecko zostawiają samym sobie. Zajęcia
w warsztatach nie są odpłatne, jesteśmy Warsztatem
Terapii Zajęciowej przy Fundacji Rozwoju Powiatu
Złotoryjskiego. Stanowimy odrębną placówkę, mamy
swoje założenia, przeprowadzamy różne formy terapii. W
niej mogą uczestniczyć osoby od 18 roku życia, najstarsza
ma 42 lata. Gdyby nie warsztat, osoby te siedziałyby
w domu – z nieukrywaną troską dodaje Małgorzata
Zajęcia trwają 7 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Każda osoba przyjmowana ma swój trzymiesięczny
okres indywidualnej obserwacji. Jeśli wykazuje pewne
umiejętności lub ma braki, tworzymy Indywidualny
Program Rehabilitacji. Cały czas idziemy do przodu,
by jak najwięcej skorzystali. Naszym założeniem jest
aktywacja zawodowa i społeczna. Wykorzystujemy
ich cały potencjał, przysposabiamy do zawodu, w którym mogą pracować. Gdy jest gotowy, by samodzielnie
podjąć pracę, na jego miejsce przyjmowana jest nowa
osoba. Zdarza się, że po szkole rodzice zostawiają swoje
dziecko w domu - uważam, że robią mu krzywdę, jeśli
jest możliwość trzeba je przysposabiać i uczyć samoFot. Przemysław Bartkiewicz
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dzielności, chociażby dlatego, że im będzie łatwiej.
Dwudziestu pięciu uczestników (w pięciu grupach) zdobywa umiejętności w pięciu pracowniach: gospodarstwa
domowego, rękodzieła artystycznego, komputerowej i
plastycznej oraz w stolarni.
W pracowni plastycznej i rękodzieła artystycznego
pracujemy różnymi technikami: rysujemy kredkami,
szkicujemy, potem włączamy pędzle, w ruch idą farby,
głownie akrylowe. Lubię porównywać prace z różnych

ale wykonują precyzyjnie prace. Mają w sobie dużo
cierpliwości. Dążymy do tego, by praca, którą wykonują, dostarczała im wiele zadowolenia, a tym samym
podwyższała poczucie ich własnej wartości.
Lubię porównywać prace sprzed lat. Ostatnio oglądałam
bombki malowane przed czterema laty, (kiedy zaczynali) a teraz nie ma porównania! To małe dzieła sztuki.
Zazwyczaj robię bombkę wzorcową. Pracujemy według
planu: tworzymy taśmę produkcyjną, jedne osoby malują
elementy, które umieją odwzorować,
następne opisują i brokatują, wywszystkiego,
„Wszyscy ludzie mają uczyć się
korzystujemy ich zdolności. Potem
sprzedajemy je na aukcji. Mamy też
co jest ludzkie, ponieważ są ludźmi”
bezpośrednich odbiorców. Nasze
bombki są już rozpoznawalne.
John Locke
Prowadzimy warsztaty w terenie.
Na zamku w Grodźcu i na lokalnych
lat, wtedy widać jak podopieczny się rozwija. Mamy
imprezach sprzedajemy swe produkty: ceramikę, bombwiele zdolnych osób. Kuba i Sławek malują bardzo
ki, wyroby drewniane i kartki świąteczne. Zarobione
ładnie, Kuba potraﬁ swoje wizje przelać na papier, widać
pieniądze przeznaczane są na integrację uczestników
tam emocje, natomiast Sławka trzeba pokierować, jeśli
– wyjazdy na basen, do kina, wycieczki.
widzi przedmiot, potraﬁ wiernie go odtworzyć, trzeba
Jako jedyni z WTZ-ów w naszej okolicy mamy imprezę
mu podpowiedzieć, zachęcić. Maluje bardzo precyzyjnie.
pod hasłem grillowanie. Kierownik WTZ-u Kamil
To świetny kopista. Staramy się, aby przeważała własna
Krupiński napisał projekt, pozyskał środki. Pomogli też
inicjatywa twórcza, indywidualność i oryginalność.
sponsorzy. Na czym polega grillowanie? Otóż tworzony
Dzięki temu pobudzona zostaje ich wyobraźnia, która
jest scenariusz imprezy, zapotrzebowanie na produkty,
pozwala na odkrywanie nowych możliwości.
przydział obowiązków. Na imprezie uczestnicy pracują
W pracowni gospodarstwa domowego uczą się podstawosamodzielnie bez naszej pomocy, sami wymyślają sałatki,
wych czynności, robienie kanapek, gotowania prostych
pieką kiełbaski, dla nich to mały egzamin umiejętno-

obiadów, pieczenia ciast, robienia sałatek. Jedni po krótkim czasie wypiekają ciasta, że palce lizać, inni dłużej
muszą się uczyć. Poszerzamy repertuar, wprowadzamy
trudniejsze elementy. Cieszy nas, że coraz więcej potraﬁą.
Uczą się nakrywania i dekoracji stołu oraz zachowania
się przy nim. Wyprawiamy uczestnikom warsztatów
urodziny z tortem, który sami pieką i dekorują
W pracowni komputerowej realizujemy program dla
umiejących pisać i czytać: zakładania poczty, otwierania strony internetowej, pracy na różnych programach
np. graﬁcznych, również oprogramowania biurowego,
surfowania po Internecie itp. Dla osób nieumiejących
czytać komputer to forma zabawy, uczymy ich włączania
gier, które kształcą zdolność szybkiego myślenia tak, aby
umiały się zająć sobą i miały z tego radość, nie absorbując
innych. Każdy uczestnik traktowany jest indywidualnie,
w zależności od możliwości i predyspozycji.
Pracownie są kompleksowo wyposażone. Stolarnia

aby nie dostać minusa, to
dla nich największa kara,
bardzo przeżywają porażkę, rodzice doskonale się
orientują, że coś poszło nie
tak.! Nie możemy ich karać
słownie czy w inny sposób
- zła energia kumulowałaby
się zbyt długo ze szkodą dla
ich zdrowia. Przeżywanie w
czasie nie jest współmiernie
do przewinienia.
Pamiętam rok 2005, początek mojej pracy. Pojechaliśmy do Pasterki , to była
przepiękna zima, zaspy
metrowe jak z bajki. Nie
wszyscy znali taką zimę,
bawiliśmy się w najlepsze
rzucając śnieżkami, zjeżdżając na sankach. Pojechaliśmy nad morze, część
z nich morze znała tylko
z telewizji, podchodzili i
sprawdzali, czy woda jest fot. archiwum Warsztatów
słona. Dajemy im możliGrupa jest zgrana, chętnie pomaga się innym, którzy
wość poznawania różnych zakątków kraju. Poszerzamy
nie nadążają, nie czeka się, aż wychowawca wszystko
im horyzonty myślowe i nie tylko.. W tym czasie jesteśmy
zrobi. Każdy ma ulubioną panią, pana. Zdarza się, że mają
dla nich rodzicami, pielęgniarkami, wychowawcami.
dzień zły i są na nie! Podsuwamy im kilka pomysłów,
Mamy osoby, które nie potraﬁą samodzielnie wykonyjeśli chcą, to robią, nie zmuszamy ich. Na siłę niczego
wać wielu czynności, pomagamy im. Zdarza się, że ktoś
nie uzyskamy – mówi pani Małgosia
zachoruje, wtedy czuwamy nawet całą noc..
W Złotoryi przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
Byliśmy także na turnusie rehabilitacyjnym ( dziecko
otwarto Warsztat Terapii Zajęciowej, nie wahałam się
turnus ma doﬁnansowany, rodzic niestety musi dopłacić).
ani minuty - mówi pani Janina - posłałam córkę dając
Oprócz zabiegów było
jej kolejną szansę. Jakie było moje zdziwienie, kiedy
zwiedzanie okolic i
zobaczyłam Kamilę składającą pudełka do bombek,
chodzenie po górach

ści. Zapraszamy na ucztę 5 osobowe grupy
WTZ, Środowiskowego Domu Samopomocy
i innych placówek z całej okolicy. Każda
drużyna dostaje produkty, z których ma zrobić
Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o uczestnicsmaczne potrawy ( menu jest obszerne). Jest
two
w Warsztacie Terapii Zajęciowej na podstawie orzeczewiele konkursów, by każdy uczestnik wyjechał z nagrodą. To dzień radości, zabawy, i
nia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawwspaniałego jedzonka. Hasłem przewodności, w którym zawarte jest stosowne wskazanie.
nim imprezy jest: „dobra zabawa, każdy ma
wyjść najedzony i zadowolony”. Na końcu
Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i ﬁnanrozstrzygamy konkurs na najsmaczniejsze
potrawy (wszyscy są zwycięzcami).- śmieje
sowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym,
się pani Małgosia
niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji spoNa wyjeździe warsztatowym w Piechowicach
chłopcy odrestaurowali altanę zniszczoną
łecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywraprzez wiatr i deszcz. Z dziewczętami zaplacania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
nowałyśmy ogródek wokół altany z małym
skalnikiem.
Jesteśmy uczestnikami programu
Jesteśmy bardzo prężsiedziała i składała karton do kartonu, dokładnie i popn. „Wymiana doświadczeń i podną grupą i chętnie
woli, podziwiałam ją podczas zajęć w kolejnej pracowni.
noszenie kwaliﬁkacji specjalistów
zapraszaną. BierzeKażdego ranka oznajmia mi czekając na samochód,
pracujących z osobami niepełnomy udział w paraże jedzie do pracy. Teraz wiem, że gdybym zostawiła
sprawnymi” w ramach projektu
olimpiadach, gdzie
ją w domu, chroniąc przed wszystkimi i wszystkim,
Leonardo da Vinci. W grudniu
zdobywamy medale.
nie dałabym jej szansy rozwoju - dodała pani Janina
byliśmy na warsztatach w IFBR
Uczestniczymy w baZwickau z naszymi podopiecznylach karnawałowych.
Fot. Przemysław Bartkiewicz …pamiętam imprezę
mi. Mieli tam okazję zobaczyć, jak
pracują nasi sąsiedzi i brać udział w
pod hasłem” Bal lat
zajęciach. To ciekawe doświadczenie. Następnie
sześćdziesiątych” - szukaliśmy na strychach ubrań
w ramach tego projektu w styczniu 2010 roku
a potem przerabialiśmy je we własnym zakresie, zamy mogliśmy pokazać niemieckim gościom,
przyjaźniona fryzjerka wszystkich uczesała na lata
jak realizujemy nasze założenia programowe.
sześćdziesiąte. Pojechaliśmy do Legnicy na bal i okazało
Malowali jajka wielkanocne i byli bardzo zasię, że jesteśmy najlepiej przebraną grupą.
dowoleni z pobytu w Polsce.
Za zarobione pieniądze wyjeżdżamy na wycieczki.
Nasi wychowankowie nie otrzymują wypłaty.
Jeździmy wszędzie byliśmy w kilku miejscowościach
U nas jest trening ekonomiczny przeznaczony
nad morzem, w Zakopanym, znamy Góry Stołowe,
dla każdego uczestnika na jego potrzeby, a w
Karkonosze. Jeździmy na tydzień. Nic dziwnego, że chcą
rozsądnym wydaniu pieniędzy pomagają rojeździć na wycieczki, przy nas nie muszą krępować się.
dzice albo my, tak, aby cała suma podzielona
była na cały miesiąc, uczy to ich oszczędności
Dlaczego lubię ten zawód? Ja tym, żyję, każdy dzień
i sztuki planowania. Rodzice, dopóki są, sprajest inny, nie ma stagnacji, cały czas coś się dzieje,
wują opiekę, po ich śmierci opiekę przejmuje roNajciekawsze jest to, że kiedy rano wstaję, z radością idę
dzeństwo, krewni lub domy opieki społecznej,
do pracy. Bardzo ważna jest atmosfera, mamy świetną
zależy nam na tym, aby nasi wychowankowie
ekipę, co się zdarza rzadko, rozumiemy się bez słowa,
jak najwięcej umieli, aby nie absorbowali w
uzupełniamy się. Dużo zależy od szefostwa. KierowFot. Przemysław Bartkiewicz dużej mierze domowników czy opiekunów.
nik Kamil Krupiński jest człowiekiem rozumiejącym
Fot. Przemysław Bartkiewicz
Staramy się od siebie dawać bardzo dużo ciepła,
potrzeby nasze i naszych wychowanków, problemy
cierpliwości. Oni dokładnie wiedzą, że jeśli
rozwiązujemy wspólnie pomaga nam swoją wiedzą i
kończąc rozmowę.
posiada nowoczesne maszyny, bezpieczne dla użytkomuś jest smutno, jest czas na przytulenie, rozmowę,
doświadczeniem. Jesteśmy jedną drużyną, jeden dru„Wszyscy ludzie mają uczyć się wszystkiego, co jest ludzkowników. Jest pracownią, w której uczestnicy uczą
wiedzą, że opiekunowie są po to, aby im pomóc. Ważne
giemu pomaga, zawsze możemy liczyć na siebie – z
kie, ponieważ są ludźmi” ta mądra myśl Johna Locke’a
się zajęć praktycznych w zawodzie stolarza.
są zasady, których nie można przekroczyć, wiąże się
dumą dodaje opiekunka
odnosi się do wszystkich tego świata tych maluczkich i
Każda pięcioosobowa grupa jest przypisana do wychoto z konsekwencjami. Uczestnicy otrzymują czerwoMoże ﬁzycznie nie pracuję ciężko, ale umysłowo pracuje
tych dużych niekoniecznie wzrostem..
wawcy, który spędza z nią najwięcej czasu. Co drugi
ne plusy bądź czarne minusy. Po trzech miesiącach
dość intensywnie, oczy trzeba mieć dookoła głowy. Statydzień są u mnie, znam każdego, w międzyczasie
kierownik WTZ ogłasza, który z uczestników uzbierał
ramy się, aby wszyscy czuli się dobrze w grupie, dla nas
Dziękuję za rozmowę paniom Małgorzacie Wnęk
przechodzą przez inne pracownie. Prowadzę pracownię
najwięcej czerwonych plusów. Nagrody są praktyczkażdy jest ważny, mamy dla nich czas. Kamilka wie,
i pani Janinie (nazwisko znane redakcji)
rękodzieła artystycznego. Są także osoby mniej zdolne,
ne np. doładowanie do komórki. Wszyscy się pilnują,
że jest kochana i lubiana, dla mnie jest mądra, ładna.
- rozmawiała Jana Kałuża
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Najbardziej zadbana zagroda wiejska Anny
i Ludwika Chwiędacz (1995r.)
PREHISTORIA
Krzyże pokutne oraz świątki potwierdzają, że mamy
do czynienia z osadą pradawną. „Starożytność”
Brennika potwierdzają jednak przede wszystkim
liczne wykopaliska archeologiczne. Zaświadczają
one, że już w epoce brązu okolice Brennika były
zasiedlone.
Z tej epoki pochodzą np. cmentarzyska i groby
urnowe. Ślady działalności wiodą także do kultury
łużyckiej

i w Brenniku nastąpiła zmiana ustroju. A sołtys
Krzepisz trwa – jest ponadustrojowy: zajmuje się
wsią, a nie polityką.
SZKOŁA
Każdy wie, jak ważną i istotną rolę w życiu
każdego środowiska pełni szkoła. Jej zorganizowanie
w Brenniku (wówczas Studnica) powierzono Annie
Tur. Anna Tur urodziła się w 1903 roku we wsi Debesie
na Wileńszczyźnie. Szkołę pedagogiczną ukończyła
w Tarnowie, gdzie po wojnie podjęła pierwszą pracę.
Do Brennika przyjechała w marcu w 1946 roku i od
razu podjęła się organizacji placówki. Uroczysta
inauguracja zajęć nastąpiła
1. września 1946 roku. W pierwszej klasie zajęcia
odbywały się na zasadzie klas łączonych. Szkoła
liczyła 92 uczniów w różnym wieku i z wielu miejscowości takich jak: Brennik, Gierałtowiec, Strupice,
Podolany, Pyskowice, Ernestynów i Łukaszów. W
początkowym okresie funkcjonowania placówki
w ramach walki z analfabetyzmem kierowniczka
Anna Tur prowadziła zajęcia również z dorosłymi,
których edukacja z przyczyn zawieruchy wojennej
została przerwana.
Po Annie Tur szkołą kierowali również: Józef
Śmigielski, Władysław Dziaduch, Józef Chrzan i
Bronisław Jaskółka. Grono nauczycielskie stanowili
m.in.: Maria Laszkiewicz, Marta Konarzewska, Stanisław Raźny, Stanisław Janowski, Antoni Mazgaj,
nauczycielka Łysiak i Antoni Dębicki, który założył
w Brenniku pierwszy LZS.
Szkoła Podstawowa w Brenniku funkcjonowała do roku
szkolnego 1958-59, kiedy została przeniesiona do Gierałtowca, a w budynku szkoły zorganizowano ośrodek zdrowia.

OŚRODEK ZDROWIA
Dziewiątego listopada
1959 roku do opuszczonego po
szkole budynku, który Uchwałą
Powiatowej Rady Narodowej
w Złotoryi i Rady Gminy w
Gierałtowcu przeznaczono na
ośrodek zdrowia, wprowadza
się wraz z rodziną Władysław
Gryś, któremu powierzono organizację i funkcję kierownika
ośrodka .
Na początku 1960 roku Władysław Gryś przeprowadza
remont i adaptację budynku ,
w czym chętnie pomagają mu
mieszkańcy wsi. Dużą i znaMIESZKAŃCY
czącą pomoc oﬁarował ówczeDo czasów nazistowskich Brennik był „niezależny”.
sny proboszcz paraﬁi Brennik
Dopiero w II połowie lat 30. XX wieku mieszkańców
ks. Jan Skiba. Na potrzeby ośrodka przeznaczono
wbrew ich woli, łączono z Gierałtowcem , Ernedwa pomieszczenia(gabinet, poczekalnia); z punktu
stynowem i Czortkowicami. W ten sposób w roku
położniczego w Podolanach przewieziono podsta1943 liczba mieszkańców wzrosła do 961. Obecnie
wowe wyposażenie .
Brennik ma 265 mieszkańców.
Kompleksową opieką zdrowotną ośrodek obejOsobliwością powojennego Brennika jest to, że w
mował następujące miejscowości: Brennik, Czortkociągu 65 lat wsią „rządziło” zaledwie dwóch sołtysów.
wice, Ernestynów, Gierałtowiec, Lubiatów, Kwiatów,
Pierwszy – Józef Grygorcewicz – pełnił tę funkcje
Podolany, Strupice i Łukaszów. Ponadto szkoły w
do 1982, a więc przez 37 lat. Już 28 lat sołtysem
Gierałtowcu, Lubiatowie i Strupicach oraz wszystkie
jest Jan Krzepisz; to także „szmat czasu”. Jest to
PGR w tym rejonie także korzystały z ośrodka w
tym bardziej godne uwagi, iż „niepostrzeżenie”
Brenniku.
Do jego zadań należała ogólna
opieka zdrowotna; wykonywano szczepienia ochronne, badania kontrolne,
zmieniano opatrunki, prowadzono
proﬁlaktykę i kontrole w szkołach oraz
szeroko rozumianą oświatę sanitarną.
Praca w ośrodku, jak wspomina
Władysław Gryś, była bardzo ciekawa,
pacjenci byli ogólnie znani kierownikowi. Na świat pomógł przyjść około
50 noworodkom, których następnie
wraz z matkami przekazywał pod
opiekę lekarską do szpitala w Złotoryi. Trudnym rokiem okazał się 1963,
w którym panowała epidemia ospy
Hej traktorzy, wy rumaki stalowe! Hej na pola prowadźcie – „wtedy to udzielałem pomocy w
wy nas! ‚’ To hymn o nowoczesnej wsi, kiedy ‚’Zetory’’ późnych godzinach nocnych, a ośrodek
zaczynały wypierać żywe rumaki.
czynny był całą dobę, na wezwania
NAZWA WSI
„Dobrennice” to najdawniejsza nazwa zapisana w
dokumencie (1217) biskupa wrocławskiego Laurentiusa. W innych dokumentach pojawiają się zbliżone,
choć nieco inne, lecz zawsze podobnie brzmiące,
np. Brennic (1245), Dorf Brennik (1254), Brennik
(1298), Brennych (1305). Stanisław Rospond wymienia jeszcze inne nazwy: Brinnik, Brenik, Brinnigk.
Dwuczłonowa nazwa, Roth Brünning, pojawia się w
r. 1651 i po pewnej modyﬁkacji przetrwa przez trzy
wieki (do 1945) jako Rothbrünnig. Pierwsi polscy
osadnicy kresowi nadali wsi nazwę Studnica, zmieniona na Brennik (1949) przez centralną komisję ds.
nazewnictwa.

dojeżdżałem motorem”. W ośrodku zatrudniona była
również Anna Matwiejczuk, która dbała o czystość
i ciepło w ośrodku.
Ośrodek zdrowia w Brenniku funkcjonował do
połowy 1970 roku tj. do czasu otwarcia ośrodka w
Gierałtowcu.
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
Z chwilą założenia Kółka Rolniczego w Brenniku
( 1961rok) przez rolników wsi, w ramach struktury organizacyjnej Kółka działało KGW, którego
przewodniczącymi były: Maria Świderek, Adela
Mazańska i Ewa Kułach. W okresie początkowym
doradztwo i pomoc organizacyjną wobec KGW
sprawował Powiatowy Związek Kółek Rolniczych
w Złotoryi. W tym okresie rozprowadzano kurczęta
i paszę wśród gospodyń wiejskich oraz rozpoczęto
staropolską tradycję Święta Plonów, pleciono wieńce
dożynkowe, które były prezentowane na kościelnych i
gminnych uroczystościach. Aktywnością i społeczną
działalnością w KWG wykazywały się również:
Jadwiga Łamińska, Stanisława Muczyń, Zoﬁa Podskarbi, Zoﬁa Ilczuk i Stefania Pogwizd. Bardziej
ożywioną działalność KGW można zaobserwować
w latach 70. W tym okresie powstaje Gmina Wiejska
Złotoryja oraz Spółdzielnia Kółek Rolniczych. W
Urzędzie Gminy i SKR pracują instruktorki do spraw
wiejskiej współpracy KGW. W 1976 roku przewodniczącą KGW zostaje Ewa Kułach; z jej inicjatywy
urządzono i otwarto świetlicę wiejską w Brenniku.
Odnowiono ściany, zakupiono
karnisze i ﬁrany, naczynia oraz
szatkownicę do cięcia kapusty, a
Urząd Gminy zakupił pierwsze
stoliki i krzesła. Na otwarcie
urządzono zabawę wiejską, bawiono się do rana przy muzyce z
adapteru i śpiewach ludowych.
Zapamiętano smaczny bigos
przygotowany przez Stanisławę
Muczyń. Organizowano różne
konkursy; m.in.: „Więcej mleka
lepszej jakości”
Gospodarstwa zostają wyposażone w dojarki „Alfa Laval”
- zmechanizowano więc udój
mleka. Montażem zajęli się
specjaliści: Stanisław Wojtko
i Feliks Gil. Bieli się obory
agregatem z SKR, wprowadza
się środki do utrzymania czystości udoju i przechowywania
mleka- schładzarki zakupiono
przy współpracy z Okręgową
Spółdzielnią Mleczarską.
W ramach konkursu „Więcej
warzyw, kwiatów i owoców”,
członkinie KGW organizują przydomowe ogrody
kwiatowe, wprowadzają nowe warzywa - jarmuż,
cukinie, kabaczki, brokuły. Sadzą świerki, tuje i
cyprysy.
Organizowane są także wycieczki do różnych miast
Polski.
Członkinie KGW uczestniczą również w kursie
gotowania i pieczenia, zorganizowanym we współpracy z GS Samopomoc Chłopska, SKR i Urzędu
Gminy, który odbył się w szkole w Gierałtowcu. Kurs
zakończył się wydaniem zaświadczeń ukończenia
kursu oraz degustacją potraw sporządzonych przez
uczestniczki.
W wyniku przemian społeczno-gospodarczych i
w naszej wsi zaszły zmiany. Brak aktywności społecznej. Nie ma już KGW. Brak jest działalności
statutowej SKR i GS. Rolników jest coraz mniej.
Jednak do dzisiaj utrzymuje się tradycję Święta
Plonów. Uplecione wieńce prezentowane są na uroczystościach kościelnych, gminnych i powiatowych
oraz wojewódzko-diecezjalnych.
Po seniorkach, paniach wymienionych wcześniej,
udzielają się dzisiaj panie młodszego pokolenia:
Helena Krawiec, Anna Szapował, Regina Attinger,
Grażyna Mazurek, Lilliana Boczulak, Ewa Kułach,
Krystyna Świrska i Urszula Szapował. Zawsze przy
organizacji wieńców obecny jest sołtys Jan Krzepisz
oraz Henryk Kułach.
Obecnie na wsi prowadzona jest świetlica. Na nowo

niszczeje. Byli pracownicy wykupili mieszczęściowo wmurowana w przykościelne ogrodzenie
kania i dzieląc los, wspominają jak żyło się
cmentarne i znajduje się po lewej stronie bramy;
dawniej, gdy istniał PGR.
kapliczka jest nieco wyższa od ogrodzenia i jej
Nie ma dziś PGR, nie ma również Czortkowic.
zwieńczenie w postaci ostrych łuków wystaje nieco
To, że w roku 1945 zniknęła nazwa miejscoponad mur. Wyryta na kapliczce data to najprawdowości Knobelsdorf, było dla wszystkich oczypodobniej rok 1722;
wiste. Nie jest natomiast oczywiste, dlaczego
-trzeci krzyż ma także formę kapliczki pokutnej,
uchwałą Rady Gminy „zniesiono” nazwę
określany jest również jako sakramentarium; stoi
Czortkowice, wcielając osadę do Brennika
wolno przed murem, na wprawo od krzyża pokutnego,
(oddalone od siebie o ok. ….), a jest to wieś
widoczna jest na nim data 1721.
większa, niż niejedna z tych, które ocaliły
W roku 1993 paraﬁę obejmuje ks. Tadeusz Tymsamodzielność.
ków, praktycznie od tego czasu trwa ustawicznie
Oﬁcjalna propaganda przełomu lat 40. i 50.
remont kościoła. Do tej pory przeprowadzono wiele
Aktualne zdjęcie wnętrza kościoła w Brenniku (2010r.)
Głosiła: Amerykanie zrzucili nad Polskę
prac remontowo renowacyjnych, odnowiono wnętrze
stonkę. Nikt tego owada nie widział, lecz
świątyni, wykonano nowy ołtarz soborowy i pulpit
wyremontowana i pięknie urządzona przez Urząd
ludzie wierzyli i kto żyw wyruszał z nim na wojnę.
lektorski. Renowacji poddano ławki, ambonę, ołtarz
Gminy, aby służyła mieszkańcom wsi, aktywizując
Fotograﬁa sprzed 60. Lat przedstawia walkę młogłówny i ołtarze boczne. Wykonano nową podłogę
zarazem młodsze pokolenie do utrzymywania tradych, brenniczan pod wodzą kierowniczki A. M.
i drzwi oraz wiele innych prac. Ponadto wykonano
dycji, jak w minionych latach czyniło KGW.
Tur z „żukiem z Colorado” na kartoﬂanych polach
remont generalny całej wieży, nowy chodnik i nowy
Brennika. Dziś stonkę mamy „namacalnie”, lecz
dach na całym kościele. Wyremontowano również
PGR Czortkowice
wiara w zarzut jakoś w narodzie osłabła.
plebanię
9 lutego 1945 roku właściciel folwarku w Czortkoi obiekty gospodarskie. Z gustem uporządkowano
wicach ( Loebner) opuścił gospodarstwo, a przejął
plac kościelny. Kolejnym zadaniem ma być wymiago oddział Armii Radzieckiej. Gdy w 1946 roku
na okien, nowe tynki na kościele i zorganizowanie
KOSCIÓŁ pw. OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
przybyli Polacy, gospodarstwa pilnowało dwóch
ogrzewania w świątyni. Na te
Kościół paraﬁalny w Brenniku po raz pierwszy w
żołnierzy radzieckich. Z chwilą zorganizowania Zei poprzednie remonty wierni okolicznych wsi przyźródłach historycznych wymieniony jest w 1298 roku.
społu Państwowych Gospodarstw Rolnych z siedzibą
legających do kościoła w Brenniku nadal gromadzą
Prawdopodobnie wcześniej, zgodnie z pojawiającą
w pałacu(obecnie szkoła), powstało 12 samodzielnych
środki, zbierając co miesiąc dowolne oﬁary. Należy
się miejscową nazwą „Boska Górka”, istniała jakaś
gospodarstw rolnych, w tym PGR Czortkowice.
wspomnieć, że znaczną część wydatków związanych
Pierwszym kierownikiem gospodarstwa
z wymienionymi remontami pokryli różni darczyńcy.
był pan Czechowicz lub Chomicz. Chodził
Ks. proboszcz T. Tymków utrzymuje dobre kontakty
on w polskim mundurze wojskowym, a
z byłymi mieszkańcami wsi – w r. 2000 zorganizował
pierwszymi pracownikami byli Polacy
wspaniałe nabożeństwo ekumeniczne.
przybyli ze wschodu: Wojciech Boczulak, Antoni Chamski, Piotr Chamski,
POLONIA
Bronisław Szapował , Michał Szapował,
Obraz życia społecznego Brennika nie byłby pełny,
Franciszek Wojtko, Marian Czanasz,
gdyby choć krótko nie wspomnieć o działalności
Zygmunt Pytlak, Wojciech Górski. Anpiłkarskiego klubu sportowego LZS „Polonia”. Zespół
toni Chamski po kursie traktorzystów
powstał w roku 1951
w Lubiążu obsługiwał ciągnik gąsiei mocno wrósł w krajobraz wsi. Najczęściej występonicowy „Kadet”, a Wojciech Boczulak
wał w klasie „B”. Bywały lata kiedy organizacyjnie
pierwszy ciągnik kołowy „Zetor 25-K”.
łączył się z klubem w Ernestynowie. Do zasłużonych
W 1953 roku gospodarstwo posiada 220
działaczy należą: M. Szapował, J. Okiński, R. Potocki,
ha; uprawia się: zboża, buraki, ziemniaki,
J. Krzepisz (aktualny prezes). Liczne jest również
rzepak, chmiel; hodowano również 20-30
grono zawodników zasługujących na upamiętnienie:
krów oraz 9 koni. Remontem sprzętu i Dożynki i przygotowanie wieńca to zawsze dwa przeżycia
A. Szczepaniuk, T. Szapował, S. Kłacz, W. Wilczokuciem koni zajmował się –kowal Piotr
polski, R. Grygorcewicz, W. Uroda, S. i H. Attinger.
Chamski. W wyniku werbunku, do gospokaplica, a następnie drewniany kościół. Pierwszy
Nie wolno w tym miejscu choć słowem nie wspodarstwa przybywają kolejni pracownicy i ich rodziny:
proboszcz(plebanus) Petrus Gunther, wymieniony
mnieć o pochodzącym z Brennika, zasłużonym
Stanisław Pajor, Jan Orzeł, Stanisław Puszczyńjest cały wiek później - 1399r. W połowie XVI w,
działaczu LZS - Kacprze Grygorcewiczu.
ski, Antoni Orzeł, który zostaje kierownikiem . W
na początku reformacji, kościół na krótko przejęli
późniejszych latach dołączają rodziny Zadrożnych,
ewangelicy. W 1601 nastąpiła pełna rekatolicyzacja,
DROGI
Jabłońskich, Ordysów, Domagalskich, Frączaków,
chociaż w latach 1635-71 nie było księdza. W 1677
„Wszystkie drogi prowadzą do Brennika” – tak
Glinieckich, Nowaków. W tym czasie gospodarstwo
roku patronem świątyni zostali Trzej Królowie.
można powiedzieć o współczesnym Brenniku. Do
posiada własne ujęcie wody. Prace takie jak: dojenie
Tragicznym okresem był czas wojen napoleońskich,
rzadko której wsi prowadzi aż sześć dróg wjazdokrów, wywóz obornika, wykonywane są ręcznie, zaś
w roku 1813 kościół uległ prawie całkowitemłócenie zboża przy pomocy młockarni „Stalowa
mu spaleniu. Oﬁarą pożaru padły też księgi
Wola”. W pracach polowych króluje ciągnik „Zetor
kościelne dotyczące nie tylko Brennika, ale
25-K”, pomaga wojsko i inni pracownicy sezonowi
również innych miejscowości np. Wysocka.
przywożeni ze wschodnich terenów Polski pod kieOstatnią generalną przebudowę przeprorownictwem Pana Urody i Czanasza. Byli pracownicy
wadzono w latach 20. XIX wieku, z którego
wspominają: „Kopki ze zboża ustawiane były na
to okresu pochodzą również: kruchta i wiepolu w równych rzędach, bardzo tego pilnowano,
ża projektu słynnego śląskiego architekta
ponieważ jeszcze przed wożeniem zboża do młócenia
Friedricha Schindla. Na szczególną uwagę
między rzędami wykonywano podorywkę, praca ta
zasługuje piękny „Pokłon Trzech Króli” ,
wykonywana była dzień i noc”. Ciągnik musiał być
który najprawdopodobniej traﬁł do Brensprawny, o co dbał Wojciech Boczulak. W nagrodę za
nika w trakcie rozbudowy w 1577 roku i
utrzymanie ciągnika w dobrym stanie i sprawności
początkowo umiejscowiony był w ołtarzu
technicznej - otrzymano nowy ciągnik.
głównym. W ołtarzu głównym zachowała się
W. Boczulak zostaje następnie kierownikiem PGR,
również ﬁgura z 1450 roku przedstawiająca
mechanizatorem oraz kierownikiem w MBM Kozów.
Matkę Boską z Dzieciątkiem. Figura ta na
W 1953r. z woj. krakowskiego wraz z rodziną przybył
początku lat 90-tych z pomocą dawnych(nie- Otwarcie drogi Brennik - Podolany (2005r.)
pan Stanisław Pajor; pracował później na wszystkich
mieckich) i obecnych paraﬁan została przez
stanowiskach w pracach polowych i gospodarskich aż
konserwatora gruntownie odrestaurowana i 15. marca
wych ( i wyjazdowych). Drogi te prawdopodobnie
do emerytury. Zorganizował też zespół muzyczny w
1993 roku ks. proboszcz Jan Dziewulski przekazał
maja bardzo długi życiorys, niektóre z pewnością
składzie: akordeon, skrzypce i bęben. Organizował
ją jako depozyt do Legnickiej Kurii Biskupiej, gdzie
– średniowieczny. Wszystkie te drogi na początku
miejscowe zabawy, dożynki oraz szopkę góralską
znajduje się do dnia dzisiejszego ( w każdym razie
XXI wieku zostały poddane renowacji.
wraz z kolędą - odwiedzając cały rejon. Do dziś
do Brennika nie powróciła).
posiada akordeon i przygrywa różne melodie, mile
W otoczeniu kościoła znajdują się trzy krzyże
Materiał o Brenniku zebrali i opracowali:
wspomina biesiady z mieszkańcami nad stawami.
pokutne:
Alfred Michler oraz mieszkańcy Brennika
W latach 60. gospodarstwo przechodzi pod zarząd
-jeden wmurowany jest w mur przykościelny po
i Czortkowic – Regina Attinger,
PGR Złotoryja i do 1994r. jest intensywnie przeprawej stronie bramy głównej, wykonany jest z
Jan Krzepisz, Henryk Kułach,
obrażane. W obiektach gospodarczych hodowanie są
piaskowca i ma wymiary 122x66 cm. Na krzyżu
Opracowanie komputerowe: Diana Adamiec
jałówki, cielaki, maciory i tuczniki. Od 1994r. budynki
widoczny jest ryt miecza i kuszy – prawdopodobnie
gospodarczo - inwentarskie stoją puste. Przejmują je
mogą to być narzędzia zbrodni;
dzierżawca i Agencja Nieruchomości Rolnej Skarbu
-drugi krzyż ma formę kapliczki pokutnej, jest ona
Państwa. Część z nich zostaje rozebrana, a pozostała
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Pod koniec ubiegłego roku TMZZ liczyło 120 członsponsorom oraz środkom własnym, wydać trzynaście
ków, którzy w różnych okolicznościach, raz aktywniej
publikacji: Dziedzictwo kulturowe Złotoryi na tle
a raz nieco mniej, organizowali lub wspomagali nasze
dziejów Śląska i Europy (Biblioteczka Miłośników
działania. W zakończonej już kadencji w skład ZarząZiemi Złotoryjskiej T. 5), pod red. Rościsława Żerelika
du wchodzili: Aleksander Borys – prezes, Krzysztof
z rozdziałami m. in. A. Michlera, R.Gorzkowskiego,
Zamojski – wiceprezes, Danuta Sosa – sekretarz,
Agaty Brzozowskiej, Ireneusza Żurawskiego, WilkoTMZZ, Bogusław Cetera – skarbnik, Włodzimierz
łak (Wilcza Góra) koło Złotoryi. Geologia – przyroda
Bajoński, Józef Banaszek, Zenon Bernacki, Ro– historia (BMZZ T. 6, książka ukazała się w marcu
man Gorzkowski i Damian Komada – członkowie.
2010 r., czyli jeszcze za kadencji dotychczasowego
Komisja Rewizyjna składała się z Anny Bednarz,
zarządu), pod red. R. Gorzkowskiego; pozostali
Jana Nowaka i Kazimiery Tuchowskiej a Sąd Koautorzy: A. Chrzanowska, P. Norko, Kinga Maciejak,
leżeński z Ryszardy Cetery, Piotra Norko i Jolanty
Krzysztof Maciejak, A. Brzozowska, M. Łesiuk, B.
Pluty. W Radzie Programowej
Cetera, Z. Lasek, A. MaszOśrodka Dokumentowania
czak, Najstarsze widokówki
i Opracowywania Dziejów
Złotoryi i okolic – zbiór reprinZiemi Złotoryjskiej zasiadali:
tów najstarszych widokówek
Józef Banaszek, Anna Chrzazłotoryjskich z okazji 800-lecia
nowska, Roman Gorzkowski
miasta; oprac. R. Pawłowski,
(przewodniczący), Jana KałuR. Gorzkowski, A. Chrzanowża, Robert Kiełbasa, Wioletta
ska, B. Jeziorski, 21 rodzajów
Michalczyk, Alfred Michler,
nowych widokówek (projekty
Agnieszka Młyńczak, Piotr
i fotograﬁe: R. Pawłowski, D.
Norko, Aleksander Pecyna,
Komada, R. Masłowski, A.
Halina Sobota, Danuta Sosa.
Chrzanowska, R. Gorzkowski,
Boleśnie przeżyliśmy śmierć
B. Jeziorski), Kalendarium
Henryka Kopciewicza, szczeTMZZ 1987-2007 (redakcja:
gólnie aktywnego podczas
J. Banaszek, A. Borys, R.
imprez turystycznych i pielGorzkowski, J. Kałuża, R.
grzymkowych, oraz Henryki Prezes: Aleksander Borys,
Kiełbasa, W. Michalczyk, A.
Lasoń, Jana Brysia, Ryszarda prezentuje osiągnięcia TMZZ
Michler, A.Młyńczak, A.PecySpery, Ryszarda Durachty i
na, D. Sosa), Szlak Źródlany.
Franciszka Kostusia.
Informator – przewodnik,
Pierwszy rok tego okresu
wyd. II i III, autor A.Michler,
upłynął pod znakiem obchoPóki trwam – zbiór wierszy
dów XX-lecia organizacji.
Aleksandry Klimaszewskiej
Odbyło się min. uroczyste
(oprac. A. Młyńczak, R. Gorzzebranie członków oraz osób,
kowski), kalendarzyki listktóre pełniły różne funkcje
kowe na 2007, 2008, 2009 i
we władzach TMZZ, uka2010 r.;oprac. R.Gorzkowski,
zało się kalendarium za lata
B. Jeziorski, ulotkę ﬁrmową
1987-2007 a tytuł HonoroweTMZZ (prac. R. Gorzkowski).
go Członka otrzymała Jutta
Na szczególne podkreGrave-Wölbling.
ślenie zasługuje miesięcznik
Działalność pro„Echo Złotoryi”, którego
wadzona była w oparciu o
reaktywowanie nastąpiło w
przepisy ustawy o działalgrudniu 2006 r. Tego trudneności pożytku publicznego
go zadania podjął się Robert
i o wolontariacie. W ODPawłowski, redaktor naczelny,
iODZZ organizowane były
który skupił wokół siebie pozolekcje regionalne, okoliczstałych członków redakcji (I.
nościowe spotkania, przy- Jana Kałuża liczy głosy
Pawłowska, A. Chrzanowska,
chodziły wycieczki szkolne
A. Młyńczak, J. Kałuża, R.
i zagraniczne. Izba ZłotoGorzkowski, E. Łukjańczuk,
ryjska, którą opiekowała się
J. Zarębska, A. Markiewicz).
Agnieszka Młyńczak, wzboWszyscy pracują społecznie,
gaciła się o rzutnik z ekraangażując własny czas i sprzęt a
nem oraz urządzenia nagłatakże podejmują nieskrępowaśniające. W Izbie Kresowej
ne ingerencją zarządu TMZZ
odbywały się comiesięczne
decyzje co do zawartości meryspotkania Koła Kresowian,
torycznej kolejnych numerów.
działającego pod kierunkiem
Do lutego 2010 r. ukazało się 38
Danuty Sosy. Jego członkonumerów czasopisma (a licząc
wie uczestniczyli w obchoedycję z lat 1989-1991 – 50).
dach świąt państwowych i
Zarząd jednak odpowiada za
lokalnych, współpracowali
zabezpieczenie ﬁnansowe druz Towarzystwem Miłośników
ku i dystrybucję. Miesięcznik
Lwowa i Kresów Południoporusza istotne dla mieszkańwo-Wschodnich w Legnicy,
ców miasta i okolic problemy,
Klubem Trawers, gromadzili
prezentuje ciekawych ludzi i
dokumentację fotograﬁczną. Agnieszka Młyńczak protokołuje
historię ziemi, na której żyZanotowano również inne forjemy, stał się wydarzeniem
my działalności. W 2009 zorganizowano otwarte
kulturalnym i społecznym. Nie wystarczyłby jedspotkanie z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim,
nak zapał i samozaparcie, gdyby nie udział w tym
wspólną zabawę z Klubem Seniora, a przed Bożym
przedsięwzięciu sponsorów – lokalnych zakładów
Narodzeniem – transport polskich książek, a takpracy, którym serdecznie dziękujemy licząc na dalszą
że sprzętu sportowego i elektronicznego, zabawek
pomoc. „Echo” zdobywa sobie coraz więcej wieri odzieży na Ukrainę. Obowiązkowym punktem
nych czytelników i współpracowników, dociera do
szkolnych wycieczek była Sala Tradycji Oświaty,
mieszkańców kilkunastu miejscowości powiatu. Wypozostająca pod pieczą Haliny Soboty – tylko tutaj
dawnictwa oferowaliśmy min. na stoiskach podczas
można było np. usiąść w ławce szkolnej, którą paMiędzynarodowych Otwartych Mistrzostw Polski w
miętają jedynie najstarsi członkowie TMZZ. Zbiory
Płukaniu Złota, Dymarek Kaczawskich, odczytach
biblioteczne i archiwalne wzbogaciły się o wiele
i sesjach.
nowych pozycji. Ich porządkowaniem i opracowyWiele czasu poświęciliśmy na zorganizowawaniem zajmowała się Anna Chrzanowska.
nie międzynarodowej sesji popularnonaukowej
Były to tłuste lata pod względem działalności
„Wilkołak (Wilcza Góra) – geologia – przyroda
wydawniczej. Udało nam się, dzięki dotacjom i
– historia” wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną

i ZOKiR, pod patronatem Burmistrza Złotoryi i
Wójta Gminy Złotoryja z doﬁnansowaniem Fundacji
Współpracy Polsko - Niemieckiej oraz budżetu miasta. Referentami byli głównie autorzy wspomnianej
monograﬁi Wilkołaka. Wysłaliśmy petycję (ok. 1000
podpisów) do Wojewody Dolnośląskiego w obronie
Wilkołaka w związku z projektem likwidacji rezerwatu i wzięliśmy udział w audycji Radia Wrocław
na ten temat. Regularnie spotykał się na spotkaniach
i plenerach Złotoryjski Klub Fotograﬁczny przy
TMZZ, prowadzony przez Roberta Pawłowskiego
oraz, mniej regularnie, Klub Kolekcjonera, których
członkowie uczestniczyli również w opracowaniu
wydawnictw i artykułów w „Echu Złotoryi”. Spośród
wielu innych spotkań trzeba wymienić: coroczne
w dniu 2 kwietnia przy drzewku Jana Pawła II na
Ścieżce św. Jadwigi (o godz. 21.37), wieczór złotoryjskich legend i ﬁlmów, dyskusję „Teraźniejszość
a przyszłość Złotoryi”, spotkanie w/s ewentualnego
odtworzenia bitwy pod Wilkołakiem w 1813 r., z
uczestnikami Turnieju Miast Złotoryja - Bolesławiec w 1969 r., zebrania nauczycieli historii szkół
powiatu złotoryjskiego (pedagodzy otrzymali zbiór
pt. Uczymy o Małej Ojczyźnie. Scenariusze lekcji i
zajęć regionalnych, teksty źródłowe, wypisy dla szkół
powiatu złotoryjskiego) a także tradycyjny „śledzik”.
Nasi przedstawiciele uczestniczyli np. w spotkaniu
organizacji pozarządowych powiatu złotoryjskiego,
prezentacji katalogu zabytków kościoła św. Jana i
Katarzyny w Świerzawie, spotkaniu dotyczącym
renowacji Baszty Kowalskiej w Złotoryi, otwarciu
wystawy „Porcelana śląska po 1820” w Görlitz,
podsumowaniach Europejskich Dni Dziedzictwa w
Muzeum Etnograﬁcznym we Wrocławiu, Jarmarkach
nad Skorą w Ranczu pod Strusiem w Wojcieszynie,
Święcie Wina i Miodu w Grodźcu. Jedno ze spotkań
w TMZZ umilił występ muzyczny Waldemara Zaborskiego. Na nasze zaproszenie dr Robert Klementowski (IPN Wrocław) wygłosił odczyt nt. grupy
Czarnego Janka. Inne nasze prelekcje dotyczyły
tradycji jadwiżańskich, powodzi w 1608 r., wojny
trzydziestoletniej, zamków, grodów i twierdz Ziemi
Złotoryjskiej (R. Gorzkowski, Mariusz Lesiuk, D.
Komada).
Różnorodne działania dotyczyły Ścieżki św. Jadwigi: ustawienie przy stacjach dwudziestu czterech
bazaltowych kamieni, na których umieszczone zostały
imiona drzewek (idea: Alfred Michler, współpraca
PGP Bazalt i Urząd Gminy Złotoryja) oraz Drogi
św. Jakuba: I i II Złotoryjska Pielgrzymka Drogą
św. Jakuba (z Kopacza do Pielgrzymki, z Jerzmanic
Zdroju do Choińca i Czapli), uzupełnianie i korekta oznakowania, spotkanie w kościele NNMP w
Złotoryi, weekendowe przejście Drogą św. Jakuba,
przyjęcie pielgrzymów z różnych miejsc w Polsce,
udział w legnickim spotkaniu opiekunów Drogi,
wykonanie pieczątki służącej potwierdzaniu przejścia
Drogą św. Jakuba (J. Banaszek, R. Gorzkowski, G.
Gorzkowska, D. Komada).
W 2007 r. po raz ostatni udostępnialiśmy wieżę
widokową kościoła NNMP (za co byli odpowiedzialni
R.Gorzkowski, J.Banaszek a pamiątkowe bilety wstępu
zdążyli jeszcze wykonać R. Pawłowski, A. Młyńczak),
w następnym opuściliśmy ją zgodnie z życzeniem
ks. Proboszcza Stanisława Śmigielskiego. Śladem
po naszej obecności w wieży (1992-2007) będzie
pamiątkowa tablica. Piaskowcową płytę, upamiętniającą zasłużoną rodzinę Helmrichów odsłoniliśmy
na cmentarzu w Złotoryi (J.Banaszek, A.Michler,
B.Cetera).
Zapraszaliśmy mieszkańców Ziemi Złotoryjskiej na 10 wystaw: twórczości Janiny Swat,
rysunku Romualda Napiórkowskiego, fotograﬁi
Joanny Koszałkowskiej, członków Złotoryjskiego
Klubu Fotograﬁcznego, wystawę rakiet tenisowych
z kolekcji Adama Tatki, rzemiosła stolarskiego Jana
i Pawła Kęsków, o działalności TMZZ w latach
1987-2007, pamiątek kresowych „Z Bożą pomocą ocalone”. Wystawę „Tradycje jadwiżańskie na
Ziemi Złotoryjskiej” zorganizowaliśmy w kościele
św. Jadwigi a poświęconą Wilkołakowi (Wilczej
Górze) w ZOKiR. Przygotowanie wymienionych
ekspozycji zawdzięczaliśmy głównie J. Banaszkowi, J. Kałuży, D. Sosie, J. Swat, A. Michlerowi,
A.Młyńczak, R. Pawłowskiemu, L. Malickiej, K.
Sarnie, A. Chrzanowskiej, R. Gorzkowskiemu, M.

Kałkus, M. Filipowicz, G. Gorzkowskiej, S. Sołtysikowi, K. Koszałkowskiemu, W. Dmitrowskiemu,
P. Iwanowskiemu, M. Puciłowskiej i M. Zięborze.
Cieszyliśmy się z dużej popularności naszych
konkursów: „Walory przyrodniczo-krajobrazowe
Pogórza Kaczawskiego” dla uczniów szkół z powiatu, „Złotoryjanie” – pod Patronatem Burmistrza
Miasta i Wójta Gminy Złotoryja, 150 uczestników
ze szkół i dorosłych, „Wilkołak (Wilcza Góra) –
geologia-przyroda-historia” oraz konkursów, w
których organizacji wzięliśmy udział: „Moje miejsce
na Ziemi”, „Złotoryja i powiat złotoryjski jako atrakcja turystyczna”, „Zaklęte w kamieniu”. Poświęcili
tutaj swój czas: D.Sosa, Ryszarda Cetera, J. Kałuża,
G. Gorzkowska, Kinga Maciejak, R.Gorzkowski, J.
Banaszek, R. Pawłowski, I. Pawłowska, E. Jaz, R.
Pietraga, R. Masłowski.
Trudno wyliczyć wszystkie rajdy i wycieczki
oraz turystyczne plany: II i III Rajd Rowerowy
„Szlakiem Źródlanym” Jerzmanice Zdrój-Rokitnica-Rzymówka, X, XI i XII Rajd Jadwiżański, I, II
i III Rajd Rowerowy „Szlakiem Czterech Świątyń
Jadwiżańskich” Złotoryja – Prusice – Wysocko - Sokołowiec, Rajd XX-lecia TMZZ Ścieżką św. Jadwigi i
Drogą św. Jakuba Rokitnica – Złotoryja – Pielgrzymka
- Grodziec, wycieczki Z Echem Złotoryi odkrywamy
tajemnice miasta, W poszukiwaniu zamku w Złotoryi,
Średniowieczne grodzisko w Rzymówce, Zamek
Piastów legnickich w Grodźcu i jego losy, Ruiny
zamku w Rokitnicy, Śladami złotoryjskiej komturii
joannitów, wycieczka osób niepełnosprawnych do
rezerwatu przyrody nieożywionej „Wilcza Góra“ (40
wychowanków Ośrodka Wychowawczo - Zawodowego ze Złotoryi wraz z 10 rodzicami i wychowawcami),
wycieczki uczniów Gimnazjum nr 2 do kościoła
NNMP, udział w inauguracyjnym przejeździe koleją
na trasie Jerzmanice Zdrój – Legnica - Złotoryja
po reaktywacji linii, wycieczka na Wilkołaka w/s
odtworzenia bitwy w 1813 r., zwiedzanie kirkutu w
Legnicy. Oprowadzaliśmy po Starówce np. wycieczki turystów z Wrocławia i Łodzi, osób z ośrodka
pomocy społecznej z Wrocławia, pensjonariuszy
Domu Dziennego Pobytu ze Świdnicy. Zorganizowaliśmy spotkania na temat rozwoju turystycznego
Złotoryi i ścieżek rowerowych (zwłaszcza wokół
Wilkołaka), na których obecni przedstawiciele władz
miasta, gmin i powiatów, organizacji społecznych
i przedsiębiorstw. W rajdach wzięła udział także
młodzież z zaprzyjaźnionych szkół niemieckich.
Ustanowioną przez TMZZ Odznakę Jadwiżańską
zdobyło kilkanaście osób z powiatu złotoryjskiego
i turyści z Katowic. VI Powiatowy Dzień Regionalisty, zorganizowany wyłącznie przez TMZZ, skupił
uczestników w kościele św. Mikołaja (wykład Piotra
Norko) i kopalni złota Aurelia, następne dwa, których
byliśmy współorganizatorami, odbyły się w Wilkowie i Jerzmanicach Zdroju. Największą aktywność
turystyczną wykazali: H.Kopciewicz, A.Michler, U.
Rajczakowska, J.Banaszek, R.Gorzkowski, Krzysztof
Maciejak, T. Szapował, R. Kiełbasa, D. Komada,
A. Młyńczak, J. Swat, K. Zamojski, A. Borys, J.
Kałuża, P. Chaim, M. Mróz, R. Cetera, B. Cetera,
A. Frąckiewicz.
Nie zaniedbywaliśmy udziału w Dniach Złotoryi
i Europejskich Dniach Dziedzictwa. W ramach
EDD odbyła się np. inscenizacja w klasztorze pofranciszkańskim i kościele św. Jadwigi „Od Valentina
Trozendorfa do klas dwujęzycznych w Złotoryi”, w
wykonaniu uczniów gimnazjów oraz LO pod kierunkiem D. Sosy, H. Soboty, A. Michlera, A. Borysa
i R. Gorzkowskiego. Podejmowaliśmy wycieczką,
spotkaniami z naszymi absolwentami, oraz służyliśmy pomieszczeniami studentom AGH z Krakowa.
Współorganizowaliśmy: Karczmy Piwne „Przy
Miłej”, spotkanie bożonarodzeniowe z okazji 200.
rocznicy budowy domu, w którym obecnie mieści
się gospodarstwo agroturystyczne „Rancho pod
Strusiem” w Wojcieszynie, odczyt o księciu Henryku
Brodatym w związku z nadaniem jego imienia Szkole
Podstawowej nr 3 w Złotoryi, uroczystość nadania
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imienia Jadwigi Śląskiej Szkole Podstawowej w
żymi złotoryjskimi zakładami pracy. Zakłady te
Sokołowcu, spotkanie w Prusicach: z okazji 90.
równocześnie sponsorowały wydawanie „Echa Złorocznicy zakończenia I wojny światowej (1918) oraz
toryi”. Były to: PGP Bazalt, KSS S.A., KOSD, Lena
360. rocznicy zakończenia wojny trzydziestoletniej
Wilków, Vitbis, Inkobud, Nadleśnictwo Złotoryja,
(1648), podczas którego obecni i byli mieszkańcy
Stonespol. Odbyliśmy z nimi wiele spotkań i rozmów
Prusic min. odbyli w miejscowym kościele św.
na temat bieżących problemów. Dzięki Powiatowemu
Jadwigi ekumeniczną modlitwę o pokój i posadzili
Urzędowi Pracy pomagało nam kilka stażystek.
2 „dęby pokoju”.
O działalności informowały strony internetowe
Wiele naszych działań nawiązywało do 800-lecia
TMZZ i „Echa Złotoryi”, dzięki zaangażowaniu
Złotoryi. Ten akcent pojawił się (jako pierwszy w
Aleksandra Pecyny, R. Pawłowskiego, D. Komazłotoryjskich publikacjach) na starych i nowych widy, Magdaleny Przydrygi i Krystyny Zalewskiej.
dokówkach oraz w licznych artykułach w „Echu”, na
Znaczenie promocyjne mają koszulki z logo TMZZ,
łamach którego przedstawiliśmy propozycję programu
wizytówki i zakładki, których wykonanie w ostatnich
uroczystości. Odbywały się spotkania powołanego
latach zawdzięczamy B. Ceterze i R. Pawłowskiemu.
przez nas zespołu, w których uczestniczyli także
Za bezinteresowną, pełną oddania pracę na rzecz
złotoryjanie mieszkający aktualnie za granicą.. W
Towarzystwa, a przede wszystkim na rzecz naszego
dalszym ciągu jednak nasza propozycja sprzed już
miasta i Ziemi Złotoryjskiej, serdecznie dziękujemy.
sześciu laty, aby władze miasta powołały Komitet
Praca społeczna, niestety, cieszy się coraz mniejszym
Obchodów, pozostaje bez odzewu.
uznaniem, a nawet budzi zdziwienie. Tymczasem
Odwiedzili siedzibę TMZZ min.: Herbert Helmw dzisiejszym zglobalizowanym świecie inicjarich, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Antywa, pomoc i zaangażowanie społeczne bardziej
drzej Łoś, Schwenkfeldianie z Ameryki, burmistrz,
niż kiedykolwiek są nie do przecenienia. Dlatego
członkowie Rady Miejskiej oraz inni mieszkańcy
powinniśmy ludzi oddanych innym darzyć szczególSolingen, delegacja nauczycieli z Pulsnitz, TV Wronym szacunkiem. Życzymy wszystkim członkom i
cław.
sympatykom Towarzystwa zdrowia, wytrwałości i
Herbertowi Helmrichowi jesteśmy wdzięczni za
dalszych ciekawych pomysłów dla wspólnego dobra.
ufundowanie sprzętu komputerowego do biura, JuttZapraszamy do współpracy w następnych latach!
cie Graeve-Wölbling, Barbarze Simon, Ulrichowi
Zarząd TMZZ
Kablowi oraz Günterowi Gläserowi za różnorodną
pomoc. Utrzymywaliśmy dobrą współpracę z
samorządem miasta. Urzędowi
Miejskiemu przychodziliśmy Nowe władze TMZZ
z pomocą w zakresie obsługi Dnia 12. marca 2010 r. w Domu Nauczyciela Bacalarus odbyło się walne zebranie
zagranicznych grup z Niemiec sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. Zarząd
i Czech. Miłym akcentem ze złożył sprawozdanie z działalności TMZZ w latach 2007-2009. Udziałem w spostrony Burmistrza Miasta było tkaniu zaszczycili zebranych: wicestarosta Józef Sudoł, wiceprezes Dolnośląskiego
wyróżnianie nas corocznie za Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego we Wrocławiu – Marek Nałęcz-Socha,
społeczną pracę Kryształem redaktor naczelny „Echa Złotoryi” Robert Pawłowski. Wszystkich przywitał
Złota. Bardzo dobrze i ze prezes Aleksander Borys oraz zaproponował, by zebranie poprowadził Alfred
znaczącymi obopólnie efek- Michler. Tak też się stało.
tami przebiegała współpraca
Pierwszym punktem zebrania było przedstawienie przez prezesa wszystkich
z Urzędem Gminy. Wynikało działań TMZZ w ostatnich trzech latach. Słuchając uważnie sprawozdania, nie
to zarówno z naszych inicjatyw dało się ukryć podziwu dla ludzi, którzy poświęcając swój własny czas, zrobili
wobec konkretnych środowisk tak wiele dla Złotoryi. Warto podkreślić także, iż są to osoby, które podejmują
wiejskich, jak i pozytywnej się wielu przedsięwzięć całkowicie społecznie, nie oczekując za to jakiejkolwiek
reakcji władz gminy, konkret- zapłaty. Sympatyków i członków TMZZ w swoich działaniach wspierają władze
nie Pani Wójt Marii Leśnej. miasta, powiatu i gmin. Takie wspólne działania i wsparcie owocują satysfakcją ze
Utworzony został „Szlak Cz- zrealizowanych zadań. W sprawozdaniu wymieniono ich kilkaset – blisko trzysta
terech Świątyń Jadwiżańskich”, (szczegóły podajemy w osobnym artykule). Na zakończenie Aleksander Borys
wznawiane były publikacje, podziękował wszystkim osobom działającym aktywnie w Towarzystwie, życząc
organizowane rajdy, w „Echu” dalszych sukcesów. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
trwała prezentacja kolejnych
Następnie głos zabrał wiceprezes DTSK. Wszystkie dokonania Towarzystwa
wsi w ramach promocji Gmi- podsumował słowami: „Dzieje się dobrze”. Gość wręczył także podziękowanie
ny; współuczestniczyliśmy w Romanowi Gorzkowskiemu za aktywne zaangażowanie w realizację programu „Dziesadzeniu „dębów pokoju” w dzictwo kulturowe w regionie” a słowa „Życzymy zachowania wiary w sens edukacji
Prusicach. Dobrze układała się regionalnej i prosimy o dalsze oﬁarne wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości
też współpraca ze Starostwem do swojej „małej ojczyzny”, regionu i Polski” skierował właściwie do wszystkich.
Powiatowym w Złotoryi.
Do podziękowań przyłączył się wicestarosta Józef Sudoł: „Patrzę z zazdrością na
Zawsze mogliśmy liczyć to, jak w Złotoryi działają tego typu Stowarzyszenia. TMZZ skupia sympatycznych
na przychylność szkół. Inten- i znakomitych ludzi. Echo Złotoryi jest świetnie wydawane i znakomisywnie współpracowaliśmy z cie pisane. Gdyby był ranking Stowarzyszeń, to TMZZ zdecydowanie by
Dolnośląskim Towarzystwem wygrało. To moje subiektywne, ale prawdziwe odczucie” – powiedział.
Społeczno-Kulturalnym i ZłoKolejnym punktem zebrania były sprawozdania: Komisji Rewizyjnej, które
toryjskim Towarzystwem Tra- przedstawiła Anna Bednarz oraz Sądu Koleżeńskiego, zaprezentowane przez
dycji Górniczych. Dobrze ukła- Ryszardę Ceterę: „Nie było żadnych sporów, Sąd nie musiał podejmował działań
dały się kontakty z kasztelanem dyscyplinarnych”. Sprawozdanie ﬁnansowe przedstawił skarbnik Bogusław Cetera
Zamku Grodziec Zenonem zaznaczając, że wzrastają wpłaty dla TMZZ z tytułu przekazywania 1% podatku.
Bernackim, którego jesteśmy Między innymi dlatego organizacji nie grozi ﬁnansowa zapaść. Ze sprawozdań
częstymi gośćmi. Współpraco- wynikało również, że – według deklaracji członkowskich – TMZZ liczy obecnie
waliśmy także z Polskim Brac- 122 członków. W dyskusji, która poprzedzała wybory, przypomniano niektóre
twem Kopaczy Złota, Stowa- inicjatywy związane z 800-leciem Złotoryi (odzew na propozycje TMZZ jest na
rzyszeniem Przyjaciół Złotoryi razie – niestety – niewielki), ubolewano jednak i nad tym, iż brakuje młodych osób
„Aureus Mons”, archiwum w chętnych do działania na rzecz TMZZ.
Solingen, SchwenckfeldianaPodczas wyborów władz na kadencję 2010-2013, w jawnym głosowaniu wybrano
mi w USA, Uniwersytetem nową Radę Programową Ośrodka Dokumentowania i Opracowywania Dziejów
Wrocławskim, czasopismem Ziemi Złotoryjskiej, a w tajnym – kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i
Goldberg - Haynauer Heimat- Sądu Koleżeńskiego.
nachrichten, Stowarzyszeniem
Nowy Zarząd tworzą: Józef Banaszek, Zenon Bernacki, Aleksander Borys,
„Edukacja Przyszłości”, Sto- Bogusław Cetera, Aleksander Pecyna, Danuta Sosa, Anetta Ślęzak, Kazimiera
warzyszeniem Kaczawskim, Tuchowska oraz Krzysztof Zamojski.
Centrum Informacji TurystyczSkład Komisji Rewizyjnej: Anna Bednarz, Magdalena Przydryga i Jan Nowak.
nej, Złotoryjskim Ośrodkiem W ławach Sądu Koleżeńskiego zasiadają : Ryszarda Cetera, Jadwiga Dyląg i Karol
Kultury i Rekreacji, Miejską Łąk.
Biblioteką Publiczną, Powiato- W skład Rady Programowej weszli: Jana Kałuża, Wioleta Michalczyk, Agnieszka
wym Ośrodkiem Doskonalenia Młyńczak, Danuta Sosa, Janina Swat, Józef Banaszek, Roman Gorzkowski, Alfred
Nauczycieli. Istniała współ- Michler, Tadeusz Oleksów oraz Waldemar Zaborski.
praca ze wszystkimi paraﬁami
Niebawem poinformujemy o wynikach ukonstytuowania się władz i planach
rzymskokatolickimi. Dobrze TMZZ na najbliższy okres.
układała się współpraca z duMonika Ziębora

Z ŻYCIA TMZZ

TMZZ 2007-2010
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Warto przeczytać

Dole i niedole złotoryjskich epitaﬁów – cz. 1.
K
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W

szóstym już tomie Biblioteczki Miłośników
Ziemi Złotoryjskiej, wydawanej przez TMZZ
od 1996 r., ukazała się w tym miesiącu monograﬁa
naszej „domowej góry”. Na prawie 250 stronach,
ilustrowanych blisko 170 fotograﬁami, rycinami oraz
mapami, zawarto informacje o geologii, przyrodzie
nieożywionej i żywej, rezerwacie, eksploatacji bazaltu, niezliczonych faktach z historii „Wilczaka”,
począwszy do pradziejów aż po dzień dzisiejszy,
które udało się zebrać autorom rozdziałów: Agacie
Brzozowskiej, Bogusławowi Ceterze, Annie Chrzanowskiej, Romanowi Gorzkowskiemu, Zbigniewowi
Laskowi, Mariuszowi Łesiukowi, Kindze Maciejak,
Krzysztofowi Maciejakowi, Andrzejowi Maszczakowi i Piotrowi Norko. Książka zawiera również
obszerną bibliograﬁę oraz streszczenia w języku
niemieckim i angielskim.
Roman Gorzkowski

Kącik starej widokówki

Przystojna 50-letnia
Licytując prezentowaną dzisiaj widokówkę, która
niedawno pojawiła się na internetowej aukcji, nie
miałem konkurentów. Wyglądała na dość popularną
i przedwojenną, choć zaznaczono, że wysłano ją w
1954 r. Takie przypadki także nie budzą już wśród
złotoryjskich kolekcjonerów emocji. Okazała się
jednak niezwykła z wielu powodów! Wydał ją PTTK
w Kłodzku dokładnie 7. lipca 1954 r. Fotograﬁę wykonał Z. Flach. Według wydawcy, to Złotorja. Widok
na basztę, raturz i kościół (pisownia oryginalna!).
Widokówka kosztowała 1 zł, z czego 10 groszy prze-

Dziękujemy
Dzięki Paniom Wandzie Worsztynowicz, Zoﬁi
Karabczyńskiej, Helenie Manowiec, Teresie
Glińskiej oraz Teresie Baumgertner potraﬁmy
już rozpoznać większość postaci na zdjęciu z
poprzedniego „Echa” (Młodzieńczy zapał…).
Wymieniamy je od prawej: Wanda Szklarz
(obecnie Worsztynowicz), Józefa Baumgertner
(obecnie Szumańska), jeden nadal niezidentyﬁkowany mężczyzna, Stanisław Koncewicz
(?), Janina Borawska, Maria Pułtorak oraz
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znaczano na Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy.
Jest to z pewnością jedna z pierwszych powojennych
widokówek, przedstawiających nasze miasto – z tego
okresu znaliśmy do tej pory tylko kartę z Basztą
Kowalską, opisaną w „Echu” z lutego 2008 r. Furmanka, ruiny w miejscu późniejszego domu kultury,
uszkodzona baszta czy zniszczona tarcza zegarowa
na kościelnej wieży to rzeczywistość pierwszych lat
po zakończeniu wojny. Niemniej ciekawy jest rewers:
w październiku 1954 r. nieznany mężczyzna pisał do
Bielska Białej min. jakże do dzisiaj aktualne słowa:
Posyłam wam piękną Złotoryję, która ostatnio i na
zdjęciu bardzo wyprzystojniała.
Roman Gorzkowski
nieznana kobieta. Fotograﬁę wykonano w
latach 1945-1946 (przypuszczaliśmy do tej
pory że później).
Anetta Chojnecka oraz Oskar Ostręga
zauważyli natomiast wszystkie istotne zmiany, jakie zaszły w ciągu stu lat w wyglądzie
budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Oskar
jest uczniem „jedynki”. Gratulujemy spostrzegawczości i wiedzy!
Mamy nadzieję, że będziemy mogli zamieszczać coraz więcej takich informacji!
Redakcja

ościół paraﬁalny do
początku XIX
wieku otoczony
był przez cmentarz. Od strony
budy n k u komendy joannitów
ogrodzony był
murem, przy którym rosły stare
lipy, a nagrobki
stały lub leżały
dookoła w nieładzie. Na wniosek
władz kościelnych uchwalono porządek
miejski, według
którego zarządzono pościNagrobek Carla Siegismunda nać lipy, znieść
Steinberga i jego żony Ernestiny mur otaczający
Wilheminy
cmentarz, usunąć nagrobki i
rozpocząć równanie cmentarza. Prace rozpoczęto
1. września 1829 r. i kontynuowano przez następne
lata. Cmentarz zrównano z ziemią i zamieniono go
w plac, który otrzymał nazwę Valentego Trozendorfa. Duża liczba epitaﬁów i nagrobków obecnie
znajdujących się na zewnętrznej elewacji kościoła
pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii
Panny została tam umieszczona w wyniku powyższych
prac porządkowych. Niestety
część płyt została całkowicie
zniszczona.

AB], drugi został starannie
oczyszczony
tak, by mógł
znaleźć się w
nim inny nagrobek [można
przypuszczać,
że chodzi o nagrobek Anny
Eleonory
Wind – przyp.
AB].”
„Podłoga prezbiterium składa się z kwadratowych płyt
z piaskowca,
które jeszcze
nie potrzebują
odnowy. Płyty nagrobkowe
reszty podłogi Epitaﬁum Abrahama Hillingera
są jednak bardzo wydeptane
tak, że niemożliwe jest ich dalsze użytkowanie”
„Posadzka w przejściu nawy składa się z płyt z
piaskowca, które w dużej części należy wymienić. Mają one formę starych płyt nagrobnych i w
związku z ich wydeptaniem podlegają wymianie.”
„Wewnątrz kościoła w latach 1828/1829 została
przeprowadzona w dużym zakresie naprawa.
Między innymi z tego okresu pochodzą:
posadzka z nagrobków w przejściu, posadzka z nagrobków w prezbiterium, jak także
biała powłoka ścian i sklepienia.”

W związku z powyższym można przyRównocześnie od 1828
jąć, że zamurowanie obu portali płn. i pn., a
r. trwała renowacja kościoła
także umieszczenie w nich epitaﬁów miało
paraﬁalnego z polecenia pamiejsce na początku XX wieku, w wyniku
stora i późniejszego superintejże renowacji. Poza tym Poelzig sugeruje,
tendenta dr. Postela. Zrobił
że posadzka w przejściu nawy głównej oraz
on „gruntowny porządek” z
prezbiterium została wyłożona płytami naprawie wszystkimi zabytkami
grobnymi podczas wcześniejszej renowacji
znajdującymi się w kościele.
i prawdopodobnie pochodziły one z rozZ jego inicjatywy usunięto z
biórki cmentarza. Co zrobiono z płytami z
kościoła min. epitaﬁa i tablice
posadzki, nie wiadomo. Być może niektóre
nagrobne, ściągnięto znajduz nich jak na przykład epitaﬁum Abrahające się na ścianach i ﬁlarach
ma Hillingera, zostały umieszczone na
obrazy oraz tablice wotywne,
zewnętrznej elewacji kościoła.
gromadząc je w kościele św.
Mikołaja. W wyniku działań
W odpowiedzi na wspomniany projekt
rozpoczętych w 1828 r. przekonserwator zabytków wydał zgodę na
padła duża liczba nagrobków
działania dotyczące przemieszczeń płyt
i epitaﬁów. Część starych płyt Nagrobek Anny Eleonory Wind
nagrobnych. Prace renowacyjne rozpoczęto
sprzedano, a z ich sprzedaży
w roku 1914. Miały one na celu min. naprauzyskano brakujące pieniądze
wienie szkód wyrządzonych przez prace sprzed
potrzebne do pokrycia kosztów renowacji kościoła.
ok. 90 lat. Rozkopano posadzkę przed ołtarzem,
Należą do nich szczególnie wartościowe epitaﬁa i
jednak nie odnaleziono żadnej murowanej komory
nagrobki powstałe w okresie od pierwszej połowy
grobowej. Jeśli istniały to albo zostały one usunięte
XVI do początku XVII wieku, należące do zmarłych
podczas wcześniejszego remontu posadzki preosobistości miasta. Szczęściem jest, że treść części
zbiterium, albo
tych tablic powstałych do czasu działalności złotogrobowce były
ryjskiego kronikarza i diakona Caspara Wenzla, czyli
tylko miejscem
do połowy XVII w., zachowała się w jego kronice.
złożenia ciała
Treść innych zaginionych płyt ujawniają dokumenty
pod kościołem,
rodzinne umieszczone w miedzianej puszce z gałki
a nie murowaną
wieżowej. Puszka z gałki wieżowej była wypełniana
komorą. Odnosiedmiokrotnie, podczas kolejnych remontów wieży
wiono liczne
kościoła pod wezwaniem NNMP, począwszy od roku
epitafia, a w
1650. Była ona wypełniana dokumentami znacznych
po ł ud n iowej
rodów, jak i charakterystycznymi przedmiotami z
nawie bocznej
danego okresu, np. monetami.
znalazły się
Mimo, że wizytacja kościelna z 1880 r. uznała
r oz p r o sz one
stan kościoła za dobry, wrocławski konserwator
dot ychczas
zabytków był odmiennego zdania. Za przeprowaelementy XVIIdzeniem kolejnej kosztownej renowacji opowiadał
wiecznego nasię także pastor Friedrich Guhl. W 1905 r. profesor
grobka ChristoHans Poelzig z Wrocławia przedstawił założenia
pha Steinberga.
tejże renowacji. W swoim komentarzu do projektu
renowacji pisał:
Agata
„Po południowej i północnej stronie kościoła znajdują
Brzozowska
się zamurowane portale. Pierwszy mieści w sobie
nagrobek [chodzi tu prawdopodobnie o nagrobek
C. S. Steinberga i jego żony Ernestiny Wilhelminy,
Nagrobek Christopha Steinberga
znajdujące się obecnie w tymże miejscu – przyp.
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Tajemnice Złotoryi

Złotoryja jest jednym z najstarszych miast w
Polsce. W 2011 będzie obchodzić jubileusz 800
– lecia nadania praw miejskich przez Henryka
I Brodatego. Jak wiemy, AURUM skrywa wiele
niewyjaśnionych tajemnic, które mamy zamiar
odkryć.
Jedną z tych
tajemnic są „złotoryjskie podziemia”.
Dużo się o nich
mówi, ale nikt nie
jest w stanie określić, ile metrów mają
chodniki, które ciągną się pod miastem
i dokąd prowadzą.
Część podziemi
została odkryta i
zbadana, ale to zaledwie niewielka
część „kompleksu”
złotoryjskich podziemnych tuneli.
Trudno określić,
jaką funkcje pełniły
tunele. Mieszkańcy Schron sp 1 (zasypane przejscie)
twierdzą, że to pozostałości po kopalni złota, która sięgała, aż pod miasto.
Przypuszczamy, że podziemia łączyły się z wieloma
ważniejszymi miejscami np. Baszta Kowalską, kościołami, kamienicami, z pl. Matejki, pl. Orląt Lwowskich
cmentarzem i sztolnią złota. Część na pewno to po
prostu kilkupoziomowe piwnice połączone korytarzami,
które wyglądem przypominają średniowieczne lochy,
ich korytarze są wąskie i kręte z bardzo stromymi
schodami. Korytarze pełniły funkcję „kanalizacji
burzowej”. Nadmiar wody był odprowadzany za mury
miejskie. Lochy były przebudowywane wiele razy i
trudno określić ich datę powstania.
W 2005 roku podczas remontu boiska przy szkole
podstawowej nr 1 odkryto wejście do schronu przeciwlotniczego, korytarz ciągnie się przez kilkadziesiąt
metrów, i kończy się zagruzowanym przejściem, które
wychodziło z drugiej strony boiska. Przypuszczano, że
owo przejście ciągnie się dalej pod miasto, jednak w

Tunel
2008 dotarliśmy do meldunku Starostwa Powiatowego
w Złotoryi z dnia 13. stycznia 1947, w którym opisuje
się schron wraz z rysunkiem, na którym widać, dokąd
ciągnie się schron. Niestety korytarz nie został
dokładnie zbadany, został zamurowany i zasypany.
Starsi mieszkańcy Złotoryi opowiadają o przygodach związanych z penetrowaniem tuneli, ale
większość miejsc, wskazanych przez nich, już jest
zasypana, zamurowana, bez możliwości dokładnego
zbadania tych miejsc. Ciągle dostajemy nowe informacje, wszystkie sygnały będą analizowane. Może na
800- lecie Złotoryi uda się udostępnić część korytarzy
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Prawie wszystko
o Wilkołaku
czyli Wilczej Górze

Piwnica na ul. Basztowej

Tunel
W domowym archiwum Teresy
Baumgertner (oby tak wszyscy
chronili rodzinne pamiątki!) zachowała się fotograﬁa,
świadcząca o długich tradycjach
szachowych w naszym mieście.
W 1955 r. odbyły się czwarte
już powojenne indywidualne
mistrzostwa Złotoryi (jesteśmy pewni, że zawodnikom
nie chodziło jednak o „podnoszenie znaczenia członka
partii”, jak głosił plakat z lewej
strony zdjęcia). Według naszej
wiedzy, nie wszystkim spośród dwudziestu trzech laureatów tego turnieju śmierć dała
już mata. W górnym rzędzie
z łatwością można np. rozpoznać zasłużonych złotoryjan:
Mirosława Sarnę i Kazimierza
Litwina. Liczymy więc na odzew
czytelników, by nie uległ zapomnieniu i ten fragment dziejów.
Roman Gorzkowski

turystom oraz mieszkańcom.
Zainteresowanych czytelników prosimy o kontakt z redakcją. Czekamy na informacje dotyczące
złotoryjskich podziemi i innych ciekawostek.
Przemysław Markiewicz

Mistrzowie królewskiej gry
Historia jednej fotograﬁi
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Szanowna Czytelniczko! Szanowny Czytelniku! Jeżeli chcielibyście Państwo pomóc
nam w wydawaniu Echa Złotoryi - miesięcznika powstającego wyłącznie nakładem
pracy społecznej, prosimy o przeznaczenie 1% podatku na rzecz Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej (59-500 Złotoryja, ul. Szkolna 1, nr KRS 0000124632).
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PRODUCENT

konstrukcji stalowych
aparatury i urządzeń technologicznych
w tym dla ochrony środowiska
tymczasowych stacji paliw
elementów złącznych hydrauliki siłowej
sprzętu transportowego dla górnictwa
www.lena.com.pl,
lenawilkow@lena.com.pl
tel. +48 76 8783 480, fax. +48 76 8783 212

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

NADLEŚNICTWO
ZŁOTORYJA

