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Zdjęcie na okładce: Zalew w przededniu wielkich zmian - fot. Tomasz Gilowski

Ziemia nie zwolniła swojego biegu, lecz czas przystanął jakby w zadumie. Okazałao 
się nagle, jak wiele „ważnych” spraw zeszło na drugi plan...  Ból powoli ustępuje pod 
naporem życia, bo taka jest kolej rzeczy. Pozostaje pamięć i tę powinniśmy ze wszech sił 
pielęgnować... Nam znani przede wszystkim z telewizji, z twarzami umodelowanymi przez 
media, nie zawsze w korzystnym dla Nich  świetle, dla wielu jednak znajomi, koledzy, 
przyjaciele... O zupełnie różnym od obiegowego wizerunku... Każda cząstka pamięci o 
Nich warta jest zachowania...

Alek studiował w Moskwie, gdzie ukończył Wydział 
Nauk Politycznych w Instytucie Łomonosowa. Pod 

koniec lat 90. wyjechał z kraju. Został wicekonsulem 
w Uzbekistanie. Odkrył ten kraj na nowo. Okazało się, 
że mieszkają tam potomkowie legionistów i carskich 
zesłańców, ludzie, których korzenie sięgają czasów na-
poleońskich. Ich losem był zafascynowany. Kiedy tylko 
przyjeżdżał do Bydgoszczy, opowiadał o Uzbekach z 
polskimi korzeniami. Był przejęty ich losem. Ubolewał 
na tym, że żyją w wielkiej biedzie. Mówił, że nie można 
o nich zapomnieć. Zaczął zbierać materiały, by udoku-
mentować ich historię. Chciał to wszystko opublikować. 

Po powrocie do kraju założył kancelarię tłumaczy 
przysięgłych. - Znany był z wielkiego patriotyzmu, dla-
tego został tłumaczem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 
Odbył z nim wiele zagranicznych podróży. 

Alek zostanie pochowany w rodzinnym grobowców 
na cmentarzu przy ul. Toruńskiej.

Aleksander Fedorowicz był naszym kolegą z bie-
gowych ścieżek. Członkowie klubu ze Złotoryi pozna-
li Alexa na obozie Fundacji Maraton Warszawski w 
Brzozie.

Był pełnym energii, wesołym, towarzyskim czło-
wiekiem, który zarażał wszystkich wokół swoim tu-
balnym śmiechem. Trudno uwierzyć, że nie pobiegnie 
z nami więcej przez las i nie namówimy Go na start 
w maratonie. Tej jesieni miał przyjechać także na bieg 
wulkanów.

     Mirosław Kopiński

Jerzy Szmajdziński od początku mojej dzia-
łalności społeczno – politycznej był przykła-

dem, jak należy postępować. Był pierwszym 
politykiem z pierwszych stron gazet, jakiego 
spotkałem i na zawsze zapamiętam jego silny 
uścisk ręki i ton głosu. Ostatni raz spotkałem 
go w grudniu ubiegłego roku na konwencji w 
Warszawie, kiedy otrzymał nominację sojuszu 
w nadchodzących wyborach - byłem dumny, że 
lewica ma takiego kandydata na prezydenta.

  Bartosz Jeziorski

Płk dr hab. Wojciech Lubiń-
ski pochodził z małej miej-

scowości na Lubelszczyźnie, z 
której i ja ponad 20 lat temu 
przyjechałam do Złotoryi. Gdy 
zobaczyłam jego nazwisko na 
liście tych, którzy zginęli pod 
Smoleńskiem, najpierw pomyślałam o 
jego mamie, która w podstawówce uczyła 
mnie fi zyki. Wiadome było, że Wojtek był 
jej oczkiem w głowie. Wtedy dotarło do 
mnie,że to osobista tragedia matek, ojców, 
żon, dzieci..
    Ja zapamiętałam Wojtka z osiedlowego 
podwórka. Choć był trochę młodszy ode 
mnie, przecież dla dzieci, które razem ha-
sają za piłką czy zjeżdżają na sankach z 
górki, wiek nie ma znaczenia. Potem już 
jako dorosła osoba, zawsze, gdy widziałam 
Go w telewizji jako rzecznika Wojskowego 
Instytutu Medycznego, dumnie mówiłam:,, 
O, to nasz Wojtek z Ryk dba o zdrowie ro-
dziny prezydenckiej”
    We wspomnieniach koleżanki z klasy 
Wojtka, a mojej kuzynki, pozostał On jako 
dobry uczeń, ale nie kujon. Klasa, do której 
razem chdzili, miała niezwykła polonist-
kę, która w tamtych zniewolonych jeszcze 
czasach, pięknie opowiadała uczniom o 
Katyniu i innych białych plamach z hi-
storii Polski. Gdy na koniec podstawowki 
ta sama polonistka zapytała Wojtka, kim 
chciałby zostać i do jakiej klasy w LO się 
wybiera, odpowiedział pewnym głosem: 

,,Idę do klasy biologiczno- chemicznej, chcę 
być lekarzem. Jego szkolne marzenie się 
spełniło, niósł pomoc wielu ludziom, w tym 
Prezydentowi i Jego rodzinie. Niestety, już 
tylko niósł...
   Anna Markiewicz

operacyjnego. Bałam 
się jej jak ognia, bo wie-
działam, że jest bardzo 
wymagająca, a poza tym 
miałam świadomość, że 
praca na bloku to wiel-
ka odpowiedzialność i 
konieczność opanowa-
nia wielu umiejętności 
wymaganych od instru-
mentariuszki. A ja mia-
łam wtedy zaledwie 16 
lat, więc może pani sobie 
wyobrazić mój lęk i oba-
wy, czy podołam.

Jakie były warunki 
pracy w tamtych trud-
nych, powojennych 
czasach? Co należało 
do pani obowiązków?

Oj, to były trudne 
czasy. Proszę sobie wyobrazić, że w szpitalu nie było 
bieżącej wody. Na bloku operacyjnym do zabiegu 
myliśmy się z użyciem tzw. umywalki pedałowej ( 
patent pana docenta Peszki), absolutnie nikt nie mógł 
nawet zamarzyć o sprzęcie jednorazowego użytku; 
prało się gaziki, gotowało strzykawki, aparaty do 
kroplówek. To wszystko wymagało ciężkiej pracy. 
Oczywiście te ograniczenia sprzętowe powodowały, 
że  na początku asystowałam przy bardzo prostych 
zabiegach. Sytuacja zmieniła się, gdy w 1957 roku 
do pracy w szpitalu przyszedł wtedy  jeszcze doktor 

Jerzy Peszko, który zaczął przeprowadzać coraz 
bardziej skomplikowane zabiegi, dzięki czemu i ja 
mogłam doskonalić swoje umiejętności.

W 1964 roku w szpitalu we Wrocławiu zdałam 
egzamin państwowy, składający się z części teore-
tycznej i praktycznej,  uprawniający mnie do wyko-
nywania zawodu pielęgniarki.

Ile lat przepracowała pani w tym zawodzie?

Pracowałam 43 lata, odeszłam na emeryturę 15. 
stycznia 1995 roku.

Można więc powiedzieć , że jest pani osobą, 
która współtworzyła historię złotoryjskiej służby 
zdrowia, zwłaszcza chirurgii operacyjnej, asystując 
przy setkach, a może tysiącach operacji przeprowa-
dzanych zarówno w starym szpitalu na ul. Szpitalnej 
jak i w szpitalu na Hożej. Jaka była atmosfera pra-
cy na bloku operacyjnym? Czy był to według pani 
zgrany, rozumiejący się zespól?

Z całą pewnością tak. Bez tego niemożliwa by-
łaby tak intensywna praca. Bywały takie dni, że 
wykonywaliśmy w trakcie jednego dyżuru ponad 10 

zabiegów, w tym takich, które wymagały od lekarzy  
umiejętności na poziomie klinicznym.

  Bardzo ciepło wspominam pana doktora Ka-
zimierza Baranowskiego, to był niezwykły lekarz, 
dusza człowiek, rozumiejący sprawy pacjentów, 
świetny fachowiec. 

Panu docentowi Jerzemu Peszce udało się stwo-
rzyć zgraną grupę lekarzy –operatorów, wśród 
których znaleźli się, między innymi: dr Barbara 
Charytoniuk, dr Bogusław Radzki, dr Stanisław 
Furtan, dr Przemysław Serafi n, dr Janusz Miernicki.

Pracując tak długo, z  pewnością zapamiętała 
pani jakiś niezwykle dramatyczny przypadek rato-
wania życia pacjentowi ?

Tak, pamiętam pacjenta Józefa Wachowiaka, 
który trafi ł do nas  na blok operacyjny po tragicz-
nym wypadku w kopalni w Nowym Kościele. Był 
to górnik przodowy, który doznał urazu głowy, na 
skutek niekontrolowanego wybuchu lasek dynamitu 
umieszczonych w ścianie wydobywczej. To była 
prawdziwa walka o życie, wymagająca najwyższych 
chirurgicznych umiejętności,  która zakończyła się 
pełnym sukcesem. Pamiętam również głośną sprawę 
zabójcy Suchodolskiego, który dokonał straszliwego 
mordu żony i pięciorga dzieci. Jak dziś widzę sześc 
par noszy leżących na szpitalnym korytarzu, a na 
nich charczące dzieci wraz z matką. Udało nam się 
uratować tylko Tereskę. Choć od tego zdarzenia 
minęło  wiele lat , nie mogę spokojnie o tym mówić.

Zawód instrumentariuszki  wymaga  bez-
względnego profesjonalizmu, ale również predys-

pozycji charakterologicz-
nych i osobowościowych. 
Jakie  według pani cechy po-
winna posiadać pielęgniarka 

- instrumentariuszka?

Powinna mieć sumienie 
to znaczy rozumieć, że pa-
cjent, powierzając lekarzowi 
i asystującej  mu instrumen-
tariuszce życie, nakłada na 
nich ogromną odpowiedzial-
ność. Przecież ja, sama będąc 
matką, doskonale zdawałam 
sobie sprawę, co czuje matka, 
która oddaje pod naszą opiekę  
swoje dziecko  i to  nazwa-
łabym  odpowiedzialnością 
sumienia. Ponadto trzeba po 
prostu kochać swoją pracę. 
Czy wyobraża sobie pani, 
że wytrzymałabym w tym 
zawodzie tyle lat, gdybym 
nie wykonywała go z zami-

łowaniem? 

Czy współpracując przez dziesiątki lat z innymi 
pielęgniarkami –instrumentariuszkami może pani 
powiedzieć, że przekazała im pani jakąś cząstkę 
swojej wiedzy i umiejętności, bo to chyba ważne, 
jak mówi poeta, żeby pozostawić po sobie jakiś 
ślad na ziemi?

Bardzo bym chciała, aby myślały o mnie jako o 
osobie, od której czegoś się nauczyły, ale osąd nale-
ży do nich. Ja z pewnością  starałam się, by te umie-
jętności , które zdobywałam przez  lata, przekazać 
innym, bo przecież mnie ktoś też ,,ofi arował” swoją 
wiedzę. Wspomniana przeze mnie moja pierwsza 
nauczycielka, siostra Kunegunda, z pewnością by 
chciała, żeby ten dar  służył nie tylko mnie, ale na-
stępnym pokoleniom pielęgniarek, które są powoła-
ne do służenia ludziom chorym. I niech tak zostanie. 
Dziś, z perspektywy emerytki, mogę powiedzieć, że 
mam w tym względzie czyste sumienie.

Bardzo miło wspominam współpracę z wielo-
letnią oddziałową bloku operacyjnego panią Bożeną 
Skorupą, zaś pierwszą pielęgniarką, z którą przyszło 
mi pracować jeszcze w starym szpitalu, była pani 

Czesława Olszewska. Może sobie pani wyobrazić, 
jaka to była dla mnie ulga, gdy pojawiła się pani 
Czesia, ponieważ  przez pierwsze dwa lata , gdy 
zabrakło siostry Kunegundy, byłam jedyną instru-
mentariuszką na bloku operacyjnym.

Na koniec zadam niedyskretne pytanie, bo po-
dobno o marzeniach nie mówi się głośno, ale ja 
chciałabym zapytać: O czym pani marzy?

O niczym, może tylko o tym, aby jeszcze raz 
stanąć u boku lekarza – operatora i usłyszeć: ,,Mo-
skit, krzywka, dissector” Słyszy pani, jak to brzmi? 
Wciąż czuję zapach sali operacyjnej, ale siły już nie 
te. Więc cieszę się,że mam szczęśliwą rodzinę, która 
daje mi poczucie bezpieczeństwa.

Gdy opuszczałam mieszkanie pani Balbiny, 
wiedziałam, że nie był to czas stracony. Rozmowa 
z takimi  ludźmi to wielka przyjemność. Uścisnęły-
śmy sobie ręce, spojrzałyśmy sobie w oczy, a moja 
rozmówczyni z uśmiechem na twarzy powiedziała 
mi na pożegnanie:,, Nie było tak strasznie”. Pomy-
ślałam wtedy, że to największy komplement dla 
debiutującego ,,wywiadowcy’”.

Docent Jerzy  Peszko o współpracy z Balbiną 
Kobzą:

Współpracowałem z panią Balbiną przez pra-
wie  40 lat. Można więc powiedzieć , że przez ten 
czas poznaliśmy się jak stare dobre małżeństwo. 
Instrumentariuszka to jak nieoceniony skarb dla 
lekarza - operatora. Pani Balbina miała wszystkie 
cechy potrzebne w tym zawodzie: niezwykły refl eks, 
inteligencję, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie - 
coś, co powoduje, że  między lekarzem a asystującą 
mu w trakcie zabiegu  instrumentariuszką istnieje  
porozumienie niemalże bez słów.

Ponadto pani Kobza była pracownikiem, który 
umiał pogodzić pracę z  powinnościami wobec ro-
dziny . Nie przypominam sobie, by  obowiązki żony 
i matki  wychowującej gromadkę dzieci  kiedykol-
wiek kolidowały u niej  z wykonywaniem  pracy 
zawodowej. Przecież to niezwykła umiejętność i za-
sługa nie do przeliczenia. Była to osoba nadzwyczaj  
dyspozycyjna,  nie pytająca o dodatkową zapłatę za 
godziny nadliczbowe, wykonująca swoje obowiązki 
z potrzeby serca. O tym, że na panią Bisię zawsze 
można było liczyć, niech świadczy fakt, że  pewnego 
razu, na moją prośbę, ksiądz wywołał ją z kościo-
ła, w trakcie  odprawiania mszy świętej, by mogła 
asystować przy zabiegu. 

Dzisiaj spotykamy się już bardzo rzadko, ale 
jest to osoba, o której zawsze myślę bardzo ciepło 
i życzliwie. 

Rozmawiała Anna Markiewicz

Wdrapując się na drugie piętro kamienicy przy ulicy Basztowej 
13 nie czułam się komfortowo. Co było tego powodem? Może  

ten ,,pechowy” numer budynku , a może to, że miałam tym wywia-
dem  zadebiutować na łamach  Echa. Gdy drzwi otworzyła mi moja 
rozmówczyni, zdenerwowanie uleciało, bo przywitały mnie ciepłe, 
inteligentne oczy i serdeczny uśmiech. Zapach zupy ogórkowej, rozno-
szący się po mieszkaniu, całkowicie rozładował atmosferę - poczułam 
się jak we własnym domu. Od razu zrozumiałam, dlaczego osoby, 
które przez  dziesiątki lat pracowały z panią Balbiną Kobzą - in-
strumentariuszką na bloku operacyjnym złotoryjskiego szpitala 

- nazywały ją ,,Bisią”. Natychmiast skojarzyłam złotoryjską ,,Bisię” 
ze złotą ,,Justysią z Kasiny Wielkiej”- bo  przecież to oczywiste, że 
o ludziach niezwykłych, wielkiego ducha, mówi się z uczuciem.

Do przeprowadzenia  wywiadu z panią namówił mnie pani wie-
loletni szef , doc. Jerzy Peszko, który w rozmowie ze mną mówił o 
pani w samych superlatywach. Jak pani wspomina współpracę z 
panem docentem? 

Przede wszystkim pan docent to jest osobowość, można by powie-
dzieć: osobowość szefa , który potrafi ł stworzyć zespół ludzi oddanych 
swojej pracy. Gdy trzeba było, to padały z jego ust trudne dla nas 
personelu  słowa, a nawet czasem leciały ,,przysłowiowe narzędzia”, 
ale nie było w tym złośliwości, tylko dyscyplinowanie w pracy. Pan 
docent nie szczędził też pochwał, gdy na to zasłużyliśmy. Jednym 
słowem zachowywał się  jak prawdziwy szef. To, co go wyróżniało, 
to ciągłe dopingowanie nas pielęgniarek jak i lekarzy do  podnosze-
nia kwalifi kacji , dokształcania się, doskonalenia umiejętności. Jako 
świetny  fachowiec uświadamiał nam, że nie możemy wykonywać 
naszej pracy na dostateczny, lecz na piątkę z plusem, bo tego wymaga-
ją od nas pacjenci, którzy powierzają nam swoje życie. Poza tym, gdy 
komuś działa się niezasłużona krzywda lub trzeba było go wesprzeć 
w sprawach życiowych, można było na szefa liczyć. 

Cofnijmy się kilkadziesiąt lat wstecz. Jak to się stało, że posta-
nowiła pani służyć ludziom jako pielęgniarka?

Namówiła mnie do tego moja koleżanka. Byłam młodziutką 
dziewczyną, która w tamtych trudnych, powojennych czasach, mu-
siała sama zawalczyć o swoją przyszłość. W 1947roku z rodzinnego 
Bełchatowa przyjechałam z mamą i rodzeństwem do Wałbrzycha. 
W 1951 roku, ze wspomnianą wyżej koleżanką, pojechałyśmy  do  
Kłodzka , gdzie zorganizowano sześciomięsięczny kurs dla młod-
szych pielęgniarek. W grudniu tegoż roku zdałam egzamin i zaraz po 
tym otrzymałam obowiązujący w tamtych czasach nakaz pracy. Los 
przywiał mnie do Złotoryi w styczniu 1952 roku. Zaczęłam pracować 
w tzw. starym szpitalu, gdzie dyrektorem był pan dr Józef Pawlita. 
Pamiętam też dr Binasika, Borejkę i Drexlera.

Personel pielęgniarski stanowiły profesjonalnie przygotowane 
siostry zakonne: Benedykta - oddziałowa chirurgii, Emiliana, odpo-
wiedzialna za oddział wewnętrzny, szefową laboratorium była Che-
rubina, a ja po odbyciu stażu na poszczególnych oddziałach trafi łam 
pod opiekuńcze skrzydła siostry Kunegundy- oddziałowej bloku 
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Bieg ku pamięci Aleksandra 
Fedorowicza oraz Jerzego 
Szmajdzińskiego

Jerzy Szmajdziński wśród złotoryjskiej młodzieży
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Zawodowego w Złotoryi jest jednym z 19 ośrodków 
Dolnośląskiego ZDZ z siedzibą we Wrocławiu. 
Spełniają one kilka funkcji prowadząc 1. kursy 
i szkolenia, 2. warsztaty szkoleniowe, 3. szkoły 
młodzieżowe, 4. szkoły dla dorosłych. Są 
placówkami szkoleniowymi, działającymi w ramach 
stowarzyszenia oświatowego. Wcześniej w ośrodku 
kształcenia zawodowego w Złotoryi funkcjonowało 
Policealne Studium BHP, Policealne Studium 
Informatyki, Technikum Mechaniczne, a nawet 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Z uwagi 
na brak naboru, placówki te już nie działają. Jedynie 
wrocławski ZDZ prowadzi obecnie  kilka szkól 
dla młodzieży. Skąd nieporozumienia? W mieście 
istnieje konkurencja w postaci Złotoryjskiego 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego, który mieści 
się przy ul. Wojska Polskiego, ale nie podlega pod 
Dolnośląski ZDZ. Obie placówki nie wchodzą sobie 
w drogę, organizują inne kursy. 
 ZDZ, który prowadzi od 21 lat Jerzy 
Moskot, obchodził w 2006 r. sześćdziesięciolecie 
istnienia. Od 1946 do około 1962 r. był on bardzo 
mocno związany z rzemiosłem, nosząc wręcz 
nazwę Zakładów Doskonalenia Rzemiosła. Co 
ciekawe, okolicznościowe wydawnictwo z 2006 
r. podkreślało, iż zwłaszcza nasza placówka, jak 
najbardziej zasłużenie, uroczyście obchodziła 
w 1986 r. 40-lecie. W dokumentach ośrodka 
zachowały się nazwiska tylko niektórych 
poprzednich kierowników: Henryka Pawłowskiego, 
Eugeniusz Hopeja i Antoniego Trzeciaka.  Pierwsza 
siedziba znajdowała się przy ul. Wojska Polskiego 
na terenie warsztatów szkolnych, następnej udzielał 
Zespół Szkół Zawodowych. W istniejących dawniej 
warsztatach produkowano głównie na potrzeby 
kombinatu lubińskiego np. skrzynki elektryczne. W 
2007 r. nastąpiła przeprowadzka na ul. Kolejową, 
gdzie czekały pomieszczenia, zajmowane wcześniej 
przez Gimnazjum nr 1. Dzisiejsze warunki 
lokalowe Jerzy Moskot ocenia jako wystarczające 
i adekwatne do działalności ośrodka. W 2010 r. 
uruchomiona została pracownia komputerowa. „Od 
niepamiętnych czasów” etatowo zatrudnione są 
dwie osoby, w tym kierownik. Nasz ZDZ jest nie 
tylko jednym z najstarszych ale i najaktywniejszych 
ośrodków na Dolnym Śląsku. Nie wszystkie ośrodki 
reprezentowane są w Zarządzie DZDZ, w którym 
zasiada Jerzy Moskot.
 Ciekawiła nas ewentualna zmiana charakteru 
i priorytetów zakładu po 1989 r. Wcześniej 
przecież nie było ofi cjalnego bezrobocia a wielu 
pracowników bez dodatkowych przeszkoleń i 
przekwalifi kowań mogło całe życie przepracować 
w jednym zakładzie. Zdaniem Jerzego Moskota 
zawsze istniały np. obowiązkowe kursy bhp, na 
które kierowały pracowników ich zakłady. Dzisiaj 
sprawy bhp nabrały jeszcze większego znaczenia 
a wiele szkoleń związanych jest ze zdobywaniem 
drugiego lub trzeciego zawodu. Obecnie głównym 
źródłem uczestników kursów jest Powiatowy Urząd 
Pracy, a od dwóch-trzech lat  również Miejskie i 
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Zaprzestały 
działalności warsztaty oraz, jak już mówiliśmy, 
szkoły. W związku ze zmianą ustroju jednak 
niewątpliwie rośnie znaczenie ZDZ. 
 Wydawało nam się, że, śladem wielu instytucji 

czy organizacji, ZDZ zdobywa środki unijne. Okazało 
się, że wystarczają w zasadzie opłaty wnoszone 
przez kursantów (dokładniej biorąc, w większości 
przypadków otrzymują ono dofi nansowanie z 
zakładu lub Urzędu Pracy lub ośrodka pomocy 
społecznej, które często pochodzi z UE). Pośrednio 
więc ZDZ korzysta z Unii, ale być może niedługo 
się to zmieni, ponieważ w Zarządzie DZDZ 
powstała komórka, która będzie się tym zajmowała. 
W  ciągu 21 ostatnich lat corocznie ZDZ osiągał 
dodatni bilans fi nansowy, wyjątkiem był jedynie 
2007 r., gdy konieczny był remont nowej siedziby 
(40 tys. zł) i zakup wózka widłowego (50 tys.), 
lecz wówczas przydatna okazała się pomoc 
wrocławskiej centrali.

 

Jerzy Moskot zgadza się z określaniem ZDZ jako 
barometrów rynku pracy. Chodzi nie tylko o to, że  
ilość osób, kierowanych przez Urząd Pracy waha 
się  w zależności od panującej na nim sytuacji. Z 
ośrodków  pomocy społecznej przychodzą osoby, 
które długotrwale korzystają z ich usług, jakoś 
nie radzą sobie w życiu i potrzebują pomocy i 
pracy. Wówczas szkolenia mają inny charakter: 
w pierwszej kolejności są to kursy wspierające 
psychologicznie daną osobę, podnoszące rozwój 
emocjonalny, dające możliwość swobodnego 
poruszania się na rynku pracy i lepsze szanse na 
jej znalezienie a następnie przychodzi kolej na 
szkolenia typowo zawodowe. 
 Od mniej więcej dwudziestu lat co roku kończy 
tutaj rozmaite kursy około 1500 osób (np. w 2009 
r. dokładnie 1300). Z urzędu pracy kierowani są 
przede wszystkim mężczyźni, z ośrodków pomocy 
społecznej w równej ilości przedstawiciele obu płci. 
Siedemdziesiąt procent pochodzi z terenu powiatu 
złotoryjskiego, od 30 do 40% stanowią bezrobotni. 
Około 80 % stanowią osoby w wieku do 30 lat, 
10% 30-50 lat, a rzadko można spotkać kursanta  
liczącego więcej niż 50 lat.  J. Moskot wyjaśnia, 
że ilość szkolonych w danej chwili bezrobotnych 
zależy od rodzaju kursu, np. w okresowych 
szkoleniach bhp uczestniczą osoby pracujące. 
 Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Złotoryi, 
jako jeden z nielicznych posiada certyfi kat 
Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, 
umożliwiający prowadzenie szkoleń dla 
pracowników odkrywkowych zakładów górniczych. 

Dzięki akredytacji Kuratora Dolnośląskiego jest 
jednym z pięciu placówek, które na Dolnym 
Śląsku mogą organizować kursy drwal-operator 
pilarek spalinowych. Ma również możliwości 
szkolenia kierowców przewożących materiały 
niebezpieczne (ADR). Jeśli chodzi o inne kursy, 
ZDZ nie jest w mieście monopolistą: prawo jazdy 
na kategorie od A do E można uzyskać w kilku 
szkołach samochodowych, niewiele jednak spośród 
nich przygotowuje do kierowania samochodami 
ciężarowymi. Istotnym argumentem jest posiadanie 
certyfi katu jakości ISO. Szkolenia bhp prowadzone 
są na mocy certyfi katu Centralnego Instytutu 
Ochrony Pracy. Ważną inwestycją był zakup 
nowego wózka widłowego w związku z takimi 
kursami. Popularnością cieszyło się szkolenie w 
zawodzie opiekuna osób starszych i samotnych, 
obsługi kas fi nalnych czy magazyniera.  Możliwe 
jest zorganizowanie kursu nawet dla jednej osoby 
i był już taki przypadek. Żeby być uczestnikiem 
niektórych kursów, należy posiadać odpowiednie 
kwalifi kacje (wykształcenie). Są jednak kursy nie 
stawiające takich wymagań, np. kurs na kandydata 
na instruktora praktycznej nauki zawodu może 
ukończyć osoba bez specjalnych kwalifi kacji, 
ale żeby podjąć pracę w tym charakterze należy 
uzupełnić niezbędne kwalifi kacje. OKZ prowadzi 
kursy na zlecenie zakładów pracy i instytucji 
oraz z wolnego naboru. W 2009 r. zorganizowano 
85 kursów, najwięcej jak do tej pory. Szkolenia 
prowadzi corocznie około 40 specjalistów, 
zatrudnianych na umowy-zlecenia. Kierownik ZDZ 
podkreśla długoletnią współpracę z PGP BAZALT, 
Nadleśnictwem w Złotoryi, zakładami Mine Master, 
Zakładem Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym, Zakładem 
Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju, Rejonowym 
Przedsiębiorstwem Komunalnym. 
 Wyjątkowa sytuacja istniała w latach 90. 
ubiegłego już wieku. Jerzy Moskot wspomina: 
Gdy Polacy szturmowali wtedy Wyspy Brytyjskie, 
na kursach zjawiało się wiele osób z wyższym 
wykształceniem, np. uprawienia operatora wózków 
widłowych na jednym kursie zdobyło jednocześnie 
aż sześciu magistrów wychowania fi zycznego. Kursy 
języka angielskiego prowadził niezapomniany 
Clive Shakespeare, który przede wszystkim 
przygotowywał kadrę Boart Longyer. Clive był tak 
mocno emocjonalnie związany z OKZ, że poślubił 
pracownicę Ośrodka, zabierając ją na wyspy.
 Trudno precyzyjnie określić, ilu spośród 
absolwentów kursów zdobyło pracę. Są  przykłady, 
że tak się stało, np. kilku operatorów wózków 
widłowych pracuje w wyuczonym zawodzie 
zakładach powiatu złotoryjskiego i Legnickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, niektórzy kierowcy 
po kursach prawa jazdy oraz ADR stanowią kadrę 
w w/w zakładach. Absolwenci kursów „Opiekun” 
wykorzystują nabyte umiejętności pomagając 
osobom starszym, chorym i potrzebującym. Trzy 
osoby podjęły pracę w Zakładzie Opiekuńczo-
Pielęgnacyjnym w złotoryjskim szpitalu. Jerzy 
Moskot jest pewny, że ZDZ będzie nadal potrzebny 
i pomocny nie tylko lokalnym rynkom pracy.
 Życzymy Jerzemu i jego żonie Elżbiecie 
beztroskich dni w Lidzbarku Welskim na Mazurach, 
nawet gdyby zechciał nadal dzielić emeryturę z 
zajęciami w tamtejszym ZDZ. Redakcja „Echa” po 
cichu liczy na to, że, być może, na jej redakcyjny stół 
trafi  kiedyś jedna z tych ogromnych ryb, które tylko 
czekają na zapalonego złotoryjskiego wędkarza tuż 
przy pomoście jego uroczego letniskowego domku.

  Roman Gorzkowski 

O Mirku Kopińskim krąży w usportowionym 
środowisku złotoryjskim anegdota, jak to 

podczas jednej z konkurencji OLAWSu wystarto-
wał do rowerowego wyścigu na Trupień z kołem 
przyblokowanym przez hamulec i dopiero na mecie 
zorientował się, że coś jest nie tak. Autentyczność 
zdarzenia potwierdza sam zainteresowany, dodając, 
że wtedy rzeczywiście nie udało mu się wygrać  tej 
konkurencji, ba przyjechał na przedostatnim miej-
scu , ale rok później wziął srogi odwet i wygrał. 
Całe to zdarzenie potwierdza tylko obserwację: 
człowiek ów tryska niespotykaną wręcz energią, 
a to, co zaczyna, stara się robić profesjonalnie i za 
wszelką cenę ukończyć. Gdy pewnego śnieżnego 
popołudnia zbieramy się na pierwszą fotografi czną 
sesję w celu zrobienia zdjęć promujących bieg wul-
kanów, z trudem nadążamy za pomysłami Mirka, 
którego wszędzie jest pełno: to przedziera się przez 
krzaki, by nagle zapaść się gdzieś w śniegu, to wręcz 

wpada do leniwie płynącej Kaczawy, by po chwili 
wspiąć się na przęsła wiaduktu kolejowego. Grupa 
zawodników, którą przywiózł ze sobą na ten trening-
sesję fotografi czną, także ma pewien problem, żeby 
nadążyć za swoim przewodnikiem. 

Koło Mirka na pewno nie można przejść obo-
jętnie. Ma swoich zwolenników, ale i zagorzałych 
przeciwników. Jeszcze większą polemikę wokół 
jego osoby spowodował projekt zorganizowania w 
I Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów.

Na pytanie: po co Złotoryi kolejna impreza spor-
towa, Mirek Kopiński odpowiada:

- Bardzo dużo osób w Złotoryi biega i jeździ po 
różnych imprezach biegowych nie tylko w kraju, ale 
i za granicą. Oglądając tę masę biegaczy doszliśmy 
do wniosku, że warto pokusić się o zorganizowa-
nie masowej imprezy biegowej również w Złotoryi, 
w Krainie Wygasłych Wulkanów dla jej promocji, 
popularyzacji aktywnego stylu życia, ale także 
jako próbę pozyskania funduszy na prowadzenie 
Międzyszkolnego Klubu Sportowego  – może nie w 
pierwszym roku, ale w kolejnych latach się to uda. 
Naszą ambicją  jest stworzenie odpowiednich wa-
runków dla zdolnej młodzieży do uprawiania lekkiej 
atletyki na wysokim poziomie.

Jedni wprost nie wierzą, że przedsięwzięcie 
się uda, inni mają wątpliwości a jeszcze inni nie-
cierpliwie oczekują soboty 19. czerwca, by przeżyć 
niezapomniane chwile podczas sportowego świę-
ta. Wszyscy jednak są zgodni, że imprezie należy 
gorąco kibicować, bo jest to szansa nie tylko na 
propagowanie samego biegania w Złotoryi, ale rów-
nież na promocję miasta i regionu. Dostrzegają to 
władze miasta, ale również Partnerstwo Kaczawskie 

– skupiające wiele gmin naszego regionu.  Pomysł 
aktywnie wspierają portale Maratony Polskie i Bieg 
Katorżnika jak również wiele osób związanych ze 
środowiskiem biegaczy (Małgorzata Sobańska – 
polska olimpijka, Marek Tronina – Prezes Zarządu 
Fundacji „Maraton Warszawski”) czy z mediami 
(Tomasz Zubilewicz – TVN Meteo). Lokalnie pa-
tronują biegowi Starosta Powiatu Złotoryjskiego, 
Burmistrz Miasta Złotoryja a także Starosta Po-
wiatu Jaworskiego oraz Wójt Złotoryi). Jeżeli dodać 
do tego złotoryjskie organizacje i stowarzyszenia 
(Bractwo Kopaczy Złota, Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Złotoryjskiej, Złotoryjskie Towarzystwo Tra-
dycji Górniczych), a także fi rmy (Kobud, Ren-But, 
Zajazd u Jana czy Groch-Bud) należy wierzyć, że 
będziemy mieć do czynienia z wydarzeniem o du-
żym znaczeniu dla naszej społeczności.

Na pewno nie było łatwo przekonać wszystkich 
nie tylko do pomysłu, ale i do samych organizatorów. 
Wprawdzie przemawia za nimi czternastoletnia hi-
storia klubu sportowego MKS Aurum a następnie 
MKS Aurum-Kobud, oraz doświadczenie, jakie zdo-
byłem budując fi rmę KOBUD, ale w dzisiejszych 
czasach sama opinia, to nie wszystko. Nie obyło się 
więc bez wielu długich i trudnych rozmów, przeko-
nywania, szukania sprzymierzeńców – ludzi, którzy 
w różny sposób wsparliby inicjatywę.

Chciałbym, żeby te zawody nie były imprezą Mi-
rosława Kopińskiego. Obecnie osiągnięcia zapew-
niają zorganizowanie biegu na pewnym minimalnym 
poziomie, niemniej jednak jesteśmy świadomi, iż 
oczekiwania odbiorców i poziom organizacyjny im-

prez w całej Polsce podnosi się. Chcemy 
rozpocząć z wysokiego pułapu, bo tylko 
profesjonalne podejście może przynieść 
sukces, nie zamierzamy spocząć na lau-
rach,  tylko ostro działać. Priorytetem 
jest pozyskanie sponsorów oraz  współ-
pracy z samorządami, stowarzyszeniami 
lokalnymi kulturalnymi i sportowymi z 

mediami przy budowaniu wizerunku i całego kształ-
tu imprezy.

Trudno nie oddać racji Mirkowi. Każde wspólne 
działanie, każde wsparcie dla lokalnej inicjatywy 
jest cenne, nie tylko dlatego, że pomaga organizato-
rom, ale przede wszystkim, że spaja miejscową spo-
łeczność. Dlatego poza kibicowaniem i trzymaniem 
kciuków - żeby się udało, warto także aktywnie 
wspomóc ten projekt w każdy możliwy sposób.

Przedsięwzięcie chce się wpisać do kalendarza 

ekstremalnych za-
wodów biegowych, 
które z roku na 
rok zyskują coraz 
większą popular-
ność. Ambicją or-
ganizatorów jest, 
żeby obok  Biegu 
Katorżnika stać się 
wiodącą imprezą 
tego typu w kraju.

Jest już opra-
cowany dosyć do-
kładnie harmono-
gram całej imprezy 
wraz z imprezami 
towarzyszącymi. 
Wszystko jest roz-
pisane, a co naj-
ważniejsze, wia-
domo dokładnie, 
co trzeba przygo-
tować, aby zawody 
się odbyły. W tej 
chwili punkt po 
punkcie realizowa-
ny jest scenariusz i można założyć, że gdy całość 
zostanie przygotowana zgodnie z rozkładem jazdy, 
to 19. czerwca wszystko potoczy się już wg dokład-
nie opracowanego schematu. 

Naszym sukcesem będzie, gdy do końca zreali-
zujemy cały plan przygotowawczy i nie wymięk-
niemy - mówi Mirek Kopiński – wtedy zapisze się 
odpowiednia ilość osób, a impreza się powiedzie.

Oczywiście sporną kwestią zawsze będzie fre-
kwencja. To, że będzie młodzież od 5 do 18 roku ży-
cia, tego jestem pewien. Natomiast sprawą otwartą 
pozostaje kwestia dorosłych biegaczy. W tej chwili 
mamy już sto kilkadziesiąt zgłoszeń z całej Polski 
i bardzo  niewiele z samej Złotoryi. Liczymy, że 
powinno przybyć w czerwcu około 400 biegaczy. 
Mniejsze znaczenia dla Nas będzie miała kwestia 
frekwencji, a większe, żeby Ci, którzy  przyjadą, 
chcieli pobiec także w kolejnych latach i nieśli dobrą 
opinie o naszej imprezie, mieście i krainie. Warte 
podkreślenia jest, że zapisują się osoby i rodziny z 
całej Polski. Zachęcamy fi rmy lokalne do wsparcia, 
jak również do wystartowania w zawodach, promu-
jąc hasło „Firma biega razem z Nami”, zachęcamy 
różne organizacje, wiec myślę, że z naszych okolic 
również ostatecznie będzie spora grupa osób. Już 
niebawem promocja okazałego medalu w kształcie 
Wilczej Góry na łańcuchu stalowym dla wszystkich, 
którzy ukończą bieg, wierzymy, że emblemat zachęci 
niezdecydowanych do wzięcia udziału w zawodach. 

Już dzisiaj dzięki intensywnej kampanii pro-
mującej I Bieg Szlakiem Wulkanów, o Złotoryi, Po-
górzu Kaczawskim oraz o gorącej historii naszego 
regionu zrobiło się głośno w środowisku biegaczy:

Ludzie mailują i dzwonią i pytają, czy naprawdę 
mamy tutaj wygasłe wulkany. Na pewno strzałem w 
dziesiątkę było nadanie naszemu przedsięwzięciu tej 
chwytliwej, jak się okazuje nazwy. Minął miesiąc 
od ofi cjalnego uruchomienia strony internetowej i 
zapisów, a już naszą stronę internetową obejrzało 
5000 osób, opublikowanych zostało ponad 20 arty-
kułów, i to nie zawsze przez patronów medialnych.

Co czeka na tych, którzy wystartują w czerwcu 
do I Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów? Na 
pewno duży wysiłek. Pomysłów na to, jak utrudnić 
ciężki sam w sobie bieg po urozmaiconym terenie 
w magicznym trójkącie pomiędzy złotoryjskim za-
lewem, Kruczymi Skałami i podnóżem Wilkołaka, 
jest mnóstwo. To nie tylko przeszkody naturalne, ta-
kie jak zarośla czy koryto Kaczawy a także Młynów-
ki, to również przeciski pod torami i drogami oraz 
przeszkody specjalnie przygotowane na tę okazję. 
Na pewno będzie to wymagało od startujących wiel-
kiej ofi ary potu, może trochę łez i niewykluczone, 
że i krwi – czyli tego, za czym tęsknią współczesne 
media i publiczność.

                      Robert Pawłowski

Niniejszy tekst powstać miał kilka miesięcy temu, bo, jak 
nam się wydawało, czas nie odgrywał istotnej roli. Gdy 

niespodziewanie dowiedzieliśmy się, że Jerzy i Elżbieta 
Moskotowie już w końcu marca stąd wyjeżdżają, aby zamieszkać 
na drugim końcu naszego kraju, nie można było dłużej czekać. 
Chcąc nie chcąc, artykuł stał się swego rodzaju „pożegnaniem 
ze Złotoryją” i skromną pamiątką, która, mamy nadzieję, 
pozostanie w Ich domowym archiwum. Ufamy, że wybaczą nam 
tę zwłokę. 
 Nie chodzi tylko o to, bowiem uważamy, że działalność 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego, mającego swoją siedzibę 
przy ul. Kolejowej, jak najbardziej trafi ć musi na łamy naszej 
prasy. „Echo” jest miesięcznikiem TMZZ, a tutaj istnieje 
Ośrodek Dokumentowania i Opracowywania Dziejów Ziemi 
Złotoryjskiej.
 Kilku przypadkowo spytanych złotoryjan popełniło niestety 
typową pomyłkę, kojarząc ZDZ wyłącznie z adresem przy ul. 
Wojska Polskiego i jakimiś warsztatami przy szkole zawodowej 
a nawet z jej fi lią. Jerzy Moskot wyjaśnia: Zakład Doskonalenia 
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Jerzy Moskot (po prawej) i Kazimierz 
Nalepka. Kurs zawodowy w zakładzie 
mięsnym.

Zajęcia na kursie na barmana

Absolwenci kursu na fl orystę
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Winnica? A, to niedaleko. Trzeba jechać prosto, 
do szkoły, tuż za nią po lewej stronie drogi jest 

mostek, trzeba przez niego przejechać i już widać 
to gospodarstwo. Ciągle tam remontują.

Tak mieszkańcy Sokołowca wskazują drogę 
do posiadłości pary przyjaciół Teresy Kucharskiej 
i Pawła Góździa, którzy porzucili wielkomiejski 
blichtr Wrocławia i osiedlili się we wsi położonej 
w Górach Kaczawskich. Na ich posiadłość składa 
się już wyremontowany dom mieszkalny z czarny-
mi szachulcowymi belkami, które odcinają się od 
świeżo pobielonych ścian, ogromne budynki gospo-
darcze po prawej stronie, które jeszcze czekają na 
swój czas. Po lewej stronie bramy spory budynek 
w trakcie remontu: pierwsza i druga kondygnacja 
z rzędami nowych okien; w spadzistym dachu z 
czerwoną dachówką również nowe okna dachowe. 
Widać, że budynek jest szykowany na agroturystykę. 
Na końcu podwórza dwa stare, rozłożyste kaszta-
nowce. Na pewno pięknie kwitną na wiosnę, a latem 
rzucają chłodny cień na dom. Podwórzec częściowo 
rozkopany, instalują się jakieś podziemne media. Na 
środku pyszni się duży klomb z ciekawymi okazami 
głazów narzutowych, zapewne przywiezionych z 
okolicznych pól i kamieniołomów. Na środku klom-
bu młodziutki platan, a dookoła krzaczki młodych, 
wiecznie zielonych rododendronów z mięsistymi 
liśćmi. Nie trzeba dużo wyobraźni, aby wiedzieć, 
że niedługo będzie to piękna i zadbana posiadłość. 

Paweł Góźdź to doświadczony winiarz. Od dwu-
dziestu lat zajmuje się dystrybucją win oraz szko-
leniem z zakresu wiedzy o winach. Doświadczenie 
zdobywał w winnicach i restauracjach Francji. 

– Polskie wina są coraz lepsze. W ubiegłym roku 
na Święcie Polskiego Wina w Zielonej Górze nasze 
polskie wina skutecznie konkurowały na przykład 
z gruzińskimi czy niemieckimi – pani Teresa opo-
wiada o winiar-
stwie, podczas gdy 
jej przyjaciel nale-
wa do kieliszków 
wytrawne wino o 
intensywnej ciem-
noczerwonej bar-
wie z dolnośląskiej 
winnicy w Miękini. 

– Degustacja 
wina z wypluwaniem to nie jest picie – ciągnie roz-
mówczyni. – Można je bez obaw degustować przed 
prowadzeniem samochodu, bo ta odrobina na pewno 
nie wpłynie na zawartość alkoholu we krwi. Zauwa-
żamy z Pawłem, że jest już spory postęp w edukacji 
winiarskiej polskiego społeczeństwa. Coraz więcej 
osób zaczyna się tym tematem interesować, a co 
za tym idzie – zdobywać coraz większą wiedzę na 
ten temat.

Polacy dojrzali już do spożywania win. Kupuje-
my wina w marketach, pytamy o nie w restauracjach, 
coraz częściej chcemy pić nasze rodzime, lokalne 
wino. A tego nasz handel nie oferuje. W Polsce tylko 
dwie winnice uzyskały zgodę na sprzedaż swojego 
wina. Jedna z nich zlokalizowana jest w Miękini 
na Dolnym Śląsku.

– Przemawia przeze mnie gorycz – mówi pan Pa-
weł –  ale bariery przepisów prawnych i wymogów 

formalnych w zakresie produkcji 
i sprzedaży wina są nie do prze-
skoczenia dla niewielkich winnic 
takich jak Romana Wolniewicza w 
Dłużcu czy nasza. Na przykład po-
siadanie laboratorium przy winnicy 
czy zlecanie usług laboratoryjnych 
to są ciężkie pieniądze, nie mówiąc 
o legalizacji zbiorników. Nas zwy-
czajnie na to nie stać. W innych 
krajach europejskich przepisy te są 
znacznie łagodniejsze. Póki co pro-
dukcja wina odbywa się wyłącznie 
dzięki pasjonatom, którzy wydają 
na to własne pieniądze, w zamian 
otrzymując jedynie uznanie znaw-
ców na przykład podczas święta 
wina, jakie my organizujemy od 
kilku lat. 

Nasi bohaterowie mają tuż za 
domem w Sokołowcu półtorahek-

tarową winnicę, a planują mieć trzyipółhektarową. 
Jednak doskonale wiedzą, że nigdy – dopóki się 
przepisy nie zmienią – nie będą producentami na 
większą skalę, o jakiej traktują owe przepisy. Póki co, 
ciągle eksperymentują z dość młodymi jeszcze krze-
wami winorośli. Wiele z nich do tej pory w Polsce 
nie było uprawianych (szczególnie z gatunku Vitis 
vinifera) . Dlatego trzeba najpierw je wypróbować, 
zobaczyć jak będą się czuły w dość surowym pol-
skim klimacie, a dopiero potem zacząć prawdziwą 
uprawę. Dodatkowo sokołowska uprawa leży w 
Górach Kaczawskich, gdzie wiosna przychodzi o 
wiele później niż na przykład do Złotoryi. Jednak 
te niedostatki klimatu winnica gospodarzy będzie 
nadrabiała doskonałą lokalizacją na stromym stoku 

o południowej wystawie. 

Pani Teresa wraz ze swoim przyjacielem Pawłem 
prowadzą szkołę sommelierów we Wrocławiu. Moż-
na w niej zdobyć uprawnienia np. kelnera somme-
liera, podszkolić się w zakresie sztuki nakrywania 

do stołu czy obsługi 
konsumenta. Z tych 
usług korzystają nie 
tylko osoby związa-
ne z zawodem, dla 
których jest to nie-
zbędne, ale także 
(ostatnio coraz czę-
ściej) biznesmeni 
mający czas i pie-

niądze, aby zapoznać się ze sztuką dobierania wina 
do potraw i zgłębić wiadomości o tych szlachetnych 
trunkach. 

– Wiedza o winach i sztuka ich podawania w 
wielu lokalach w Polsce jest kompromitująco ni-
ska. Można powiedzieć, że w niektórych nie ma jej 
wcale – gospodyni powoli sączy wino nalane przez 
jej przyjaciela. – Bardzo często zdarza się tak, że to 
gość, który przychodzi do lokalu i zamawia wino, 
zna się na nim lepiej niż kelner tam pracujący. I po 
to potrzebna jest nasza szkoła, aby te proporcje w 
kraju zmienić.  

Sommelier to zawód szczególny. Taka wyższa 
szkoła jazdy niezbędna dla kelnerów w restauracjach 
najwyższej klasy. Zresztą jest obecnie wymóg, aby 
w restauracjach pięciogwiazdkowych hoteli był za-
trudniony kelner z uprawnieniami sommeliera. Do 
niego należy piecza nad piwniczką lokalu, obsługa 

gości ze szczególnym uwzględnieniem właściwego 
doboru  podawanych alkoholi oraz głęboka znajo-
mość gatunków win. Sommelier jest w stanie ustalić 
czy wino nie jest za młode i czy nie powinno doj-
rzeć, potrafi  rozróżnić i nazwać aromaty i smaki, 
określić potencjał danego rocznika, jest również w 
stanie ustalić czy jakość danego wina warta jest ceny 
proponowanej przez winiarnię. W dawnej Polsce te 
czynności wykonywał podczaszy.  

Pani Teresa Kucharska do niedawna była jednym 
z dyrektorów w sieci hoteli Orbis we Wrocławiu 
(obecnie na emeryturze), wykłada w policealnej 
szkole hotelarsko – gastronomicznej, jest współ-
właścicielką wraz z ze swoim przyjacielem Pawłem 
Góździem wspomnianej Szkoły Sommelierów we 
Wrocławiu oraz wraz z nim organizuje od kilku lat 
dużą imprezę Święto Polskiego Wina. Życie bardzo 
intensywne, w którym absolutnie nie ma miejsca 
na nudę. Aż tu nagle para ta osiada w cichej wsi 
Sokołowiec z dala od wielkiego Wrocławia. 

– Bo wszystko zaczęło się od agatów – wyjaśnia. 
Pewnego dnia późną wiosną siedem lat temu 

przyjechali tutaj oboje, aby spenetrować teren w 
poszukiwaniu agatów, jaspisów i innych minerałów, 
co od dawna było ich pasją. Ponieważ mieli mocną 
podbudowę teoretyczną, wiedzieli, że w Górach 
Kaczawskich jest największe bogactwo mineralo-
giczne w Polsce. W centrum informacyjnym wsi, 
czyli miejscowym sklepiku, zapytali o ludzi, którzy 
mają podobne hobby i mogą podpowiedzieć,  gdzie 
skierować pierwsze kroki w poszukiwaniu kamieni. 
Polecono im Mirosława Kobielę. Okazało się potem, 
że to doskonały grzybiarz, a do minerałów ma po 
prostu instynkt wrodzony i niesamowitego nosa. 

Wtedy po raz pierwszy zostali na noc w Soko-
łowcu rozbijając namiot na podwórku u Mirka Ko-
bieli. Gdy zbudzili się rano, usłyszeli szum potoku, 
śpiew ptaków, a słoneczne promienie przebijały się 
przez ściany namiotu. I już wiedzieli, że będą tu 
przyjeżdżać częściej, bo miejsce ich oczarowało. 
Gdy zrobiła się późna jesień i na namiot było za 
zimno, musieli korzystać z noclegów w agroturysty-
ce. Wtedy przyszło im do głowy, że jeśli kupią dom 
w Sokołowcu, to będą mogli spać u siebie.

Na początek nabyli tylko grunt, potem kupili to 
gospodarstwo wraz z domem i budynkami gospodar-
czymi. Teraz mówią o sobie, że są sokołowczanami, 
bo pan Paweł jest już tu zameldowany, a pani Teresa 
będzie wkrótce. 

W zabudowaniach w Sokołowcu w zamyśle 
będzie szkoła sommelierów z częścią hotelową i 
restauracyjną. Właściciele nastawiają się na agro-
turystykę winną. Gospodyni zamierza o zagadnienia 
agroturystyki rozszerzyć swoje szkolenia hotelarsko 

– gastronomiczne. Będą też prowadzone warsztaty 
winiarskie, takie gawędy o winie przy winie. Dla 
energicznych gospodarze zaproponują pracę w win-
nicy. Plany są bardzo rozległe. Przypuszczalnie już 
od czerwca część tych zamierzeń ruszy.

– No co mamy zrobić, że plany nam się mnożą 
jak króliki? – żartuje winiarz. 

To jeszcze nie wszystko. Przyjaciele chcą wyko-
rzystać tutejszą bujną fl orę z ciekawymi ziołami, na 
których może nie znają się doskonale, ale je rozpo-
znają. Korzystają przy tym z pomocy siostry pani 
Teresy, która jest botanikiem i dyrektorem ogrodu 
botanicznego. Miejscowe zioła znakomicie wzboga-
cą kuchnię przyszłego gospodarstwa agroturystycz-
nego, a znajomość fl ory Gór Kaczawskich zostanie 
włączona do programu przyszłej szkoły.

W sokołowskiej posiadłości będzie też eko-mu-

zeum, na które przeznaczono trzy, już wyremonto-
wane sale, każda o powierzchni ponad czterdziestu 
metrów. Gospodarze z dumą oznajmują, że mają 
największą w Polsce kolekcję około ośmiu tysięcy 
etykiet do win z całej Europy. Najstarsza etykie-
ta pochodzi z 1916 roku. W swoich zasobach para 
przyjaciół ma też dwadzieścia gablot zasuszonych 
barwnych motyli i innych owadów z całego świa-
ta. Niektóre łapane były własnoręcznie przez pana 
Pawła w latach młodzieńczych, inne stanowią tro-
fea z licznych wypraw do różnych zakątków świata. 
Teresa i Paweł byli razem w Skandynawii, Islandii, 
gdzie nocowali w namiocie na lodowcu,  przejechali 
koleją transsyberyjską Rosję aż do Bajkału, zwie-
dzili Mongolię.

– To nasze zamierzenie jest jak deser życia. Dużo 
w swoim życiu zobaczyliśmy, w wielu miejscach 
byliśmy, teraz możemy podzielić się tym z inny-
mi – pan Paweł dotyka delikatnie każdego agatu, 
których piękne okazy ułożono rzędem na półkach i 
wspomina. – O, ten został znaleziony tu, niedaleko 
Sokołowca, a ten duży to aż w Mongolii. 

Muzeum nie będzie nudne. Zwiedzający będą 
mogli pójść z właścicielem na pole i poszukać aga-
tów, a jeśli uda im się coś znaleźć, będą mogli sami 
przeciąć i oszlifować swój minerał. 

Przyjaciele Teresa i Paweł pragną zarazić innych 
swoją niespożytą energią i entuzjazmem, będą pro-
mować region, w którym przyszło im zamieszkać. 
Twierdzą, że dobrze im się współpracuje z mieszkań-
cami wsi, Gmina Świerzawa bardzo jest zaintereso-
wana, a w niedalekiej przyszłości nawet Starostwo w 
Złotoryi zostanie wprzęgnięte do współpracy.  

Teresa Kucharska i Paweł Góźdź są również 

pomysłodawcami i organizatorami wspomnianego 
Święta Polskiego Wina. Dwie pierwsze edycje w 
2007 i w 2008 roku odbyły się w hotelu Wrocław, 
w 2009 roku w Zielonej Górze. Winiarze uznali, że 
były to znakomicie zorganizowane imprezy, zainte-
resowanie było ogromne. Głównym celem organiza-
torów było pokazanie rozwoju polskiego winiarstwa, 
również profesjonalna ocena win wyprodukowanych 
w polskich winnicach. Główną atrakcją programu 
jest zwykle konkurs „w ciemno”. Polega on na tym, 
że komisje sommelierów i dziennikarzy degustują 
wina z zasłoniętymi etykietkami. Na butelkach są je-
dynie symbole. Kolejna ocena win należy do publicz-
ności, która doskonale bawi się podczas bankietu 
organizowanego na zakończenie święta. Na imprezy 
przychodzą ludzie kultury, wysocy urzędnicy, świat 
medycyny, prawnicy, dziennikarze, ludzie biznesu 
oraz zwykli ludzie ciekawi kultury picia wina. Teraz 
panuje moda, że na winie trzeba się znać, to jest 
trendy. 

– W tym roku Święto Polskiego Wina odbędzie 
się w naszej posiadłości w Sokołowcu. Data jest już 
znana: 19 - 21 listopada – oznajmia pani Teresa, a 
jej przyjaciel dodaje:

– Na to święto już teraz serdecznie zapraszamy 
redakcję Echa Złotoryi i czytelników. Jestem prze-
konany, że wszyscy będą się wspaniale bawić. Do 
zobaczenia w listopadzie!

tekst: Agnieszka Młyńczak
zdjęcia: Henryk Młyńczak

SOMMELIER – odpowiednik podczaszego w dawnej Polsce; 
obecnie kelner w restauracji, który posiada głęboką znajomość 
gatunków win, potrafi  rozróżnić i nazwać aromaty i smaki 
danego rocznika, doradza gościom dobór win do potraw. 
Sommelier ma pieczę nad piwniczką restauracji, jest w stanie 
ustalić, czy podawane przez niego wino nie jest za młode i czy 
nie powinno dojrzeć oraz może doradzić, czy jakość danego 
rocznika warta jest ceny proponowanej przez winiarnię.

1924 roku legniccy Świadkowie Jehowy wygłosili w 
mieście cykl otwartych wykładów biblijnych. Na 

jednym z tych wykładów pojawiła się młoda miesz-
kanka Nowego Kościoła o nazwisku Walprecht. To, 
co usłyszała, ujęło ją tak bardzo, że przyszła także na 
następne. Wkrótce cała jej rodzina dała się ogarnąć 
dobrej nowinie o królestwie Bożym. W 1925 roku 
Badacze Pisma Świętego (1) zorganizowali w jej domu 
studium biblijne. Wkrótce grupa ta liczyła już około 
15 osób.

W latach  trzydziestych zebrania złotoryjskich Ba-
daczy Pisma Świętego odbywały się w nieistniejącym 
już budynku przy obecnej ulicy 
Zielonej. Ówcześni złotoryjscy 
Badacze byli bardzo aktywni, 
mieszkańcy miasta i leżących w 
jego pobliżu miejscowości byli 
przez nich często odwiedzani. 
Wiele osób chętnie czytywało 
rozpowszechniany przez nich 
miesięcznik „Das Goldene Ze-
italter” („Złoty Wiek”) – był to 
poprzednik czasopisma „Er-
wachet!” („Przebudźcie się!”). 
Bardzo pilnymi czytelnikami 
byli nawet policjanci. Na po-
czątku lat trzydziestych został 
ochrzczony młody człowiek, 
który nazywał się Gerhard 
Scholz. Fakt, że to właśnie on 
został Badaczem Pisma Świę-
tego, stał się sensacja na skalę 
całego miasta. Złotoryja była 
wówczas bardzo zainteresowa-
na piłką nożną. Klub „Preussen 
Goldberg” miał bardzo dobra 
drużynę, która prawie zawsze 
wygrywała. Gerhard Scholz do 
niej należał i był graczem, który, 
mierząc dzisiejszą miarą, mógłby zarabiać na grze 
pieniądze. Kiedy stał się Badaczem Pisma Świętego 
przestał grać w piłkę, aby poświęcić swój czas głosze-
niu Ewangelii o królestwie (Mt 24:14). Doprowadziło 
to do sytuacji, w której nazwa „Badacze Pisma Świę-
tego” była na ustach całego miasta.

W 1933 roku do władzy doszedł Hitler a 5 marca 
odbyły się wybory do Reichstagu. Tego dnia w do-
mach Świadków Jehowy pojawiały się kilkakrotnie 

„brunatne koszule” (2)
chcąc zmusić ich do udziału w wyborach. Rząd 

nakazał rewizje we wszystkich mieszkaniach świad-
ków Jehowy. Nocami pojawiali się w mieszkaniach 
policjanci, aby ten nakaz wypełnić. Dało się zauważyć, 
z jakim zażenowaniem to robili. Jeszcze kilka miesię-
cy temu byli zaopatrywani przez Świadków Jehowy w 
prasę, a teraz mieli szukać literatury biblijnej. Robili 
to bardzo powierzchownie i oczywiście niczego nie 
znajdowali. Mimo wszystko było to ostrzeżeniem, 
gdyż przeszukania trwały nadal i to dokonywane 
były przez gestapo. W czasach nazistowskich jeden 
z członków złotoryjskiego zboru znalazł się w obo-
zie koncentracyjnym a dwóch w więzieniu. Mimo to 
dzieło Świadków Jehowy nie zostało w tym czasie 
zaniechane. Oczywiście głosiciele nie chodzili już 
od domu do domu, ale w sposób nieformalny dobra 
nowina głoszona była nadal. Nadal odbywały się także 

zebrania. W lecie miały one formę rodzinnych wycie-
czek za miasto. Odbywały się także chrzty. W 1944 
roku w Legnicy ochrzczony został 25-letni mężczyzna 
z Nowego Kościoła. Był to syn kobiety, która uczest-
niczyła w pierwszych złotoryjskich wykładach biblij-
nych. Ówczesny złotoryjski zbór mógł liczyć około 35 
głosicieli. W Złotoryi było ich około 12, w Nowym 
Kościele 10, w Uniejowicach 3, w Proboszczowie 6 i 
w Wilkowie 4. W południowej części powiatu istniał 
jeszcze jeden zbór, łączący Świerzawę. Lubiechową, 
Wojcieszów i kilka innych miejscowości.

Latem 1946 roku pozwolono zostać w mieście tyl-
ko niewielu Niemcom. Reszta 
wymaszerowała z miasta z tym, 
co zdołała udźwignąć, pod nad-
zorem milicji za Nysę. Część 
mimo wszystko wróciła jadący-
mi przez Chojnów i Legnicę na 
wschód rosyjskimi pociągami 
towarowymi. Po około trzech 
tygodniach niewiele zostało z 
wyposażenia domów, ale był 
przynajmniej dach nad głową. 
Wkrótce w Nowym Kościele 
wznowili swoje zebrania nie-
liczni mieszkający w okolicy 
Świadkowie Jehowy. Wzno-
wiono także nauczanie. Przy 
tej okazji trafi ono w Wilkowie 
na starszego Polaka, który oka-
zał się być Świadkiem Jehowy. 
Wkrótce zaczął on uczestniczyć 
w zebraniach w Nowym Koście-
le. Można więc powiedzieć, że 
w 1946 roku istniał w Złotoryi 
polsko-niemiecki zbór Świad-
ków Jehowy. 

W tymże 1946 roku do Zło-
toryi zaczęło przybywać coraz 

więcej Polaków, którzy zostali zmuszeni do opuszcze-
nia swojej ojczyzny na wschodzie, ponieważ ziemie te 
zostały zagarnięte przez Rosjan. W sierpniu 1946 roku 
nastąpiło defi nitywne wydalenie większości Niemców. 
Część złotoryjskich Świadków Jehowy znalazła się w 
okolicach Hanoweru, gdzie wznowiła swoją działal-
ność religijną. Gerhard Scholz, były piłkarz, w roku 
1970 nadzorował budowę sali kongresowej w Möllber-
gen niedaleko Minden, młody człowiek ochrzczony w 
1944 roku w Legnicy został współzałożycielem zboru 
Wunstorf pod Hanowerem, jeden z przedwojennych 
złotoryjskich Świadków Jehowy jest nadzorcą obwodu 
na wyspie Sylt na Morzu Północnym.

Günter Gläser
tłumaczenie A. Chrzanowska, 
konsultacja T. Misaczek

(1) grupa wyznaniowa Świadków Jehowy wywo-
dzi się z ruchu Badaczy Pisma Świętego założonego  
w 1884 r. w USA (Encyklopedia Gazety Wyborczej t. 
2, s. 70) – przypis tłumacza.

(2) nazwa od koloru koszul noszonych przez 
oddziały szturmowe Narodowosocjalistycznej Nie-
mieckiej Partii Robotniczej (W. Kopaliński Słownik 
wydarzeń, pojęć i legend XX wieku s. 52) – przypis 
tłumacza

Nadleśnictwo Złotoryja zaprasza wszystkich miłośni-
ków fotografowania do udziału w konkursie fotogra-

fi cznym „Oblicza Złotoryjskiej Krainy”.
Do konkursu mogą zostac zgłoszone wszelkie prace 
tematycznie związane z przyrodą Nadleśnictwa 
Złotoryja; pokazujące piękno pejzażu, bogactwo 
świata roślinnego i zwierzęcego, urodę leśnych 
zabytków lub wędrówek po lesie.

Szczegóły regulaminu można znaleźć na stronie 
internetowej Nadleśnictwa Złotoryja: http://wroclaw.

lasy.gov.pl/index.php?tpe=zlotoryja. 
Termin nadsyłania prac (zdjęcia w formacie 20*30cm 

+ CD) mija 15 maja 2010 r. Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne 
nagrody rzeczowe.

Konkurs trwa!Konkurs trwa!Konkurs trwa!

1924 roku legniccy Świadkowie Jehowy wygłosili w zebrania. W lecie miały one formę rodzinnych wycie-
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Deser życiaDeser życiaDeser życia

Para przyjaciół: Teresa Kucharska i Paweł Góźdź

Jedna z ośmiu tysięcy etykiet do win

Dom już prawie wyremontowany

Pan Paweł prezentuje kolekcję agatów



Mieszkańcy ulicy Hożej, Słowackiego, Kwiatowej 
często słyszą sygnał karetki pogotowia.  Dźwięki o 

wysokim tonie wyzwalają różne reakcje. Niejedna oso-
ba zadaje sobie pytanie: czy coś poważnego się stało? 
Nekrologi na słupach potwierdzają tragizm sytuacji, 
ale nie zawsze karetka oznacza nieszczęście, to również 
pomoc ratująca zdrowie. 

Dyspozytorka
Mózgiem Pogotowia Ratunkowego jest Centrum 

Powiadamiania Medycznego, w potocznej mowie dyspo-
zytornia. Niewielkie pomieszczenie wyposażone jest w 
radiostację, pięć telefonów, komputer - na jego ekranie 
znajduje się mapa satelitarna terenu Dolnego Śląska. 
Cztery małe punkciki wskazują aktualną lokalizację ka-
retek w terenie. Podczas dyżuru niedzielnego dowodzi 
pielęgniarka z długoletnim stażem, Grażyna T.

…dzwoni telefon alarmowy 999. Dyspozytorka 
spokojnym głosem zadaje pytania, (nie z ciekawości!!) 
Zbiera dokładny wywiad, informujący o stanie zdrowia 
chorego.

- jaki jest stan chorej, dokładny adres zamieszkania… 
- padają pytania szczegółowe. 

Po chwili wysyła jedną z karetek pogotowia ratun-
kowego „T”, „P” lub „S”.

W Unii obowiązuje już numer alarmowy112 a my 
powoli się dostosowujemy. Wywiad wbrew pozorom 
jest bardzo ważny, ma ścisły związek i wpływ na dal-
szy biegu wydarzeń. Niejednokrotnie zdarza się, że 
osoby zgłaszające są poddane ogromnemu stresowi, 

chaotycznie odpowiadają lub nie są w stanie udzielić 
jakiejkolwiek odpowiedzi. W ekstremalnych przypad-
kach dysponent zmuszony jest poprosić inną osobę do 
aparatu. Spokojny rzeczowy ton po obu stronach po-
maga wszystkim zainteresowanym. Nie blokujemy linii 
na dłużej niż to konieczne. Wywiad pozwala dyspo-
nentowi wysłać właściwy ambulans - wtrącił ratownik 
medyczny.

Niedzielny dyżur…
Pielęgniarka przyjęła zgłoszenie do starszej pani. 

Upadając potłukła się, doznała urazu głowy, straciła 
przytomność. Do chorej została skierowana karetka 

„P” (podstawowa), zespół składa się z dwóch dobrze 
wyszkolonych ratowników medycznych.

Mijają minuty, po chwili dzwoni kolejny telefon, 
słuchać zdenerwowany kobiecy głos, mówi szybko, 
zdania pourywane brzmią jak komenda. Po drugiej stro-
nie słuchawki kobieta próbuje opisać sytuację -….Ona 
zemdlała, wynieśli ją na ławeczkę… czekam! – Po ze-
braniu dokładnego wywiadu dyspozytorka ponownie 
wysyła Pogotowie ratunkowe „P”.

Jest godzina 14, 00 pora obiadowa. Pielęgniarka 
odbiera telefon - w słuchawce słychać głos starszego 
mężczyzny – wymiotuję i bardzo boli mnie brzuch, nie 
mogę już wytrzymać….

Dyspozytorka pyta o choroby współistniejące, oka-
zuje się, że mężczyzna choruje na cukrzycę, miażdżycę, 
jest po wylewie…

Proszę podać adres? - Pyta pielęgniarka
Lwówek Śląski, 

ulica Kopciuszka 35, 
dojazd jest łatwy… 
do Stacji Krwiodaw-
stwa i pierwsza ulica 
w prawo.

Padają dalsze 
pytania….

Mija godzina 16, 
00, obserwuję pie-
lęgniarkę i jej zdzi-
wioną minę podczas 
odbierania telefonu 
999. Po drugiej stro-
nie babcia tłumaczy 
wnuczkowi- wnucz-
ku to pogotowie 
ratunkowe, tam 
są karetki. Proszę 
pani proszę coś po-
wiedzieć?! –Dodała 
kończąc rozmowę 
(trudno uwierzyć, 
że dorośli ludzie z 
telefonu alarmowe-
go robią zabawę).

Wyjazd do Wlenia
Pogotowie ra-

tunkowe- karetka 
typu „T” dostało po-

lecenie wyjazdu do Wlenia, zwarty zespół ratowniczy: 
lekarz i ratownik zajęli swe miejsca w samochodzie, 
pacjent uskarżał się na ból w okolicy kręgosłupa. Tra-
sa była zbyt odległa, i aby trafi ć na miejsce, kierowcy 
pomagał nawigator satelitarny informujący o każdym 
skręcie w prawo czy też w lewo. Zima pozostawiła 
dużo dziur w jezdni, w lasach  połamały się drzewa, 
złamane jak zapałki niektóre spadły na drogę, co tu 
dużo mówić, zima dała się prawie wszystkim we znaki. 
Pan Andrzej Ł. Musiał dobrze manewrować kierownicą, 
aby nie wpaść w drogową niespodziankę. Wleń jest bar-
dzo ładnie położonym miasteczkiem, wokół opleciony 
pasmem śnieżnych gór, lecz daleko od głównych tras 
przelotowych, dlatego dziurawe drogi straszą kierow-
ców.  Rynek miasta wygląda ponuro. Karetka zatrzy-
muje się przy XIX wiecznej kamienicy, ozdobne drzwi 
pamiętają okres minionej świetności. Grupka gapiów 
przygląda się podjeżdżającej karetce. Na miejscu ekipa 
zaopatrzona w walizkę z medykamentami udaje się 
do chorego. (Niestety w samej wizycie u chorego nie 
uczestniczę z wiadomych względów.) Wizyta kończy 
się na podaniu medykamentu i poradzie lekarskiej bez 
potrzeby przewiezienia do szpitala. Tylko Złotoryja 
na terenie byłego województwa legnickiego posiada 
lekarza w karetce T. Karetka pracuje w nocy i święta. 
Nie należy do systemu ratowniczego (S, P) – dodał 
ratownik A.M

Karetka „P”
Panowie Artur G. i Andrzej M.- ratownicy medycz-

ni po dotarciu pod wskazany adres przekraczają próg 
mieszkania. Starszą panią opiekuje się córka, wizytę 
panów przyjmuje z wyraźną ulgą. Przeprowadzony 
wywiad naświetla całe wydarzenie. Oględziny i bada-
nie fi zykalne obrazują rozległość urazu. Podstawowe 
badanie poziomu cukru, ciśnienia tętniczego, bezpo-
średni kontakt słowny dają obraz kondycji pacjentki. 
Zespół podejmuje decyzję - pacjentkę zabieramy do 
szpitala!. W ruch poszło krzesełko transportowe wy-
godne w użyciu. Pacjentka trafi a do karetki pogotowia, 
asystuje jej ratownik medyczny, gotowy do podjęcia 
natychmiastowej pomocy w razie konieczności. Prowa-
dzi rozmowę, aby uspokoić ją, zadaje pytania – bardzo 
ważny jest kontakt z chorą zwłaszcza przy urazach 
głowy!. Dojeżdżamy. Starsza pani trafi a na izbę przyjęć 
i tu rola zespołu ratowniczego na razie się kończy. Po 
wykonanych zdjęciach rentgenowskich okazuje się, że 
pacjentka ma złamaną kość ramienia. Uraz głowy jest 
niegroźny. Decyzją lekarza chora zostaje w szpitalu na 
obserwacji. Należy tu podkreślić fakt, że członkowie 

rodziny nie zostawili pacjentki samej sobie tylko od 
razu rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy ukocha-
nej osobie, nie czekając na ekipę pogotowia. W takich 
wypadkach skracamy cierpienie a niejednokrotnie 
wykrwawienie się poszkodowanego. Sam telefon 999 
lub 112 nie wystarczy!.Ważne jest podjęcie działania.

II wyjazd –kierunek: Plac Niepodległości
Młoda kobieta zemdlała w kościele. Mężczyźni wy-

nieśli omdlałą na zewnątrz położyli na ławce. Świado-
mość powróciła, blade powłoki skórne nabierają różo-
wej barwy. Pacjentka jest nieco wystraszona. Nadjechał 
zespół ratowniczy. Lateksowe rękawiczki to niezbędne 
wyposażenie każdego.  Po ich założeniu przystępują 
do działania. Pacjentka siada wewnątrz karetki na fo-
telu, ciśnieniomierz nadgarstkowy wskazuje ciśnienie 
100/60. Kontakt słowny - utrzymany. Ratownik zadaje 
pytania, chcąc znaleźć przyczynę omdlenia. W mię-
dzy czasie nakłuwa palec, kropla krwi zaznacza pasek 
Glukometru. Po kilku sekundach wynik ukazuje się 
na ekranie: poziom cukru we krwi w granicach normy. 
Inne parametry też zostały zbadane: poziom tlenu we 
krwi, tętno. Z wywiadu wynika, że taka sytuacja już się 
zdarzyła. Przy samochodzie stoi brat kobiety obserwu-
jąc zdarzenie. Ratownik decyduje się zabrać kobietę do 
szpitala na obserwację. Nie wyraża zgody. Cały obraz 
stanu zdrowia, rozmowa z pacjentem i rodziną pozwala 
ratownikowi podjąć decyzję o przekazaniu pacjentki 
rodzinie i zaleceniu konsultacji z lekarzem rodzinnym.

Wyjazd do Lwówka Śląskiego
Tym razem wyjeżdża karetka „T”. Potrzebna jest 

interwencja lekarza i ratownika. Andrzej Ł jest długo-
letnim kierowcą. Teren zna dobrze. Ale jak sam mówi, 
bez nawigacji satelitarnej w tak odległych miejscach 
nie poradziłby sobie. 

Ruch na drodze jest niewielki, podążamy wyty-
czoną trasą, wjeżdżamy do Lwówka, widać zabytko-
we mury, rynek miasta, mijamy Stację krwiodawstwa, 
nawigator wskazuje ulicę, za chwilę widzimy numer 
domu - świetne urządzenie!

Wchodzimy całą ekipa do mieszkania, w pokoju leży 
60 letni pacjent, powłoki skórne blade, spocone, wyraz 
twarzy cierpiący. Ekipa zakłada maski jednorazowe 
na twarz, na dłonie - rękawiczki. Lekarz pyta pacjenta 

-jak pan się czuje? –Podając komendę ułożenia się na 
plecach, badaniem fi zykalnym sprawdza powłoki skór-
ne, lokalizuje ból – ucisk, pacjent potwierdza miejsce 
bólu. Za chwilę w ruch idą ciśnieniomierz i glukometr, 
na stole przygotowane są „stare” analizy krwi, poziom 
cukru z tendencja do wzrostu- lekarz uważnie przegląda 
wyniki….. Proszę zmierzyć temperaturę - pada pole-
cenie. Na termometrze ukazuje się 39 stopni Celsjusza. 
Na zlecenie lekarza ratownik wykonuje iniekcję domię-
śniową, czekamy chwilę obserwując reakcję pacjenta. 
Rodzinę poinformowano o dalszym postępowaniu. Wi-

zyta zakończyła się 
bez konieczności 
zabierania pacjenta 
do szpitala.

To codzien-
ność w Pogotowiu 
ratunkowym i 
odpowiedzialna 
praca ratowników 
medycznych.

Dyżur był spo-
kojny. W tym dniu 
padło wiele pytań i 
odpowiedzi, wiele 
było wyjazdów do 
chorych, na szczę-
ście dla nikogo nie 
skończyło się tra-
gedią.

Karetki ozna-
czone są literami 
w zależności od 
p r z ez n a cz e n ia . 
S-Specjalistyczna 
dawna- R (erka), P- 
podstawowa (daw-
na W- wypadkowa), T- transportowa.

Karetka pogotowia ratunkowego „S”- specjalistycz-
ne (potocznie mówiąc „ Eska”) jeździ do ciężkich sta-
nów, do wypadków komunikacyjnych, gdzie zagrożone 
jest życie. Głośny sygnał, odbijający się głośnym echem 
między budynkami dyscyplinuje kierowców do udo-
stępnienia pasa jezdni. Zespół ratunkowy medyczny; 
to lekarz –ratownik, pielęgniarka - ratownik, kierowca 

- ratownik medyczny uprawniony do kierowania pojaz-
dem uprzywilejowanym. W tej karetce często wykonuje 
się reanimację oddechowo- krążeniową, defi brylację, 
krótko mówiąc -  ratuje się życie. 

Ze stresem za pan brat…
Po ciężkich akcjach każdy odreagowuje po swo-

jemu, może, dlatego w służbie pracujemy 15 lat. Nie 
mamy możliwości zostawienia emocji w domu, one 
towarzyszą nam w każdym miejscu, w każdej sytuacji. 
Musimy nauczyć się z nim żyć, kontrolować, by nie 
blokował naszych myśli, działań. Nie możemy sobie 
pozwolić na panikę (to najgorszy wariant zachowania) 
działamy, jako zespół, ratujemy życie ludzkie. W akcji 
ratowniczej dajemy z siebie wszystko wierząc w powo-
dzenie akcji. Bardzo przeżywamy wyjazdy do ciężko 
chorych dzieci. W naszej pracy nie ma dwóch takich 
samych pacjentów, reanimacji, zakrętów, na których 
doszło do wypadków, a wreszcie warunków i okolicz-
ności zaistniałych zdarzeń. Jesteśmy sami dla siebie 
pacjentami, psychologami. Pomagają nam rozmowy po 
udanej lub nieudanej akcji. Wnioski są bardzo istotne. 
Doświadczenie, pytania: czego nam zabrakło, gdy naj-
bardziej tego potrzebowaliśmy, zdobywamy je z każ-
dym dniem, podręczniki, fi lmy 
tego nie przekażą… – dodaje 
Andrzej M i Artur G (ratowni-
cy medyczni).

ABC…. 
Zanim karetka pogotowia 

przyjedzie, skrupulatnie wy-
konajcie polecenie pielęgniar-
ki, tak zwaną pierwszą pomoc 
przedmedyczną. Nie jest trud-
na, nie liczcie minut do przy-
jazdu ratowników, sami podej-
mijcie działania, nie czekajcie 
biernie!

Czasami wystarczy, by ro-
dzina zmierzyła temperaturę, 
zadbała o odpowiednie nawod-
nienie i podała dostępne bez 
recepty leki przeciwgorącz-
kowe lub skontaktowała się z 
lekarzem rodzinnym. W tym 
samym czasie może się wy-
darzyć wypadek z wieloma 
poszkodowanymi w stanie 
ciężkim, którym zajmuje się 
zespół P. Brak jego to najwięk-
szy koszmar ofi ar zdarzenia 
jak i pracowników Pogotowia.

Zmora Pogotowia…
Bardzo ważne jest dokład-

ne określenie miejsca zamiesz-

kania. Teren działania podlegający pogotowiu w Złoto-
ryi ciągnie się od Lwówka, sięga po Jawor i Świeradów 
Zdrój.  Nieczytelnie oznakowane budynki są zmorą dla 
kierowców pogotowia. Szukając domu często traci się 
drogocenne minuty. Jadąc w nocy kierowca nie zauwa-
ży „różowego domu”, w odległych miejscowościach 
nie ma pojęcia, gdzie mieszka sołtys!  Powstają nowe 
budynki, ulice, kolonie… Pracownicy pogotowia nie 
orientują się w lokalnych zmianach. Licząc na szybką 
pomoc pomóżcie im dotrzeć pod wskazany adres bez 
poszukiwań i błądzenia po okolicy.

To już nie średniowiecze… 
Karetki pogotowia to nie Polonezy i dwóch smut-

nych panów w białych kitlach z noszami i trzeci le-
czący „dobrym słowem”, ukazywanych w fi lmach z 
epoki socjalizmu czy raczkującej demokracji. Niestety, 
choć bardzo byśmy chcieli,  nie możemy się równać z 
wyidealizowanym wizerunkiem w serialach „Na dobre 
i złe”, „Doktor House”, w których, to każdy pacjent 
w przeciwieństwie do rzeczywistości wychodzi bez 
szwanku z chwałą dla zespołu medycznego, my, jako 
społeczeństwo, nie osiągnęliśmy tego doskonałego sta-
nu. Ciąg zdarzeń, który przebywa pacjent, począwszy 
od zaistniałej sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, aż 
po „szczęśliwe zakończenie”, jest uwarunkowane wy-
tycznymi, przepisa mi, zaleceniami i doświadczeniem 
zespołu medycznego a następnie czynnikiem ludzkim, 
czasem nawet szczęściem. Ratownictwo to młoda dys-
cyplina wciąż intensywnie doskonalona.

                                                           
 Opisała i sfotografowała: Jana Kałuża

Na ratunekNa ratunekNa ratunek
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Najstarsza 
u d o k u -

mentowana 
nazwa osady 
to „de Pesce-
wicz” (1293); 
k o l e j n a  
Pyzkuwicz” 
(1313), po 
niej pojawia 

się jeszcze „Pestwitz”. Ta ostatnia prawdopodobnie 
stąd, że po zarazie życie miało ocalić jedynie dwóch 
mieszkańców (Pest = zaraza). Należy do niej pod-
chodzić z rezerwą, gdyż powstała już w XIII wieku 
i możemy się oprzeć jedynie na przekazie ustnym. 
W roku 1677 pojawia się funkcjonująca do końca II 
wojny światowej nazwa „Peiswitz”. Pierwsi polscy 
osadnicy nazwali wieś Pyzkowicami. W roku 1946 
Peiswitz stały się Pyskowicami. Znawcy przedmiotu 
nazwę tę określają jako odosobową i wywodzą ją od 
pojęcia „pysk”. Mogło więc być tak, że organizator 
wsi miał odrażającą powierzchowność lub normalnie 
po ludzku - był kłótliwy. Cicho teraz w Pyskowicach 

– nikt tu nie „pyskuje”. Wieś przycupnęła w dolinie i 
na łagodnym zboczu. Ludzie  krzątają się koło swoich 
zagród – pewnie tak jak i przed wiekami. Efekty tej 
krzątaniny są jednak widoczne – ze starych, zapyzia-
łych domów wyziera nowe życie. 

ZARYS DZIEJÓW
 Najstarsze ślady osadnictwa w Pyskowicach to 
neolityczne narzędzia kamienne. Nieopodal odkryto 
także cmentarzyska z epoki brązu. Pierwsze źródła 
pisane pojawiają się dopiero w  XVIII wieku.  O znisz-
czeniach w czasie wojny trzydziestoletniej  (1618-48)  
może świadczyć wzmianka, że gospodarz o nazwisku 
Hentschel, chciał  wówczas sprzedać swoje gospodar-
stwo o powierzchni 35 ha za parę butów. Także woj-
ny śląskie (1740-63) oznaczały dla Pyskowic straty 
ludnościowe i materialne. W przekazie z roku 1716 
wymieniona jest rodzina Döring, która gospodaruje 
na 104 ha oraz dziedziczne sołectwo o powierzchni 
67 ha. Jeśli to prawda, to musiała być we wsi rów-
nież karczma, której prowadzenie było przywilejem 
sołtysa. Z roku 1786 zachowała się informacja o tym, 
że Pyskowice są własnością konwiktu panien w Lu-
bomierzu, z roku 1810 o wielkim pożarze, po którym 
pozostało jedynie 7 gospodarstw. 
 Pierwsza informacja o liczbie ludności - 213 osób 
(w tym 7 katolików) w 21 gospodarstwach - pochodzi 
z 1841 roku. Wieś posiada browar i gorzelnię, nale-
żące do sołtysa. Przekaz z roku 1845 informuje, że 
liczba mieszkańców wzrosła do 222; liczba katolików 
także – do 15. Działają poprzednie instytucje; dodat-
kowo występuje 6 rzemieślników. We wsi hoduje się 
wówczas aż 600 merynosów oraz 93 sztuki bydła. Z 
początkiem XX wieku liczba mieszkańców spada do 
197 w 25 gospodarstwach domowych, w roku 1928 
wynosi 182, w tym 23 katolików, w 1939 – 180 miesz-
kańców w 46 gospodarstwach. Mało wiarygodne są 
dane z roku 1943 (środek wojny) o 180 mieszkańcach. 
Ostatnim niemieckim sołtysem jest R. Gersting. We 
wsi jest kowal, rzeźnik, stróż nocny, kołodziej, szewc, 
sklep i gospoda. 
 Żołnierze Armii Czerwonej wkroczyli do wsi 
9 lub 10 lutego 1945 roku. Większość niemieckich 
mieszkańców w obawie przed frontem opuściła  wieś, 
niszcząc przed odjazdem majątek, który miałby słu-
żyć nowym właścicielom. We wsi pozostały tylko 
nieliczne kobiety i starcy. Według tego, co mówi Zyg-
munt Tryszpiot, właściciel majątku tuż przed ucieczką 
pootwierał stajnie i wygnał w las 50 sztuk bydła. W 
kolejnych tygodniach porzucony majątek był grabio-
ny przez żołnierzy radzieckich i szabrowników (już 

„naszych”).

SZKOŁA
 Pierwsza wzmianka o nauczycielu w Pyskowi-

cach pochodzi z roku 1774. Zorganizowane naucza-
nie wiąże się z pierwszym budynkiem z 1819 roku. 
Szkoła działała bez przerwy, o czym świadczy fakt, 
że pojawiają się w dokumentach już to nazwiska na-
uczycieli (np. Bormann w roku 1841), już to liczba 
nauczycieli i uczniów (np. 1927: 2 klasy, 1 nauczyciel, 
60 uczniów, w tym 9 katolików). Pod koniec II wojny 
budynek szkolny został kompletnie zniszczony. Po 
wojnie dzieci musiały uczęszczać do szkoły w Stru-
picach.

ROZMOWA  Z JEDNYM Z PIERWSZYCH OSAD-
NIKÓW ZYGMUNTEM TRYSZPIOTEM
Mariusz Piskorski. Skąd przybywali osadnicy do 
Pyskowic?
Zygmunt Tryszpiot: Byłem wspólnie z Franciszkiem 
Mazurem pierwszym osadnikiem. Przyjechaliśmy 11. 
marca 1946 roku z Chmielnickiego (wówczas ZSRR). 
Były trzy fale osadników.  W pierwszej przybyli Po-
lacy z terenów ZSRR - 13 rodzin. W drugiej, w lipcu  
i sierpniu 1946 roku, napłynęli osadnicy „zza Buga” 
z Wołczuch – 20 rodzin. Trzecią 
falę stanowili osadnicy z Polski 
centralnej. W sumie w Pyskowi-
cach zamieszkało 180 osób.
Co zastaliście, przybywając do 
Pyskowic?
Wieś była zrujnowana  i rozszabro-
wana nawet ze sprzętu rolniczego. 
Spalona była min. szkoła i restau-
racja. W jednym z majątków stał 
rozbity ciągnik Lanc Buldog oraz 
cały skład min  przeciwczołgo-
wych. Obok dzisiejszej świetlicy 
stał spalony samochód osobowy. 
Za wsią w kierunku Łukaszowa 
stały wraki niemieckich samolo-
tów. Kiedy przyjechaliśmy, we wsi 
było jeszcze 6 rodzin niemieckich. 
Jak wyglądały relacje z Niemcami?
Mieszkaliśmy na dole, oni na gó-
rze. Nie odzywaliśmy się jedni do 
drugich. Niemcy bali się. Żeby dać 
im zatrudnienie, władze powiatu stworzyły majątek 
rolny, należący do Urzędu Bezpieczeństwa. Jego 
kierownikiem był pan Muszewski. W 1947 roku w 
majątku spaliła się stodoła ze zbożem. Po pożarze 
Niemcy wyjechali, a majątek został rozwiązany.
Dlaczego tutaj się osiedliliście?
Przyjechaliśmy pociągiem. Było nas 10 osób, osadni-
ków wojskowych. Chcieli nas osiedlić razem w Lesz-
czynie, ale się nie zgodziliśmy. Dostaliśmy transport 
i rozjechaliśmy się po powiecie. Jeździliśmy po wio-
skach i wybraliśmy dla siebie domy w Pyskowicach. 
Skąd wzięła się nazwa wsi?
Na początku wszyscy wioskę nazywali Pyzowice. 
Dopiero później władze zmieniły nazwę na Pysko-

wice. Nazwa nie miała nic wspólnego z osadnikami. 
W jaki sposób zagospodarowaliście się  w nowym 
otoczeniu?
Każdy zajmował dom, rejestrował go w powiecie i 
otrzymywał akt nadania. Nie mogliśmy uprawiać 
pola, ponieważ nie mieliśmy czym. Na początku ko-
rzystaliśmy z pomocy Gminy w Zagrodnie i UNRRY. 
Państwowy Urząd Repatriacyjny w Złotoryi przyznał 
nam konia, krowy i nasiona na pierwszy zasiew. Zie-
mię przyznał nam Urząd Ziemski w 1947/48 roku. W 
wiosce nie było parcelacji tylko nadanie ziemi. Każdy 
gospodarz otrzymał od 7 do 10 hektarów zależnie od 
tego na ile się zgodził i jakie miał możliwości (tj. czy 
posiadał konia).
Jak wyglądały relacje pomiędzy nowymi mieszkań-

cami wsi?
Na pamiątkę przybycia  pierwsi osadnicy postawili 
krzyż, poświęcony przez księdza Dunasa oraz wybra-
li sołtysa, którym został Paweł Pachuta. W paździer-
niku 1946 roku urodził się na „nowej ziemi” Antoni 
Mazur. Początkowo każdy trzymał się „swoich”. Po-
działy zaczęły się zacierać dzięki młodzieży, która 
tu się urodziła. W świetlicy odbywały się zabawy, na 
które przychodzili również starsi. Rodzice siedzieli 
pod ścianą i obserwowali jak bawią się ich latorośle. 
Zniszczona  szkoła nie została odbudowana, dlatego 
dzieci w 1947 r. po raz pierwszy poszły do szkoły w 
Podolanach. Potem chodziły do Brennika, od 1962 r. 
do Łukaszowa, a następnie do Gierałtowca. 

RELACJA O PRZESIEDLENIU WIKTORII I MIE-
CZYSŁAWA NOGÓW
 „Mieszkaliśmy w Wołczuchach koło Lwowa. 
W 1939 roku tatę zabrali do wojska. Mnie i brata 
wychowywały mama i babcia. Spaliśmy w wyko-
panych schronach na gołej ziemi. Nie można było 

spać w domu, ponieważ nocą po 
wsi chodzili banderowcy i mordo-
wali Polaków. Cierpieliśmy także 
ze strony Niemców. Gdy wkroczyli 
do wsi, zabrali nam zboże i bydło 
oraz wyniszczyli wszystko na polu. 
W 1945 roku powiedziano nam, że 
jeżeli nie chcemy jechać na zachód, 
to pojedziemy na wschód. Jeszcze 
przed naszym wyjazdem przyjecha-
li Ukraińcy z Lubaczowa i każdej 
rodzinie dokwaterowano rodzinę 
ukraińską. Z Wołczuch wyjecha-
liśmy w maju 1945 roku - w same 
Zielone Święta. Pamiętam, jak 
ludzie ustroili wagony, strasznie 
płakali i śpiewali: „Chwalcie łąki 
umajone”. W krytym wagonie by-
dlęcym jechało po kilka rodzin. Za 
pociągiem konie ciągnęły wozy po-
wożone przez chłopców i starszych. 
Po 6 tygodniach podróży dotarliśmy 

do Kędzierzyna. Przenieśli nas na niekryte wagony 
na bocznym torze. Staliśmy tam dwa tygodnie. Cały 
czas padał deszcz. Zalało nam cały dobytek. Cier-
pieliśmy głód. Chodziliśmy na łąki zbierać szczaw i 
tym się żywiliśmy. Po dwóch tygodniach skierowali 
nas do Większyc koło Koźla. Z wojny wrócił nasz 
ojciec. Mieszkaliśmy z rodzinami niemieckimi przez 
półtora roku. Później Niemcy przyjęli polskie obywa-
telstwo a nas ponownie wysiedlono. Przyjechaliśmy 
do Chojnowa. Tutaj każdy na swoją rękę szukał miesz-
kania.  W Czernikowicach osiedliło się 10 rodzin z 
Wołczuch. Tata szukał lepszego miejsca, gdzie byłaby 
dobra ziemia. Po czterech miesiącach przenieśliśmy 
się do Pyskowic. Dom, w którym zamieszkaliśmy, 
był rozszabrowany, nie było okien ani drzwi...”

WSPOMNIENIA STANISŁAWA SKRZYPKA O 
OSADNIKACH Z POLSKI CENTRALNEJ
Mariusz Piskorski. Dlaczego osiedliliście się w Py-
skowicach?
Stanisław Skrzypek: Przybyliśmy do Pyskowic z 
innymi rodzinami, z powiatu jarosławieckiego. Mój 
ojciec, Andrzej Skrzypek, dowiedział się, że na „Zie-
miach Odzyskanych” są  gospodarstwa do zasiedle-
nia. Do wyjazdu zachęcały zapowiedzi Państwowego 
Urzędu Repatriacyjnego. Obiecywali lepsze życie, 
dom, ziemię. Przed naszym wyjazdem  przyjechał 
najpierw tutaj mój ojciec, żeby obejrzeć proponowane 
mu przez PUR gospodarstwo. Spodobało mu się i po 
powrocie zachęcił pozostałych  do wyjazdu. Jecha-
liśmy pociągiem tydzień. Wieźliśmy z sobą konie i 
krowy. Przybyliśmy do Pyskowic w 1949 roku. Z 
powiatu jarosławieckiego w Pyskowicach osiedliło 
się 6 rodzin, np. Haliniakowie, Mazurowie, Janasowie, 
Kardynałowie i Skrzypkowie. 

WSPOMNIENIA PIOTRA CHAMSKIEGO
Mariusz Piskorski. Skąd Pan pochodzi i w jaki sposób 
osiedlił się Pan w Pyskowicach?
Piotr Chamski: Urodziłem się 50 km na wschód od 
granicy polsko – sowieckiej w Greczanach, w powie-
cie Płaskirów. Ziemie te dawniej należały do Polski, 
ale po wojnie z bolszewikami tak właśnie je podzielili. 
Gdy miałem 19 lat, 29 kwietnia 1944 r. wzięli mnie 

do Armii Radzieckiej. Wywieźli nas do Krasnojar-
ska. Nie chcieliśmy być w Armii Czerwonej, więc 
napisaliśmy list do Wandy Wasilewskiej. Przenieśli 
nas do polskiego wojska. Punkt zborny znajdował 
się w Majdanku, na terenie obozu. Spaliśmy w ba-
rakach, w których wcześniej żyli więźniowie obozu. 
Służyłem w artylerii. Uczestniczyłem w defi ladzie w 
zrujnowanej Warszawie. Brałem udział w walkach o 
Berlin. Z wojska zwolnili mnie 8 lutego 1947 roku. 
Nie wróciłem do domu. PUR obiecał mi 10 hektarów 
ziemi i konia. Kiedy przyjechałem, wysłali mnie do  
Państwowych Nieruchomości Rolnych. Mieszkałem 
w Czortkowicach. Do Pyskowic przeniosłem się  w 
1958 roku. 

SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
 Pyskowic nie ominęła przymusowa kolektywi-
zacja. W 1953 roku z inicjatywy lokalnego aktywu 
partyjnego założono Spółdzielnię Produkcyjną „typu 
pierwszego A 4”. Gospodarze mogli zatrzymać część 
ziemi, większość musieli oddać do spółdzielni. Po-
dobnie bydło i konie; mimo, że nadal trzymali je w 
zagrodach, zwierzęta nie były ich własnością. Pierw-
szym przewodniczącym był Stanisław Wróblewski. 
Po nim funkcję sprawowali Józef Haliniak i Ludwik 
Czułajewski. Spółdzielnia istniała 3 lata. Została roz-
wiązana decyzją PZPR. Jak wspominają mieszkańcy, 
w wiosce była niepopularna. Po jej rozwiązaniu rol-
nikom zwrócono działki wyznaczone przez geodezję.

KÓŁKO ROLNICZE
 W 1964 roku z inicjatywy sołtysa Stanisława Lan-
deburskiego i Zygmunta Tryszpiota powstało Kółko 
Rolnicze. Do zarządu oprócz inicjatorów należał Zbi-
gniew Sroka. Po zarejestrowaniu uruchomiono środki 
z Funduszu Rozwoju Rolnictwa. Zakupiono ciągnik 
z osprzętem, młocarnię i opryskiwacz. Obsługiwało 
je dwóch zatrudnionych przez kółko traktorzystów. 
Kółko samodzielnie istniało 3 lata, później zostało 
połączone z Podolanami. W 1975 roku zostało prze-
mianowane na Spółdzielcze Kółko Rolnicze (mieściło 
się na posesji St. Landeburskiego). 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
 Przy Kółku Rolniczym, w 1964 roku, powstało 
Koło Gospodyń Wiejskich. Przewodniczyły mu ko-
lejno: Anna Naspińska, Janina Czułajewska, Maria 
Mazur i Adela Radiusz. W świetlicy (tam, gdzie jest 
obecnie), organizowano kursy gotowania, pieczenia, 
kroju i rękodzieła. KGW organizowało konkursy na 
najładniejsze gospodarstwo i ogródek przydomowy, 
rozprowadzało pisklęta i pasze, nie tylko dla miesz-
kańców Pyskowic, ale także Wyskoku i Łukaszowa. 
Kobiety przygotowywały wieniec dożynkowy i zano-
siły go w strojach ludowych do kościoła w Brenniku. 
Koło posiadało również szatkownicę do kapusty, z 
której korzystały wszystkie rodziny.

BUDOWA DROGI
 Przed II wojną światową Pyskowice miały utwar-
dzoną drogę w kierunku Złotoryi, kończącą się na 
zakręcie za wsią. Dalej, w kierunku Podolan, była 
droga polna, co szczególnie utrudniało życie podczas 
ulew i roztopów. Pierwszy autobus PKS przejechał 
przez wieś w czerwcu 1964 roku. Po  tygodniu zaczął 
jeździć przez Łukaszów, ponieważ grzązł w błocie. 

Inicjatorem budowy drogi był Andrzej Wolanin, prze-
wodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej. Przy 
budowie pracowała cała wieś. Kamień, potrzebny 
do utwardzenia drogi, przywożono furmankami ze 
stacji kolejowej w Złotoryi i Nowej Wsi Złotoryjskiej. 
Jak wspomina Ludwik Czułajewski, robiono to zimą, 
ponieważ pamięta, że „kuł wtedy konie na ostro”. 22. 
lipca  1965 roku otwarto drogę Podolany - Gierałto-
wiec. Było to święto dla mieszkańców, którzy tłumnie 
zgromadzili się, by obejrzeć przecięcie wstęgi . Do 
tej pory wspominają, że zyskali wtedy „dostęp od 
morza od morza”. Były to pierwsze słowa Stanisława 
Wróblewskiego, który przemawiał w imieniu miesz-
kańców. Wstęga została przecięta przez  Władysława 
Nogę, Zygmunta Tryszpiota, Józefa Hajduna, Sta-
nisława Wróblewskiego oraz przedstawicieli władz. 
Następnie, jak nakazuje zwyczaj, drogą przejechał 
samochód, który zrobił pierwszy ślad na rozsypa-
nym piasku, po czym wszyscy przeszli do świetlicy, 
gdzie do białego rana trwała zabawa. Po otwarciu 
drogi przez wieś zaczął regularnie jeździć autobus. W 
pierwszym dniu mieszkańcy Pyskowic mogli jeździć 
za darmo. 

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” ROLNIKÓW INDYWI-
DUALNYCH
 Krótkim epizodem w historii wsi, pokazującym 
jednak przemiany po 1989 roku, była działalność 
NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. 
Jak wspomina Tadeusz Zamirski, inicjatorem jego 
powstania był Leszek Kardasz z Gierałtowca i pan 
Wierzbicki z Lubiatowa. Tadeusz Zamirski jeździł na 
spotkania z Władysławem Frasyniukiem. 4. czerwca 
1989 roku Tadeusz Zamirski, Zbigniew Hajdun, Boh-
dan Barcicki, Kazimierz Melski i Leszek Kardasz 
reprezentowali „Solidarność” w Komisji Wyborczej 
w Gierałtowcu w wyborach do sejmu kontraktowego. 
Zebrano również ofi arę na mszę w intencji Ojczyzny, 
odprawioną w kościele w Brenniku. 

SOŁTYSI W PYSKOWICACH W OKRESIE PO-
WOJENNYM
 Pachuta Paweł od 1947, Hajdun Karol od 1950, 
Melski Marcin od 1953, Ardeli Antoni od 1956, Noga 
Władysław od 1959, Landeburski Stanisław od 1969 
(pełnił funkcję przez 21 lat), Radiusz Władysław od 
1990, Zamirski Tadeusz od 1998, Wróblewski Stani-
sław od 2003 roku (nadal).
 
OSOBISTOŚCI – ORGANISTA JÓZEF ARDELI
 Każdy starszy mieszkaniec okolicy z pewno-
ścią pamięta zasłużonego dla parafi i w Brenniku 
mieszkańca Pyskowic - Józefa Ardelego, organistę 
w kościołach w Brenniku, Strupicach i Lubiatowie. 
Józef Ardeli był muzycznie uzdolnionym samoukiem. 
Nauczył się grać na fi sharmonii przy pierwszym orga-
niście panu Kiełbowiczu; początkowo go zastępował. 
Po jego wyjeździe w 1970 roku, objął to stanowisko. 
W niedzielę rano udawał się pieszo bądź rowerem do 
Brennika, stamtąd jeździł z księdzem do kościołów 
fi lialnych. Zmarł 20 X 1995. Po jego śmierci nikt go 
nie zastąpił.

O CZYM WARTO JESZCZE WSPOMNIEĆ
 Jak z rozrzewnieniem wspominają mieszkańcy, 
we wsi dużo się działo. W ramach akcji żniwnych 
młodzież ze Związku Młodzieży Wiejskiej pomagała 
przy układaniu i zwożeniu snopków. Ponieważ we 
wsi było dużo młodych, w świetlicy organizowano 
zabawy, na które przychodzili i starsi mieszkańcy. 
ZMW zaproponowało, aby w świetlicy powstała 
kawiarnia. Na jej prowadzenie zgodziła się Julia 
Hajdun. Kawiarnia działała od 1965 do 1968 roku. 
Codziennie po południu można było się tam spotkać, 
napić kawy i herbaty, zagrać w szachy i warcaby. Jak 

wspomina Julia Hajdun,  panował tam duży ruch. 
Około 1972/73r. powstał we wsi młodzieżowy zespół 
muzyczny w składzie: 3 gitary i perkusja. Stanisław 
Melski wspomina, że zespół działał trzy lata. Młodzi 
grali podczas zabaw, wieczorków, wesel. Prócz muzy-
ki popularnej grali również muzykę ambitniejszą, np. 
zespołów Breakout i Led Zeppelin. Dzięki pasji Stani-
sława Melskiego do książek, w latach 1971 – 1980 w 
Pyskowicach istniała fi lia biblioteki Gierałtowcu (w 
mieszkaniu St. Melskiego). Popularna była również 
piłka nożna. Młodzi organizowali się i grali mecze 
z innymi wioskami. Liczyła się wówczas pasja - na 
bosaka kopali piłkę wypchaną szmatami. 
 Mieszkańcy Pyskowic w większości zajmowali 
się rolnictwem. Uprawiali pszenicę, jęczmień, owies, 
rzepak, ziemniaki, buraki, len. Kuźnię prowadzili 
Antoni Tomusiak i Wojciech Tryszpiot, w stolarni 
pracował Antoni Ardeli.  Z inicjatywy Zygmunta 
Tryszpiota w 1956 roku we wsi zaczął działać sklep 
GS (posesja nr 7). Pierwszym sklepowym był An-
drzej Skrzypek. Ważnym źródłem dochodów była 
produkcja mleka. Przy sklepie działała rozlewnia, 
niemal w każdym gospodarstwie było stado krów. 
Jak podaje sołtys Stanisław Wróblewski, we wsi ho-
dowano nawet 200 sztuk bydła (120 sztuk krów i 80 
sztuk przychówku). Hodowla rozwinęła się dzięki są-
siedztwu lotniska, na którym stacjonowali żołnierze 
radzieccy. Od wiosny do jesieni gospodarze dwukrot-
nie w ciągu dnia wypędzali bydło na lotnisko i tam je 
wypasali. Za zgodą Rosjan kosili tam również trawę 
na siano. Gdy krowy podeszły za blisko pasa starto-
wego, żołnierze zaganiali bydło w pobliże koszar i 
trzeba było je stamtąd odebrać. Gdy trwały ćwiczenia, 
gospodarze z bydłem byli przeganiani. Niemal przez 
cały czas nad wsią krążyły śmigłowce, przelatując 
czasami tak nisko, że „leciały dachówki”. Zdarzało 
się, że w nocy do okien pukali żołnierze, chcący coś 
we wsi sprzedać. Wielką atrakcją dla dzieci było po-
dziwianie z daleka zrzutów spadochronowych, czy 
ćwiczeń w rzucaniu bomb do celu. 
 Po 1989 roku rolnictwo przeżyło kryzys. Ban-
kructwo mleczarni w Złotoryi i zaoranie pastwisk 
na lotnisku  po wyjeździe Rosjan doprowadziło do 
upadku mleczarstwa. Starsi przeszli na renty i eme-
rytury,  młodzi przenieśli się do miasta; dojeżdżają 
tylko, by pomagać rodzinom. Część rolników, by 
poprawić swoją sytuację, podjęła dodatkową pracę. 
Skoro świt, wyjeżdżają, a po pracy uprawiają swoje 
pola. Największymi gospodarzami we wsi są obecnie: 
Jan Sroka, Mirosław Czułajewski, Andrzej Skrzypek 
i Stanisław Wróblewski. Od końca lat dziewięćdzie-
siątych nie ma tu sklepu, przestały również jeździć 
autobusy. Tylko gospodynie jak dawniej spotykają się 
po żniwach, by upleść wieniec na dożynki parafi alne 
i gminne. W Pyskowicach żyje obecnie na stałe 76 
mieszkańców. Najstarszymi żyjącymi mieszkańcami 
są: Stefania Hajdun (90 lat), Aniela Mróz (83 lata), 
Piotr Chamski (82 lata), Zygmunt Tryszpiot (81 lat). 
Najmłodszą mieszkanką jest Ewa Skrzypek (11 mie-
sięcy). We wsi mieszka czternaścioro dzieci i mło-
dzieży. Działa świetlica  prowadzona przez Wioletę 
Krasny oraz istnieje plac zabaw i boisko do gry w 
piłkę nożną. W 1996 roku, staraniem władz gminnych, 
do wsi doprowadzono wodociąg, w 2000 roku prze-
prowadzono telefonizację. W roku 2010 Pyskowice 
mają zostać skanalizowane.

Materiał informacyjny zebrali i opracowali: Alfred 
Michler oraz Mariusz Piskorski (mieszkaniec Py-
skowic, nauczyciel Gimnazjum w Lubiatowie i Ro-
kitnicy). W opracowaniu materiału pomagało 1/3 
mieszkańców: Z. Tryszpiot, M. Tryszpiot, A. Radiusz, 
W. Noga, M. Noga, W. Skrzypek, S. Skrzypek, M. 
Wójcik, P. Chamski, T. Chamski, L. Czułajewski, J. 
Czułajewska, D. Czułajewski, D. Piskorska, K. Mel-
ski, S. Melski, H.  Hajdun, E. Hajdun, J. Hajdun, K. 
Hajdun, S. Wróblewski, T. Zamirski, E. Grodzka, S. 
Leszczyńska, D.Wilk.  Opracowanie komputerowe: 
Diana Adamiec PA
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NNajstarsza cach pochodzi z roku 1774. Zorganizowane naucza- cami wsi?

Od Peisewitz do PyskowicOd Peisewitz do PyskowicOd Peisewitz do PyskowicOd Peisewitz do PyskowicOd Peisewitz do PyskowicOd Peisewitz do PyskowicOd Peisewitz do PyskowicOd Peisewitz do PyskowicOd Peisewitz do Pyskowic

Sklep w Peiswitz

W Pyskowicach na nowo pojawiły się konie 
dzięki pasji Tadeusza Chamskiego

Pyskowice stale się zmieniają - we wsi 
zbudowano 2 domy, kolejne są remontowane

Otwarcie drogi w Pyskowicach od lewej: 
Jadwiga Kuca, Julia Chamska, dyr. Szkoły 
w Łukaszowie Zofi a Szczepan, Zofi a Kuca, 
Danuta Wróblewska, Maria Kuca, Maria 
Hajdun, Zofi a Noga, Maria Ardelii, Helena 
Naspińska, Józefa Zamirska, Halina Melska, 
Zofi a Białowąs, Jan Noga, Stefania Ardeli, 
Marian Ardeli, Maria Białowąs, w oddali 
Helena Chamska, Marcin Melski, Andrzej 
Naspiński

Wnętrze restauracji w Peiswitz

Krzyż postawiony przez polskich 
osadników w 1948 roku, 
odrestaurowany przez ich dzieci i 
wnuki w 2002 roku ( przy wjeździe 
do wsi).

Szkoła w Peiswitz
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Kolejny urywek fi lmu. Scena, w której Anna od-
najduje wreszcie męża. On nie chce opuścić swoich 
żołnierzy. I jeszcze ich córka, Weronika - Tato! Jej 
krzyk przejmuje mnie dreszczem.

Teraz Hania i Agata czytają fragmenty listów pol-
skich ofi cerów, które znaleziono w mogiłach: ,,Tatusiu 
kochany! Najdroższy! Czemu nie wracasz? …” Czuję 
jak łzy spływają mi po policzkach. I znowu Wajda. 
Tym razem scena Wigilii ,,Panowie, musicie wytrwać, 
bo bez Was nie będzie wolnej Polski…” Ci ofi cerowie 
kierowali się kodeksem honorowym. Wierzyli w moc 
przysięgi. Wierzyli, że wrócą do domu. Wrócili…

Kinga, Joasia i Martyna recytują z przejęciem: 
,,Tej nocy zgładzono wolność w katyńskim lesie (…) 
Zakneblowano usta, by w tej katyńskiej nocy nie mo-
gła błagać o litość, ni wzywać znikąd pomocy.”

I na koniec ta okrutna scena, w której wrzuca-
ją ich do dołów. ,,Ręce i nogi nawzajem splecione, 
wszystko uciśnięte jakby walcem. Poszarzałe, mar-
twe, szereg za szeregiem, setka za setką, niewinni 
bezbronni żołnierze”- powie za chwilę Magda. Nie 
patrzę . Nie mogę. 

Teraz generałowa. Brawo, Karolino! W tle Ky-
rie Mozarta. Jagodzie głos się załamuje: ,,Lecz jak 
zmartwychwstać mają ciałem, kiedy są lepką cząstką 
ziemi”. Boimy się z Marysią, że za chwilę zapomni 
tekstu. Robi duże pauzy. 

Paulina mówi o 
ukrywaniu prawdy ka-
tyńskiej: ,,Dopiero po 
pięćdziesięciu latach 
prezydent Rosji Borys 
Jelcyn przekazał prezy-
dentowi Polski Lechowi 
Wałęsie tajne dokumen-
ty potwierdzające praw-
dę, że zbrodni dokonał 
Związek Radziecki”.

,,Boże, ty wiesz, 
Boże i my wiemy, Boże 
zmiłuj się nad nami! 
Zmiłuj się nad Polską”.

Dziewczynki na-
uczyły się tekstu. Tylko 
Paulina czyta. Ale za to 
jak! 

Nadchodzi najtrud-
niejszy moment. Na 
scenę wchodzi Bartek: 

,,Dziesiątego kwietnia 
2010 roku w siedemdzie-
siątą rocznicę tej strasz-
liwej zbrodni wyruszyła 

do Katynia polska delegacja…”
Tyle razy już to słyszeliśmy w ostatnich dniach, 

a mimo to trudno wstrzymać łzy. 
Na ekranie twarze, które zna teraz cały świat. Re-

quiem Mozarta w tle. Teraz Ania śpiewa ,,Do kołyski” 
zespołu Dżem. To dla nich! 

Wreszcie przemówienie Prezydenta, którego nie 
zdążył wygłosić. Tomek robi to za niego. I to jak. 
Brawo, Tomku! Kiedy Ania i Hania śpiewają psalm, 
zerkam na Marysię, która siedzi obok mnie i ściska 
mnie za rękę. Boże, jakie to piękne! Znowu łzy.

Powoli zbliżamy się do końca. Kiedy bliźniacz-
ki śpiewają, występujący uczniowie ustawiają się w 
szeregu przed sceną. W rękach mają zapalone biało 
i czerwone znicze. Stoją prościutko, pięknie, wypro-
stowani i skupieni. Rozbrzmiewa znowu Requiem 
Mozarta. Teraz podchodzą do brzozowego krzyża, 
kłaniają się nisko i stawiają znicze. Jeszcze tylko 
ustawić się ładnie, pokłonić głową. 

Na sali cisza. Kompletna. Nikt nie klaszcze. Sły-
chać, jak pan dyrektor wchodzi na scenę. Z trudem 
dobiera słowa: ,,Egzamin z patriotyzmu zdaliście na 
piątkę”. Tylko tyle. 

Aż tyle. Znowu cisza. Nasi kochani uczniowie w 
milczeniu opuszczają scenę. Dopiero wtedy słychać 
oklaski. Klaszczą, klaszczą bez końca. 

Patrzę na Marysię. Udało się! Zbieramy gratula-
cje. Teresa musiała wyjść wcześniej.

Napisała sms-a :,, Elu, było przepięknie. Dziękuję 
Wam”. 

Nam? To nie nam trzeba dziękować tylko uczniom. 
Pięknie się sprawili. Jesteśmy z nich dumni. 

Muszę podziękować dyrektorowi, że nam zaufał. 
Mógł przecież uznać, że dwa dni to za mało, a wtedy 
ta piękna historia by się nie wydarzyła.

Kurcze, ale mam fajną robotę.

  Elżbieta Adamowicz 

Wpadam jeszcze do IIa, żeby zapytać Hanię 
i Anię, czy mogłyby znaleźć piosenki na tę okazję. 
Obiecują, że spróbują.

Z Marysią umawiamy się na 19. Mam jeszcze 
zajęcia w Terapeutycznej, a poza tym muszę wpaść 
do mojego siostrzeńca, Igorka, który kończy roczek.

Wieczorem pracujemy nad scenariuszem. Każda z 
nas przyniosła materiały. Teraz naklejamy to na szary 
papier. Na pewno wykorzystamy fragmenty fi lmu 
Wajdy, wiersze Herberta i Hemara, fragmenty oca-
lałych listów znalezionych w mogiłach żołnierskich. 
Musimy  znaleźć jeszcze utwory Mozarta i Chopina i 
koniecznie ostatnie przemówienie Prezydenta. 

Marysia wychodzi o 23, a ja próbuję wszystko 
uporządkować. Zmieniam kolejność, bo coś mi nie 
pasuje. Dzwonię.

-Słuchaj, trochę pozmieniałam. 
Nie jest zadowolona, bo część scenariusza prze-

pisała już na czysto. 
Idę spać. Jest druga nad ranem. 

14 kwietnia-środa
Pierwsza lekcja z IIc. Chcę, aby Karolina i Filip 

stali na warcie przy krzyżu. Ale dzisiaj ich nie ma. 
Trudno, dowiedzą się jutro. Wybieram Maćka, Ro-
berta i Jakuba - będą czytać fragmenty listów. Nawet 
niespecjalnie protestują. Dobra nasza!

Druga lekcja z IIa. Kinga jest wniebowzięta. Bę-
dzie apel! Czytam im scenariusz, ale przerywam. Głos 
mi się łamie : ,, I cisza jest na wysokości. I dymi mgłą 
smoleński las”. Wiersz Herberta jest taki proroczy. 
Przydzielam role.

Widzę radość obdarowanych i zaniepokojenie 
pozostałych. Co jeszcze zostało?

Każdy chciałby wziąć w tym udział. Wiersza He-
mara nie mogę im dać, bo przydzieliłam go Asi, Kin-
dze i Martynie z IIIa, a wiersz Herberta powie Jagoda.

Decyzję o tym, jakie piosenki zaśpiewają dziew-
czyny, podejmiemy jutro. 

15 kwietnia-czwartek
Rano Marysia zabiera się z nami, choć ma na 11. 

Opowiada mi z entuzjazmem, co jeszcze wymyśliła.
- Ta scena musi być - mówi z przejęciem o żonie 

generała, która odbiera wiadomość o śmierci męża. 
Dostaje w pudełku jego rzeczy: legitymację, stary 
zegarek, guziki od munduru. To będzie doskonały 
wstęp do wiersza Herberta.

- Kto zagra tę scenę? Pytanie jest retoryczne, bo 
już się domyślam. 

- Karolina - wyrokuje moja koleżanka. - Bo jest 
wysoka. Żona generała musi być wysoka. 

I co ja mam z nią zrobić!
Wkrótce Karolina dowiaduje się, że będzie gene-

rałową. Robi wielkie oczy, kiedy Marysia wyjaśnia 
jej dlaczego. 

- Przyniosę ci jeszcze kapelusz, wiesz, taki mały 
i torebkę - elegancką. Musisz wyglądać jak dama. 
Włosy upniesz w kok. No i jeszcze rękawiczki. Masz 
cienkie rękawiczki? Karolina robi zgnębioną minę. 
Nie ma. 

- Coś wymyślę - nie poddaje się Marysia. 
Ćwiczę jeszcze przemówienie z Tomkiem. 

- Może pominiemy pierwszy akapit, w montażu 
jest już o tym mowa - proponuję.

- Proszę pani, myślę, że nie możemy. Nie wolno 
nam.

- Masz rację, Tomku, nie możemy - zgadzam się 
posłusznie. Ale palnęłam.

Na czwartej lekcji próba w całości. Nawet nieźle. 
Może jednak się uda. Piątą, szóstą i siódmą lekcję 
mam ze swoją klasą.

- Gniewamy się na panią, nas pani nie wzięła! To 
na powitanie.

- Zabrakło ról - próbuję się usprawiedliwiać.
- Nic nie szkodzi - Agnieszka uśmiecha się szel-

mowsko - pani Beata nas wzięła. Będziemy składać 
kwiaty pod pominkiem i czytać podczas mszy.

Całe szczęście, bo musiałabym się jeszcze długo 
tłumaczyć. Potem szlifujemy tylko formy użytkowe. 
W końcu niedługo egzamin.

Jest 14.30. Jeszcze tylko Terapeutyczna do 18 i 
będę w domu! 

16 kwietnia-piątek
Marysia już czeka. W torebce mam meliski. Tak 

na wszelki wypadek. Pakujemy się do samochodu. 
Na raz się nie zabierzemy. Mateusz musi jeszcze się 
wrócić po sprzęt. 

10 kwietnia-sobota
Jestem w łazience. Nagle przez szum wody słyszę 

głos Mateusza - Mamo! Rozbił się samolot. Podobno 
prezydent był na pokładzie. Zakręcam wodę. Któ-
ry dzisiaj? Pierwszy kwietnia? Nie! Na pewno nie! 
Zbiegam na dół. Waldek i chłopcy wpatrzeni w ekran 
telewizora. Czuję, jak wzbiera we mnie jakaś fala. 

Gdzie? w Smoleńsku?! Boże! Nie! Siadam w fo-
telu i śledzę niebieski pasek u dołu ekranu. Nie mogę 
powstrzymać łez.

12 kwietnia-poniedziałek
Jak ciężko iść do szkoły. Niesprawdzone klasówki 

leżą tam, gdzie je zostawiłam 
w piątek, czyli w mojej torbie. Ale dzisiaj nikt nie 

zapyta, czy je sprawdziłam.  
A zresztą, jakie to ma teraz znaczenie! 
Jestem w szkole wcześnie, w pokoju nauczyciel-

skim spotykam tylko Marysię. Patrzę na jej zmęczo-
ną twarz. Też mało spała. Chwilę później polecenie 
dyrektora : Proszę uczcić minutą ciszy pamięć ofi ar 
katastrofy w Smoleńsku. Minutą? Wieczność nie 
wystarczy! 

Pierwsza lekcja z III b. Krótko informuję o tym, 
że za chwilę uczcimy pamięć ofi ar. 

O nic nie pytają. Cisza. Chwilę potem głos dzwon-
ka. Przeraźliwy. Wstajemy. 

-Chciałabym dzisiaj porozmawiać o tym, co zda-
rzyło się w sobotę-zaczynam nieporadnie. Głos mi się 
łamie. Żeby się tylko nie rozpłakać. Ale co tam-niech 
widzą. Mówię im o tym, jak strasznie mi smutno, jak 
żal mi tych ludzi. Wspominam panią Krystynę Boche-
nek, bo jakoś tak ciągle mam ją przed oczami. Kilka 
razy próbowałam bezbłędnie napisać jej dyktando. 
Prawie mi się udało. 

Później opowiadam im o Katyniu, o smoleńskiej 
mgle, o tym, że to nie może być przypadek. Wszystko 
zdarzyło się po coś. Po co ? Po to, abyśmy nie zapo-
mnieli tamtej historii sprzed 70 lat. Po to, abyśmy stali 
się lepsi, bo przecież nikt nie wie, jak długo pozosta-
niemy na tym padole łez. Bo w końcu człowiek żyje 
tak długo, jak żyje pamięć o nim. Oni byli dobrymi 
ludźmi. Bardzo! Strasznie to naiwne, ale to na razie 
wszystko, na co mnie stać. 

Na kolejnej lekcji w IIa Kinga pyta: - Proszę pani, 
kiedy będzie apel? Apel! Jaki apel? Gdzie? Na ko-
rytarzu? -Nie będzie apelu, bo nie mamy w szkole 
takiego miejsca, w którym moglibyśmy go zrobić-
odpowiadam po prostu. Widzę, jak jej smutno.

13 kwietnia-wtorek
Marysia biega od rana. Przygotowała kącik po-

święcony Prezydentowi. Zielony obrus, fotografi a, 
dwa znicze. Ale to za mało. Przygotowuje antyramy, 
w których chce umieścić więcej informacji. Cała ona.-
Słuchaj, może zrobiłybyśmy apel? - zagaduję.

- Ela, gdzie?! Po chwili zastanowienia dodaje - 
Może zrobimy osobno dla pierwszych, drugich i 
trzecich klas. 

- Dobrze, to porozmawiam z dyrektorem. 
Sposobność nadarza się niemal natychmiast.

- Panie dyrektorze, może zrobilibyśmy apel? Drugi 
raz pytam dzisiaj o to samo.

- Ela, gdzie?! Drugi raz ta sama odpowiedź.
- No to może w ZOKu-nie daję za wygraną-Może 

w piątek mają wolną salę? Dyrektor patrzy na mnie 
jakbym spadła z księżyca.

- Przecież zostały tylko dwa dni!
- Zdążymy. 
Spogląda na mnie uważnie, a potem mówi :

- Dobra, idę dzwonić. 
Po chwili widzimy się znowu. - Dzwoniłem. Nie 

ma problemu, wszystko załatwione, możemy zrobić 
apel o 11. No to działajcie! 

No to idę działać. Ale po drodze myślę sobie, że 
dobrze by było pójść jeszcze przed apelem na mszę. 
Wracam do dyrektora.

- Idź do Beaty, zapytaj, czy ma numer do prałata. 
Idę, ale Beata nie ma. Ma zapisany na telefonie - do-
mowym. Po chwili jednak przypomina sobie. No i 
msza też będzie! Zamykam się w swojej klasie, żeby 
nikt mi nie przeszkadzał. 

Zamierzam zapytać Mateusza, czy mi pomoże. 
Pomoże! Właściwie po co pytałam? Kochane dziecko. 

Teraz do Marysi.
- O Boże, Ela, w ZOK-u! Na jej twarzy widzę 

szczere przerażenie.
- Damy radę! Uspokajam ją. No chyba że nie damy 

rady. 

Przed ZOKiem Piotrek i Filip z lekka przemar-
znięci, bo wieje jakiś taki arktyczny wiatr. Idziemy 
powiedzieć, żeby nam otworzyli wejście główne. Na 
Żeromskiego spotykam Łukasza w garniturze. Ale 
przystojniak! Od razu zabieramy się za ustawienie 
dekoracji. Napis już jest, chociaż tyle z głowy. Usta-
wiamy brzozowy krzyż. 

- Ela, bluszcz jest pod ochroną? - zaniepokoiła się 
nagle Marysia. 

- Coś ty, chyba nie.
- To dobrze, bo mam tego trzy reklamówki. 
Uspokojona zabiera się do dekoracji krzyża i przo-

du sceny. Na środku stawiamy stolik. Marysia przy-
krywa go pięknym koronkowym obrusem. Stawia na 
nim świecznik i zdjęcie w złoconej ramce.

- To mój dziadek-informuje z dumą. Obok stawia 
pudełko dla generałowej.

Pierwsza próba przebiega bez większych proble-
mów. Karolina ćwiczy scenę, w której generałowa 
dowiaduje się o śmierci męża. Demonstruję jej, jak 
ja to widzę. Próbuje. Uznajemy, że może być. Jeszcze 
tylko trzeba poćwiczyć tekst z Piotrkiem. 

Jest z nami podczas próby Wiesiek. Będzie robił 
zdjęcia. Pytam go, jak mu się podoba. – Wzruszające  

- mówi -Bardzo wzruszające. 
K i e d y 

w sz y s t ko 
już ustali-
liśmy, robi-
my chwilę 
przerwy. I 
próba gene-
ralna. Ania 
chce być na 
począ t k u , 
bo musi 
j e s z c z e 
poćwiczyć 
przed śpie-
waniem w 
k o ś c i e l e . 
Przyszła po 
nią Beata. 
Próba prze-
biega bez 
z a k łóce ń . 
Teraz chwi-
la oddechu, 
dokładnie 
pół godziny.

-Idą! To 
Ania wpada 
jak burza. Jest 12.40. Zrywamy się na stanowiska. 
Marysia zapala znicze. Podczas gdy uczniowie zaj-
mują miejsca, rozmawiam z dyrektorem. Pytam, jak 
było w kościele, czy podczas przejścia przez miasto 
nie było problemów.

-Żadnych, wszystko bez zarzutu. Przed kościołem 
złożyliśmy wiązanki, zapaliliśmy znicze, odśpiewali-
śmy ,,Boże coś Polskę”. Msza też była piękna. Zwłasz-
cza kazanie.

-A zachowanie uczniów?
-Bez problemów-uśmiecha się wyraźnie zadowo-

lony.
Jest z nami także ksiądz Jacek oraz pełnomocnik 

ds. oświaty pan  Zbigniew Wróblewski.
Najpierw krótka modlitwa. 
No i zaczynamy. Karolina i Jakub stają przy 

krzyżu. W tle muzyka Samuela Barbera. Wchodzi 
Angelika: ,,…Dziś w szczególny sposób chcemy 
uczcić pamięć ofi ar Katynia i poświęcamy im ten 
apel”. Teraz Paula. Frazy piosenki ,,Ojczyzna” brzmią 
niezwykle przejmująco. 

,,Katyń to niewielka miejscowość w pobliżu Smo-
leńska, która stała się symbolem jednej z najbardziej 
okrutnych zbrodni popełnionych na obywatelach Pol-
ski (…) Polskich jeńców osadzono w trzech obozach: 
Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków. W tych miejscach 
zgromadzono kwiaty inteligencji polskiej. (…) Bio-
rąc pod uwagę, że wszyscy oni są zatwardziałymi 
wrogami władzy radzieckiej (…) Rozstrzelać!” To 
Angelika, Bartek i Basia krótko przedstawiają historię 
Zbrodni Katyńskiej.

Teraz pierwszy fragment fi lmu Wajdy. Wywóz-
ka. Maciek, Jakub i Robert czytają fragmenty nota-
tek i listów polskich ofi cerów. Stoją wyprostowani. 
Wszystko bez zająknięcia.

,,Ilu ich było? Dwa? Pięć? Dwadzieścia tysięcy? 
To Agnieszka. 

W związku z odbytym dnia 12. marca 2010 roku 
zebraniem walnym sprawozdawczo - wybor-

czym przedstawiamy najpierw wyniki ukonstytu-
owania się władz: Zarząd TMZZ: prezes – Alek-
sander  Borys, sekretarz – Krzysztof Zamojski, 
skarbnik – Bogusław Cetera, członkowie  – Józef 
Banaszek, Zenon Bernacki, Aleksander Pecyna, 
Danuta Sosa, Aneta Ślęzak, Kazimiera Tuchowska. 
Przewodniczącym Rady Programowej Ośrodka 

Dokumentowania i Opraco-
wywania Dziejów Ziemi Zło-
toryjskiej został Roman Gorz-
kowski a wiceprzewodniczącą 
Wioleta Michalczyk.  Sądem 
Koleżeńskim kieruje Karol 
Łąk.  Komisja Rewizyjna 
nie powołała jeszcze swojego 
przewodniczącego.

W najbliższych miesiącach 
Towarzystwo Miłośników Zie-
mi Złotoryjskiej planuje orga-
nizację następujących imprez:
Rajdy: 30 kwietnia IV Rajd 
Źródlany, 11 czerwca IV Rajd 
Czterech Świątyń Jadwiżań-
skich, 9 października XIII 
Rajd Jawiżański.
Podczas Dni Złotoryi:
25 maja, godz. 1700: odczyt 

„Krótka historia Dni Złotoryi”, 
Dom Nauczyciela Bacalarus
26 maja, godz. 1000-1500: Dni 
otwarte „Echa Złotoryi”
27 maja, godz. 1400-1700: Dni 
otwarte „Echa Złotoryi”
27 maja, godz. 1000-1200: wy-
cieczka „Złotoryjskie muzea”, 
zbiórka przy SP nr 1.

We wrześniu obchodzić 
będziemy IX  Powiatowy 
Dzień Regionalisty, który 
zamierzamy zorganizować 
na Kopaczu, oraz weźmie-
my  udział w Europejskich 
Dniach Dziedzictwa pod ha-
słem: „Od pomysły do przemy-
słu” organizując:

11 września, godz. 1000:  
odczyt „Z dziejów złotoryj-
skiego przemysłu i rzemio-
sła od XVIII do XXI wieku”, 
wystawę „Ginące i nowe za-
wody”  w Domu Nauczyciela 
Bacalarus,

12 września, godz. 1000-
1330: zwiedzanie Muzeum 
Złota, wycieczkę rowerową 

śladami średniowiecznego górnictwa złota, naukę 
płukania złota nad Kaczawą oraz ognisko. Zbiórka 
przy Muzeum Złota (ul. Zaułek 2) o godz. 1000, 

18 września, godz. 1000-1300:  wycieczkę ro-
werową do fabryki tektury w Nowej Ziemi oraz 
dawnych kamieniołomów na Jeziornej i Czerwo-
nym Kamieniu. Zbiórka pod Basztą Kowalską na 
Pl. Reymonta o godz. 1000. 

Chcących sprawdzić swoją wiedzę zaprosimy 
we wrześniu-listopadzie na konkurs dla wszyst-
kich szkół i dorosłych „Od pomysłu do przemysłu”. 
W związku z naszą opieką nad Drogą św. Jakuba 
proponujemy 4. maja przejazd rowerami fragmentu 
Drogi a 25. lipca III Złotoryjską Pielgrzymkę Drogą 
św. Jakuba, tym razem z Krotoszyc do Złotoryi.

18. czerwca odbędzie się konferencja popular-
nonaukowa: „Dawne prawo na Ziemi Złotoryjskiej”, 
zapewne ważnym wydarzeniem będzie przyjazd 
szwenkfeldianów z USA, których gościć będziemy 
w dniach 28-31 lipca. Od 21. maja w siedzibie 
TMZZ będzie można oglądać wystawę „Z działal-
ności TMZZ”.

TMZZ pomaga w organizacji „Sztafet Pokoju” 
w Prusicach (połowa czerwca), I Biegu Szlakiem 
Wygasłych Wulkanów (19-20 czerwca), I Między-
narodowych Mistrzostw Polski w nordic walkingu 
(28-29 sierpnia).

Na wszystkie imprezy serdecznie zapraszamy, 
ich szczegóły podamy w kolejnych numerach „Echa 
Złotoryi”.

 Monika Ziębora
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Centrum  Placu Lotników Polskich zmieniało się 
wielokrotnie, choć zachowało swój „pomniko-

wy” akcent (niegdyś stał tutaj monument cesarza 
Wilhelma II, dziś Wojska Polskiego). Otoczenie 
placu jest również nieco inne – zniknął budynek 
poniżej biurowca Rejonowego Przedsiębiorstwa Ko-
munalnego, generalna renowacje przeszedł budynek 
mieszkalny Towarzystwa Budownictwa Społecz-

Monumentalne dzieło 
Daniela Wojtuckiego 

Publiczne miejsca straceń 
na Dolnym Śląsku od  XV do 
połowy XIX wieku przenosi 
nas w czasy, gdy szubienice 
były nieodłącznym elemen-
tem krajobrazu, kat waż-
nym zawodem a wykonanie 
wyroku śmierci pasjonują-
cym widowiskiem. Dzięki 
książce możemy wyobraźnią 
przenieść się na naszą Górę 
Szubieniczną (prawda, że 
wszyscy wiedzą gdzie się 
znajduje, przecież szubieni-
ca zniknęła dopiero w 1810 
r.) i wziąć udział w egzekucji 
np. trzech mężczyzn w 1678 
r., gdy pierwszego spalono 
żywcem, następnego ścięto i 
położono na kole a trzeciego 

„tylko” pozbawiono głowy. 
Oprócz tego działy się tutaj 
różne inne nie mniej cieka-
we wydarzenia. Z publikacją 
można się wprawdzie zapo-
znać w bibliotece TMZZ, ale 
nie ma to jak lektura do po-
duszki. Przyjemnych snów!  

Roman Gorzkowski

Podczas renowacji w czasach I wojny światowej 
została odkryta inskrypcja z tą samą datą, co 

na dwóch do dziś istniejących cenotafach w pre-

zbiterium: „1566”. Zniekształcony początek i ko-
niec odnalezionej linijki został wtedy uzupełniony. 
Pastor F. Guhl w swoich notatkach pisze, że napis z 
1566 roku należy do miejsca pochówku wysokiego 
godności duchownego, którego nazwisko jest już 
nieczytelne, jak powiedział mu malarz – uczestnik 
prac remontowych. Pastor przyjął, że inskrypcja w 
niszy była nekrologiem Georga Griβhauera, spo-
rządzonym jakiś czas po śmierci. Georg Griβhauer 
od 1536 r. Kaznodzieja dworu w Legnicy, od 1542 
r. pastor przy kościele św. Jana w Legnicy, od 1549 
r. u św. Piotra i Pawła, od 1553 superintendent księ-
stwa, a w latach 1541-1542 pastor w Złotoryi. Zmarł 
7 lipca 1554 r. Kronikarz Caspar Wenzel pisze, że 
został pogrzebany przed ołtarzem, pod obrazem 

Trozendorfa, w swoim grobie. Obraz Trozendorfa 
wisiał naprzeciwko wiszących obecnie cenotafów 
Trozendorfa i Wildenberga, tam gdzie odnaleziono 
napis. Grób Griβhauera miał przykrywać nagrobek. 

Pamiętamy, że najniższe pomieszczenie w dużej 
wieży zwane jest tradycyjnie Kryptą Helmrichów. 
Niestety, w wyniku zasypania go kilkumetrową 
warstwą gruzu, również podczas I wojny, nie można 
dziś stwierdzić, czy było ono grobowcem rodziny 
Helmrichów. 

Należy zaznaczyć, że w lutym 1945 r., podczas 
zajmowania miasta przez wojska radzieckie, do-
szło do pierwszych grabieży i zniszczeń. Kościół 
św. Mikołaja dzięki swojemu położeniu zawdzię-
czał to, iż jego wnętrze nie zostało splądrowane i 
zdewastowane, natomiast inaczej miała się sprawa 
w kościele Mariackim, którego wnętrza w wyniku 
zniszczeń nie zdążono uprzątnąć do 27. maja 1945 r., 
kiedy to odbyło się pierwsze po wojnie nabożeństwo 
niemieckich ewangelików i katolików. Być może 
podczas tych zdarzeń zaginęło lub zniszczono wiele 
dzieł, np. nagrobek Daniela Mergo. W czasie remon-
tu świątyni w lipcu 2005 r., podczas wymieniania 
posadzki, wśród gruzu odnaleziono kawałki dwóch 
nagrobków. Udało się zidentyfi kować jeden z nich, 
należący właśnie do Daniela Mergo, urodzonego 
20. grudnia 1680 r. syna notariusza Daniela Mergo 
i Barbary Sabiny z domu Hallmanin, zmarłego 13. 

listopada 1682 r. Na pewno do 1937 roku nagrobek 
znajdował się w ścianie nawy południowej, przy-
słonięty częściowo jedną z ławek.

Wspomnijmy jeszcze, że wojewódzki konser-
wator zabytków we Wrocławiu przekazał w 1953 
roku Muzeum Śląskiemu we Wrocławiu epitafi um 
Helmrichów, znajdujące się do 1947 roku w zakry-
stii złotoryjskiego kościoła NNMP. Między rokiem 
1947 a 1953 mogło znajdować się ono w jakimś tym-
czasowym miejscu przechowywania poza Złotoryją. 
Epitafi um synów Helmricha, Johanna, zm. 1590 
oraz Georga i Martina, zm. 1592, tworzy deska so-
snowa malowana temperą i olejną farbą malarską. 
Obraz przedstawia historię Jezusa nauczającego 
w świątyni. Obraz został ufundowany przez ojca 
wcześnie zmarłych synów.

Agata Brzozowska

Po miesięcznej przerwie wra-
camy do dalszej prezentacji 

odszukanych złotoryjskich pa-
miątek. Tym razem pokazujemy 
trzy medale rocznicowe wybite 
po 1945 roku. Wiemy, że było 
ich więcej – może któryś z czy-
telników posiada ciekawy medal 
związany z naszym miastem, 
który warto by zaprezentować? 
Zapraszamy do współpracy i 
pomocy w uzupełnieniu naszej 
wspólnej wiedzy. 
 Pierwszy z prezentowanych 
medali został wydany przez Re-
jonowy Urząd Spraw Wewnętrz-
nych w Złotoryi z okazji 40-lecia 
MO i SB na ziemi złotoryjskiej w 
1985 roku. Medal był nadawany 
funkcjonariuszom Milicji Obywa-
telskiej, ORMO oraz zasłużonym 
działaczom miejskim. Najpraw-
dopodobniej następnym takim 
rocznicom już nie towarzyszyło 
wręczanie podobnych pamiątek.
 Drugi medal został wydany 
z okazji 40 rocznicy powstania 
Złotoryjskich Zakładów Obuwia, 
prawdopodobnie został nadawa-
ny pracownikom za długoletnią 
pracę oraz zasłużonym osobisto-
ściom miejskim. 
 Ostatni wybity został w pa-
miętnym 1981 r. na 770 rocznicę 
nadania praw miejskich Złotoryi; 
z tego co wiemy, były dwie odmiany: srebrna i złota, 
a otrzymywali go min.  działacze społeczni. Nie 
posiadamy informacji, w jakim nakładzie przed-
stawione poniżej medale zostały wybite, kto był ich 
autorem projektu oraz wykonawcą. 
 Zbliżająca się okrągła rocznica 800-lecia Zło-
toryi będzie niepowtarzalną okazją do wybicia 
kolejnego okolicznościowego medalu lub monety. 
Mamy nadzieje, że w 2011 r. pojawi się nawet kilka 

monet czy medali z inicjatywy 
różnych stowarzyszeń, instytucji 

oraz władz miasta. 
Przemysław Markiewicz
Waldemar Dmitrowski
Fot. Waldemar Dmitrowski, 
Rafał Wolny

Maj lub czerwiec 1946 roku, przed kościołem 
św. Jadwigi po raz pierwszy po wojnie zgromadziły 
się dzieci pierwszokomunijne. Są w różnym wieku, 
przybyły z wielu stron, wszystkie pewne opieki św. 
Jadwigi i Jana Nepomucena. W centrum fotografi i 
widzimy księdza proboszcza Michała Dunasa, pa-
nią Dydyńską oraz Tadeusza Musiała, kierownika 
szkoły. W innych miejscach stoją: Michał Sroka 
(obecnie Kujawiakowski, któremu dziękujemy za 
przekazanie zdjęcia), jego starszy brat Stefan, Zenon 
Hałada, Zenon Zadwórny… Kto jeszcze?  

Roman Gorzkowski

Ukazaniu się w ubiegłym miesiącu książki o naszej „domowej górze”, 
czyli Wilkołaku (lub, jak kto woli, Wilczej Górze), towarzyszyły 

słowa: „nareszcie!”. Okazało się jednak, iż jej treść możemy już uzu-
pełnić o kolejne fakty. 

Jeden z byłych złotoryjan, już w 1945 r. zarażony bakcylem szy-
bownictwa, przekazał nam ostatnio relację o przedsięwzięciu, podjętym 
wspólnie z kolegami najprawdopodobniej jeszcze w 1945 r. lub rok 
później. Udali się oni mianowicie na Wilcza Górę i przyciągnęli aż 
na ulicę Basztową, czyli na swoje podwórko, kadłub jednego z szy-
bowców, który, jak widać, przetrwał działania wojenne. Zamierzali 
najpierw odbudować mu skrzydła, aby następnie, być może, wrócić 
na „wilczaka”. Jednak po jakimś czasie dorośli członkowie ich rodzin 

„zrobili z kadłubem porządek”.
Lutowy numer miesięcznika „Goldberg-Haynauer Heimat-Na-

chrichten”, który ukazuje się w Hanowerze, zamieszcza z kolei wspo-
mnienia Siegfrieda Berndta, zamieszkałego przed wojną w Zagrodnie. 
Tuż przed 1939 r. jego ojca na osiem tygodni odkomenderowano właśnie 
na Wilczą Górę, gdzie wojsko zainstalowało urządzenia radiowe (ra-
diostacje?). S. Berndt do dzisiaj pamięta odwiedziny na Wilczej Górze, 
na jakie zezwalano mu wraz z matką, aby spotkał się z ojcem.

    Roman Gorzkowski

Już tradycyjnie w dniu 2. 
kwietnia o godzinie 21.37 

grupa członków TMZZ spo-
tkała się na Ścieżce św. Ja-
dwigi, przy drzewku, które 
nosi imię Jana Pawła II. Ze 
smutkiem przypomnieliśmy 
chwile jego śmierci, z rado-
ścią zobaczyliśmy, że drzew-
ko jest coraz wyższe. Mottem 
tegorocznych rozważań były 
fragmenty Kazań Piotra 
Skargi, odnoszące się do pa-
triotyzmu i wiary. Do nieba 

nego, powstała restauracja 
„Przy Miłej”, wyrasta mo-
tel. Dzisiejsza widokówka 
i towarzyszące jej zdjęcie 
chcą jednak zwrócić uwagę 
na nieistniejącą już altanę 
przy zejściu w uliczkę Zie-
loną. Była integralną częścią 

ogrodu, należącego dawniej do prywatnej 
posiadłości. Stała jeszcze w 1958 r., co 
udowadnia wykonana wówczas fotogra-
fi a, zachowana w zbiorach prof. Bogdany 
Chrzanowskiej (na zdjęciu ona sama wraz 
z siostrą). Czy w dzisiejszych czasach, gdy-
byśmy chcieli odbudować ten malowniczy 
budyneczek, uszanowaliby go złotoryjanie?
  Roman Gorzkowski

popłynę-
ły słowa 
Barki. 

N i e -
co póź-
niej przy-
pomniały 
nam się 
s ł o w a 
jednego z wierszy księdza Jana Twardowskiego:

Nie umiem być srebrnym aniołem – ni goreją-
cym krzakiem

Tyle Zmartwychwstań już przeszło – a serce 
mam byle jakie.

Tyle procesji z dzwonkami – tyle już alleluja –
a moja świętość dziurawa na ćwiartce włoska 

się buja.
Roman Gorzkowski
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Centrum  Placu Lotników Polskich zmieniało się nego, powstała restauracja 
Prawie tak samo, a jednak...Prawie tak samo, a jednak...Prawie tak samo, a jednak...

Warto przeczytaćKącik starej widokówki

Podczas renowacji w czasach I wojny światowej Trozendorfa, w swoim grobie. Obraz Trozendorfa listopada 1682 r. Na pewno do 1937 roku nagrobek 

Dole i niedole złotoryjskich epitafi ów - cz. 2.Dole i niedole złotoryjskich epitafi ów - cz. 2.Dole i niedole złotoryjskich epitafi ów - cz. 2.

Monumentalne dzieło 

Do kata!Do kata!Do kata!Do kata!Do kata!Do kata! Maj lub czerwiec 1946 roku, przed kościołem 

Pierwsza komuniaPierwsza komuniaPierwsza komuniaPierwsza komuniaPierwsza komuniaPierwsza komunia
Historia jednej fotografi i

Zapomniane - Odszukane

W dniach Zmartwychwstania

monet czy medali z inicjatywy Zapomniane - Odszukane
Złotoryjskie medale po 1945 r.Złotoryjskie medale po 1945 r.Złotoryjskie medale po 1945 r.

Ukazaniu się w ubiegłym miesiącu książki o naszej „domowej górze”, 
Wilkołak - uzupełniamy książkęWilkołak - uzupełniamy książkęWilkołak - uzupełniamy książkę

W dniach Zmartwychwstania
Przy drzewku Jana Pawła IIPrzy drzewku Jana Pawła IIPrzy drzewku Jana Pawła II
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Anna Magdalena Helwig i Eva Zoppin

Johanna Eleonora  Faber

Daniel Balthazar Mergo
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NADLEŚNICTWO
ZŁOTORYJA

Włodzimierz Kowalczyk
www.inkobud.pl

e-mail: inkobud@pro.onet.pl

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

Szabowna 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 Miło-
śników Ziemi Złotoryjskiej (59-500 Złotoryja, ul. Szkolna 1, nr KRS 0000124632).


