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Czy to możliwe, aby polska fl aga stała się w naszym mieście czymś zarazem 
uroczystym i zwyczajnym?
Kto nam odbierze prawo do marzeń, zwanych czasem pobożnymi? Więc wy-

obraźmy sobie, że podczas każdego państwowego święta, nie tylko w dniu 
2 maja, gdy przypada Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, czy w dniach narodowej 
żałoby, większość złotoryjan wywiesza z własnej a nieprzymuszonej woli polskie fl agi, 
duże bądź mniejsze ale biało-czerwone. Nie chodzi, rzecz jasna, o gmachy państwowe, 
pomniki czy szkoły, bo tam są od tego określone osoby, lecz o „zwykłe” mieszkania i domki 
jednorodzinne.  No dobrze, niech już stanie na tym, że nie chodzi o większość, lecz np. 
o dwadzieścia procent mieszkańców.

 Teraz należy się obudzić i wrócić do rzeczywistości, czyli do tego, co widzimy dzisiaj. 
A jak wyglądało nasze miasto choćby w roku ubiegłym i teraz, od 9 kwietnia do 3 maja? 

W 2009 r. kilka osób wysłało znajomym w pierwszym lub drugim dniu maja sms-y 
ze słowami „Wywieś fl agę!”. Inicjatorzy tej bardzo ograniczonej akcji spotkali się z róż-
nym przyjęciem: miło było w odpowiedzi przeczytać: Już wywiesiłem!, lecz większość 
nie zareagowała. Były także głosy, że, gdyby nawet fl aga była pod ręką, to nie było 
odpowiednich możliwości technicznych, bo np. administrator budynku zdemontował 
podczas remontu elewacji wszystkie służące temu uchwyty. W sumie biało-czerwone 
fl agi zobaczyć można było w ubiegłym roku na nielicznych prywatnych posesjach, oknach 
czy balkonach.

W ostatnich tygodniach było niestety podobnie, choć, jak zauważyli-
śmy, pojawiło się może o kilkanaście (kilkadziesiąt?) flag więcej. Ktoś po-
wiedział, że widocznie w międzyczasie zaopatrzyli się w nie jedynie tutej-
si kibice, którzy  sekundowali Adamowi Małyszowi. Można przypuszczać, że 
niektórzy z nas wywiesili (a wcześniej kupili) fl agę pod wpływem przeżyć, związanych 
z tragedią pod Smoleńskiem i obrazów ze stolicy i Krakowa, jakich dostarcza-
ła nam telewizja. Widać było niekiedy fl agi państwowe z godłem, choć prawo 
do niej mają statki, dyplomaci a także przeznaczone są do umieszczania 
w specjalnych miejscach.

Jestem pewien, że nie chodzi, niestety, ani o trudności zaopatrzeniowe ani tech-
niczne (tych ostatnich nie można zupełnie bagatelizować, o czym powinni pamiętać 
zarządcy nieruchomości). Flagi można w mieście stale kupić w co najmniej jednym miej-
scu lub jeszcze łatwiej  w większych ośrodkach, niekoniecznie tuż przed majem czy 
listopadem. Oczywiście sklepów z fl agami jest zdecydowanie za mało. Może niektórzy 
z nas uważają, że wystarczyły fl agi np. w kościołach czy przy pomnikach, ale, jak 
wiadomo, w świątyniach zjawia się raz w tygodniu ok. 25% parafi an a pod Pomnik 
Niepodległości z okazji świąt przychodzi kilkadziesiąt osób. Nie sądzę, że taki awers 
dla fl agi jest jeszcze skutkiem komunistycznych czasów, gdy przymusowo chodziliśmy 
z fl agami na pochody pierwszomajowe. 

Mam obawy, że o Dniu Flagi zapomina większość rodziców i nauczy-
cieli. Czy dlatego że jest nam wszystko jedno, bo nie czujemy przywiązania 
do naszej Ojczyzny (a może nawet  tolerujemy tych, którzy nazywa-
ją ją „dzikim krajem” i bezczeszczą fl agi na oczach telewizyjnej widowni)? 
Z pewnością można równocześnie być patriotą i nie wywieszać fl agi, ale to się akurat 
ze sobą nie kłóci. Mam nadzieję, że w tych domach, gdzie przechowywana jest fl aga, 
zarówno dorośli jak dzieci darzą ją należytym szacunkiem. 

Prosimy czytelników o opinie. Czy marzenia mają szansę stać się rzeczywistością? 

    Roman Gorzkowski

Jazda konno staję się ostatnio bardzo popu-
larnym sposobem na rekreację  lub na spę-

dzanie przyjemnie wolnego czasu. Pasją tą od 
kilkunastu lat zarażony jest Mateusz Osicki, 
młody człowiek , który postanowił wykorzy-
stać swoje zamiłowanie  i otworzył w Złotoryi 
przy  ul. Bolesława Krzywoustego 4 sklep jeź-
dziecki „KONIARZ”.

Echo: Kim jest człowiek,  który otworzył dość 
nietypowy sklep w Złotoryi?
Mateusz Osicki: Jest osobą, która od ponad 
dwunastu lat spędza każdą wolna chwilę na 
końskim grzbiecie, miłośnikiem zwierząt, 
studentem Uczelni Wyższej we Wrocławiu na 
kierunku Turystyka i Rekreacja  - specjaliza-
cja - Obsługa Ruchu Turystycznego. To tak w 
skrócie o mnie- jest to trudne pytanie, więc 
ciężko mi coś jeszcze powiedzieć. (śmiech)

Echo: Co było przyczyną otwarcia własnego 
biznesu. Jesteś jeszcze taki młody!
Mateusz Osicki: Od zawsze chciałem prowa-
dzić własną fi rmę, podejmować decyzje. Teraz 
chcę udostępnić wszystkim jeźdźcom  i oso-
bom,  które w jakimś stopniu interesują się 
jeździectwem, hodowlą koni, sprzęt jeździecki,  
a zarazem chciałbym się przyczynić do  roz-
powszechniania hippiki na Dolnym Śląsku, 
jest to coraz bardziej pożądana forma rekre-
acji ruchowej. Po prostu chciałem stworzyć 
miejsce, gdzie ludzie mogą się zaopatrzyć w 
odpowiedni sprzęt.

Echo: Kiedy pojawiła się u Pana myśl o otwar-

ciu sklepu?
M. O.: Myśl ta pojawiła sie dosyć spontanicznie 
- przy kawie z przyjaciółką wpadliśmy na ten 
pomysł. Przeanalizowaliśmy plusy i minusy. I 
tak zapadła decyzja o otworzeniu sklepu jeź-
dzieckiego.  

Echo :Nie miał Pan żadnych obaw, że coś 
może się nie udać?
M.O. : Jestem optymistą, zawsze wierzę w to, 
że wszystko będzie dobrze . Czy się uda? - 
zobaczymy, na razie wszystko idzie zgodnie 
z planem, jest dopiero początek sezonu, a ja 
mam głowę pełną pomysłów, których na razie 
nie chciałabym zdradzać.

Echo :Wiemy, że podobno Pana pasją jest 
również jazda konna. Kiedy i jak zaczęła się 
ta przygoda?
M.O.: Jazda konno towarzyszy mi już od 
dwunastu lat, nie pamiętam dokładnie daty 
rozpoczęcia, ale początki pasji związane są z 
nieodległą stajnią na Kopaczu.  Spędzałem tam 
każdą wolną chwilę, zarówno ja, jak i konie, 
uczyliśmy się wszystkich podstaw na sobie. Po-
czątkowo było to tylko aktywne spędzanie cza-
su wolnego, teraz są to stałe treningi, wyjazdy, 
starty w zawodach skoków przez przeszkody.

Echo: Sam Pan wpadł na pomysł, żeby spró-
bować swoich sił w tym sporcie? 
M.O. Od początku marzyłem o tym, żeby 
wziąć udział w zawodach, w końcu nadszedł 
czas, aby zrealizować  to marzenie(śmiech)

Echo: Zaraża Pan swoją pasją innych?
 M.O. Może nie zarażam, co staram się przekonać do 
próby, ponieważ wielu ludzi boi się koni, a tak napraw-
dę nie ma się czego bać. Jeździectwo jest naprawdę tak 
atrakcyjne, że jak ktoś raz spróbuje,  później ciężko 
jest z tego zrezygnować. Wiem to z własnego doświad-
czenia, początkowo były to tylko jazdy rekreacyjne, 
później pojawiły się prywatne konie, zawody, sklep 
jeździecki, w planach mam jeszcze ośrodek jeździecki, 
ale myślę, że to jeszcze daleka przyszłość. Jak widać,  
jestem już tak tym wszystkim zarażony, że nie potra-
fi łbym się  już wyleczyć - BEZ TEGO NIE POTRA-
FIŁBYM JUŻ ŻYĆ.

Echo: Czy są w naszym powiecie jakieś ciekawe miej-
sca, które wyjątkowo wyglądają z grzbietu konia?
M.O.: Oczywiście, że tak - powiat złotoryjski posiada 
wiele ciekawych miejsc do jazdy konnej, z grzbietu 
konia bardzo ciekawie wyglądają okolice Ostrzycy 
Proboszczowickiej. Miałem kiedyś okazję wjechać 
prawie do połowy szczytu koniem i było to dość eks-
cytujące przeżycie. Szlak wygasłych wulkanów, który 
miałem możliwość zwiedzić podczas kilkudniowego 
rajdu konnego, jest również bajeczną trasą terenową. 
Ogólnie uważam, że Pogórze Kaczawskie jest bardzo 
dobrym miejscem do zwiedzania go z grzbietu konia. 

Echo: Jeździ Pan dla przyjemności czy adrenaliny?
M.O. : Jazda konna więże się z jednym i drugim, ja 
osobiście jeżdżę zarówno dla przyjemności jak i ad-
renaliny, choć ona czasami potrafi  mnie przerosnąć.
 
Echo: Najpiękniejsza chwila podczas jazdy to…?
M.O.: Może nie podczas jazdy, ale podczas zawodów. 
Dla mnie jest to dojazd do celowników końcowych, kie-
dy już mamy cały parcour za sobą, a jeszcze najlepiej 
jak wszystko pójdzie dobrze, przejedzie się na czysto,  
nie mówię tu o pierwszym miejscu. Mówię o sytuacji,  
kiedy po dojeździe do celowników wiem, że wszystko 
poszło dobrze i spełniłem swoje zadanie.

Echo: Na „czysto” to znaczy?
M.O. : Na czysto w przypadku skoków przez prze-
szkody oznacza bez żadnej zrzutki (drąg nie spada na 
ziemię) na parcours. 

Echo : Jeżeli mowa o tych pięknych chwilach, to z 
pewnością  były też takie mniej szczęśliwe?
M.O. : Mniej szczęśliwe są chyba wówczas, kiedy się 
ląduje na ziemi- spada się z konia. Było już dużo takich 
sytuacji w mojej przygodzie z końmi, czasami lądowa-
ło się lepiej, czasami gorzej, jednak to mnie akurat nie 
zraża, siadam szybko z powrotem i kontynuję  trening.

Echo: Jeżeli ubiór i wyposażenie konia to oczywiście 
u Pana sklepie, a co z nauką? Mógłby Pan polecić 
jakąś szkółkę?
M.O. Tak, bardzo dobrym miejscem do rozpoczęcia 
nauki jazdy konnej jest Ośrodek Sportów Konnych 
w Jaroszówce, który prowadzi dwukrotny uczestnik 
Olimpiady, polski olimpijczyk Artur Społowicz. Jeśli 
zaczynać się uczyć, to pod okiem najlepszych, dlatego 
warto odwiedzić ten ośrodek. Aktualnie w tym ośrod-
ku trzymam swoje konie i właśnie tam trenuję.

Echo: To wszystko wymaga dużego poświęcenia?
M.O. Bardzo dużych. Wstaję codziennie o 6 rano, jadę 
na trening do Jaroszówki, koło godziny 11 wracam do 
pracy, pracuję do 19.00 czasami dłużej, tak że wymaga 
to naprawdę dużego poświęcenia- głównie czasowego. 

Teraz i tak jest już lepiej, bo studiując rozkładam sobie 
korzystnie dla siebie czas. Ale jak chodziłem do szkoły, 
to było tak, że po lekcjach szybki obiad, i... wyjazd do 
stajni. Tam spędzałem czas do samego wieczora, nieraz 
odrabiając lekcje na snopku siana, jeżdząc  na koniu po-
wtarzałem wiersz, materiał do sprawdzianu. Po koniach 
szybki prysznic, reszta lekcji, i wkońcu sen.  I tak dzień 
w dzień. Jednak zawsze robiłem i robię to do dziś z 
największą przyjemnością. 

Echo: Są jakieś przeciwwskazania, przez które nauka 
czy sama jazda nie jest możliwa?
M.O. : Nie, nie ma żadnych przeciwwskazań, uważam, 
że każdy bez względu na wiek może uprawiać jazdę 
konną, zarówno starsi jak bardzo młodzi ludzie uczą 
się tego sportu. Miałem nawet okazję kiedyś jeździć z 
jedną Panią, która 
miała 54 lata i do-
piero zaczynała 
się uczyć- szło jej 
bardzo dobrze. 

Echo: Jazda kon-
no to drogi sport?
M.O. Raczej tak, 
jeździectwo jest 
dosyć kosztow-
nym hobby, z resz-
tą jak wiekszość 
dyscyplin. Jednak 
nie potrzeba wła-
snego konia, żeby 
uczyć się jazdy 
konnej. Wystarczy 
udać sie do szkół-
ki, gdzie można 
próbować  sił pod 
okiem wykwali-
fikowanego in-
struktora no i oczywiście zakupić podstawowy ubiór, 
którego cena waha się w granicach 300-400zł  nieko-
niecznie kompletny, nie wszystko. Najpierw można 
kupić bryczesy, później buty itd.      

Echo: W takim razie, aby spełnić swoje marzenie, 
potrzebował Pan dużego kapitału?
M.O Oczywiście kapitał do startu jest niezbędny, i tutaj 
z pomocą przyszedł Urząd Pracy, ale przede wszyst-
kim rodzice, bez nich pewnie sklep by nie powstał, 
bardzo mi pomogli i nadal pomagają. Myślę, że to nie 
była jednorazowa pomoc, naprawdę bardzo dużo im 
zawdzięczam i z całego serca dziękuję.

Echo: Co sądzą albo sądzili Pańscy znajomi, gdy do-
wiedzieli się o Pana planach?
M.O.:  O moich planach nikt nie wiedział do dnia 
otwarcia, czyli do 14. grudnia.(śmiech)
Echo: Nie chciał pan rozgłosu, reklamy?
M.O. : Nie, to właśnie miało być takim zaskoczeniem, 
szokiem dla moich znajomych. Nie chciałem też się 
chwalić za wczasu, póki nie byłem pewny, że uda mi 
się osiągnąć ten cel. Wiedziała o wszystkim tylko moja 
najbliższa rodzina i przyjaciele, którzy mnie wspierali.

Echo: A inni? Nie pukali się w głowę i nie mówili: 
„gdzie tu, w tak małym mieście sklep jeździecki”?
M.O. : W sumie dużo ludzi tak myśli, jednak poza skle-
pem stacjonarnym prowadzę sklep internetowy (www.
koniarz.eu) oraz sklep straganowy, z którym jeździmy 
na zawody i tam się wystawiamy. W kwietniu mieliśmy 
okazję być na Krajowych Zawodach WKKW czyli 
Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego, 2-3 
maja sklep można spotkać podczas Rycerskiej Majówki 

na Zamku Kliczków, natomiast w czerwcu wybieramy 
się na Finał Pucharu Świata WKKW. 

Echo: Czyli biznes opłacalny ?
M.O. : Czy opłacalny to jeszcze zobaczymy(śmiech). 
Jak na razie pomału się kręci. Sklep stacjonarny i in-
ternetowy idzie własnym tokiem, a terminy sklepu 
straganowego stale się wypełniają, kalendarz z wyjaz-
dami mam ułożony już do końca sierpnia poza tym nie 
jest tak, że siedzę i czekam, aż klienci sami przyjdą, 
staram się również dotrzeć do nich.

Echo: Co poradziłby Pan osobie, która dopiero skoń-
czyła studia lub jeszcze jest w trakcie i tak jak Pan ma 
pomysł na własny biznes? Nie jest to dość ryzykowne?
M.O.:  Myślę, że jeżeli ma pomysł na „biznes” to po-

winna  go jak najszybciej zrealizować, a przynajmniej 
spróbować, bo później może żałować, że tego nie zro-
biła. 

Echo: Pan swojej decyzji nie żałuję?
M.O : Oczywiście, że nie. Realizuję część moich ma-
rzeń, a całość zrealizuję, gdy sklep jeździecki „KO-
NIARZ” będzie przy Ośrodku Jeździeckim „KO-
NIARZ”, który może kiedyś powstanie.(śmiech)

Echo: W Złotoryi?
M.O,:  Raczej gdzieś w okolicy,  i już serdecznie za-
praszam.

Echo:  Dziękujemy bardzo za rozmowę i życzymy po-
wodzenia. 

 Magda Żelasko i Aneta Radkiewicz

Piątek 11.06.2010 r. - Złotoryja
8.30 - Sala kinowa: Otwarcie Festiwalu Muzyki Myśliwskiej, 
XV Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O 
Róg Wojskiego”.
18.00 - Zalew złotoryjski: Zawody w płukaniu złota, pokazy 
sokolnicze, występy artystyczne, pokazy sztucznych ogni.
Sobota 12.06.2010 r. - Zamek Grodziec
8.30 - Drugi dzień Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki 
Myśliwskiej: Konkurs Syganlistów Myśliwskich, otwarcie 
wystawy, Konkurs Wabienia Jeleni, opowieści o kuchni 
kresowej, pokaz psów myśliwskich, pokaz walk rycerskich, 
koncert muzyki myśliwskiej, biesiada myśliwska.
Niedziela 13.06.2010 r. - Złotoryja
10.30 - Korowód historyczny, Msza św. Hubertowska, warze-
nie i degustacja bigosu myśliwskiego, aukcja charytatywna.
Więcej informacji na plakatach oraz stronach 
internetowych Nadleśnictwa Złotoryja
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Jeszcze nie przebrzmiały echa batalii o wiatra-
ki w Dobkowie a już słychać głosy, że bliżej 

Złotoryi w okolicy Wojcieszyna, Pielgrzymki 
i Nowej Wsi Grodziskiej również ma powstać farma 
wiatrowa. Podobnie jak w przypadku dobkowskiej 
inwestycji ta też budzi sprzeciw wielu mieszkańców 
wsi. Nie wszyscy jednak mówią jednym głosem. Co 
więcej – mieszkańcy się podzielili. 

Argumenty przemawiające za wstrzymaniem 
budowy wiatraków są rozmaite i bogato uzasad-
niane. Mieszkańcy Wojcieszyna i Pielgrzymki 
wystąpili nawet z protestem wobec wójta gminy 
Pielgrzymka, który jest inicjatorem budowy farmy. 
Pod pismem swoje nazwiska umieściły 74 osoby 
przy czym pojedyncza parafka reprezentowała całe 
gospodarstwa domowe. Protestujący zarzucają wło-
darzowi, że faktyczne konsultacje w sprawie planu 
zagospodarowania przestrzennego odbyły się do-
piero wtedy, gdy plan ten został już zatwierdzony. 
A tym samym nie mieli rzeczywistego wpływu na 
decyzję podjętą przez zarząd gminy. 

Dlaczego mieszkańcom wsi przeszkadza bli-
skie sąsiedztwo wiatraków? Najpełniej wyjaśnia 
to Jacek Barciszewski – właściciel gospodarstwa 
agroturystycznego „Rancho pod strusiem”: Kiedy 
kupowaliśmy dom i ziemię w Wojcieszynie, starosta 
powiatu namawiał nas na zainwestowanie w tury-
stykę i rekreację. Tu w okolicy nie ma większych 
zakładów pracy, a tereny są naprawdę urocze, więc 
pomysł na agroturystykę wydawał się naprawdę 
sensowny. Kiedy faktycznie wyłożyliśmy pieniądze, 
by przystosować gospodarstwa na użytek turystów, 
okazało się, że nieopodal będą się kręcić wielkie 
łopaty wiatraków. Czy to jest sceneria dla rekreacji? 
Fermy wiatrowe szpecą krajobraz. Trzeba przyznać, 
że lokalizacja wiatraków oraz ich wielkość (około 
200 metrów wysokości) mogą stanowić estetyczny 
dysonans w dolinie Skory. Tym bardziej, że skutecz-
nie przesłonią widok na zamek Grodziec. 

Nikt do końca nie zbadał wpływu wiatraków na 
zdrowie człowieka, ale mieszkańcy Wojcieszyna i 
okolic boją się, że infradźwięki, wydawane przez 
kręcące się śmigła, mogą destrukcyjnie oddziaływać 
na zwierzęta i ludzi. Nieustanny hałas na pewno nie 
będzie sprzyjać turystyce – argumentują. Według 
opracowania IMiGW elektrownie wiatrowe emitu-
ją promieniowanie elektromagnetyczne, wywołują 
drgania, emitują pulsujące światło w nocy i tworzą 
efekt percepcji zmienionego krajobrazu. Zakładając, 
że żywotność pojedynczego wiatraka obliczona jest 
na około 30 lat, informacje te mogą wywoływać nie-
pokój mieszkańców skazanych na takie sąsiedztwo. 

Niektórych dziwi, że władze gminy forsują po-
mysł inwestycji, choć według Instytutu Meteorologii 
Gospodarki Wodnej tereny, na których mają stanąć 
wiatraki, są zaznaczone na mapach jako mało ko-
rzystne dla energetyki wiatrowej, co sugeruje duże 
ryzyko opłacalności. Zastanawiają się też, jak będą 
wyglądać najbliższe tereny podczas ewentualnej 
budowy farmy. Zniszczone drogi i rozkopane pola 
to będzie ich codzienność. Sama inwestycja według 
przeciwników farmy nie przysporzy miejsc pracy 
dla okolicznych mieszkańców, gdyż elektrownie 
wiatrowe są bezobsługowe. Wpłynie natomiast nie-
korzystnie na rozwój gospodarstw agroturystycz-
nych i obniży wartość działek budowlanych oraz 
nieruchomości.

A jakie mogą być ewentualne korzyści dla gmi-
ny w związku z wybudowaniem na jej terenie kil-
kudziesięciu wiatraków? Moi rozmówcy sugerują, 
że najbardziej zadowoleni będą właściciele gruntów, 
na których staną te kolosy. Oni dostaną pieniądze 
za dzierżawę ziemi. I tu wypływa drażliwa kwe-
stia – najwięcej skorzysta na inwestycji przewod-
niczący rady gminy, bezprzykładnie zaangażowa-
ny w kontrowersyjną inicjatywę. On jest właśnie 
w posiadaniu większej ilości ziemi przeznaczonej 
pod inwestycję. Jeśli tak to faktycznie wygląda, nie 
dziwi oburzenie mieszkańców Wojcieszyna. Nad-
używanie stanowiska do celów prywatnych jest wąt-
pliwe moralnie. Zatem mam nadzieję, że to tylko 
pogłoski, choć dziennikarska rzetelność nakazuje 
mi je sprawdzić. Podobnie jak zasięgnąć informacji 
z drugiej strony barykady w wojnie o wiatraki, czyli 
od wójta gminy Tomasza Sybisa.

Iwona Pawłowska: Dlaczego Wójt tak bardzo upie-
ra się przy farmie wiatrowej na terenie gminy, czyli 
w pobliżu Pielgrzymki, Wojcieszyna i Nowej Wsi 
Grodziskiej?
Tomasz Sybis: Nie upieram się, jestem konsekwent-
ny. Uważam, że podjęta decyzja o budowie farmy 
wiatrowej jest korzystna dla gminy i mieszkańców  
Tu po prostu są najlepsze tereny w gminie na posta-
wienie wiatraków.

I. P: Słyszałam różne głosy na ten temat. Niektó-
rzy sadzą, że tereny podgórskie nie nadają się do 
stawiania elektrowni wiatrowych.
T.S: Firma, która podjęła się stawiania turbin wia-
trowych, przeprowadza badanie wietrzności. Taki 
audyt jest konieczny, aby pozyskać źródła fi nanso-
wania. Gdyby to nie było opłacalne, żaden inwestor 
nie ryzykowałby takiej inwestycji. Podobne badania 
już zakończyły się w Zagrodnie i okazało się, że na-
sze tereny są  korzystne dla elektrowni wiatrowych. 
Dlatego też podjęliśmy decyzję o uchwaleniu planu 
zagospodarowania przestrzennego, aby umożliwić 
postawienie wiatraków. Uznaliśmy, że teren miedzy 
Wojcieszynem, Pielgrzymką i Nową Wsią, który 
jest w zainteresowaniu fi rmy nie powinien być kon-
fl iktogenny, gdyż znajduje się z dala od zabudowań 
mieszkalnych.

I.P: Chyba jednak jest konfl iktogenny, skoro zro-
dził się protest mieszkańców gminy dotyczący tej 
inwestycji. Jak się Pan do tego odnosi?
T.S: Inicjatorami protestu są trzy osoby, dwie z nich 
prowadzą gospodarstwo agroturystyczne w Wojcie-
szynie. Trzecia osoba jest w trakcie budowy dom-
ków letniskowych w Pielgrzymce.  Przyznam, że 
nie bardzo rozumiem zasadności tego protestu. Nie 
rozumiem również, dlaczego dzieje się to dopiero 
teraz, kiedy już została podjęta uchwała.

I.P: Część mieszkańców Wojcieszyna i Pielgrzymki 
uważa, że działania zmierzające do uchwalenia 
korzystnego dla inwestycji planu zagospodarowa-
nia przestrzennego były tajne lub niejasne. Jak 
faktycznie wyglądała kwestia konsultacji społecz-
nych?
T.S: Część mieszkańców to trzyosobowa grupa 
inicjatywna – dodajmy. Taki zarzut został sformu-
łowany w proteście. Jest to zarzut nieprawdziwy. 
Procedura sporządzania planu miejscowego została 
przeprowadzona zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Na każdym etapie postępowania 
mieszkańcy byli informowani o możliwości skła-
dania wniosków, uwag oraz dyskusji publicznej. 
Cała procedura zmiany planu zagospodarowania 
trwała ponad rok. Dokładnie rok i dwa miesiące. Od 
października 2008 roku do grudnia 2009. I w tym 
czasie nie działo się nic. Nikt nie zgłaszał żadnych 
uwag, wniosków czy zastrzeżeń.

I.P: Może nikt z bezpośrednio zainteresowanych o 
tym nie wiedział?
T.S: Cała procedura została przeprowadzona w spo-
sób przejrzysty. Mieszkańcy byli informowani na 
każdym etapie postępowania. Teraz  każdy może 
powiedzieć, że o niczym nie wiedział. 

I.P: Gmina zrobiła wszystko, co do niej należy, 
aby powiadomić mieszkańców o zmianie planów 
zagospodarowania? Zainteresowani mogli brać 
udział w konsultacjach społecznych?
T.S: Tak, gmina zrobiła wszystko, co nakazują 
przepisy prawa w tym zakresie, a nawet więcej. In-
formacje i ogłoszenia były publikowane w prasie, 
biuletynie informacji publicznej, na tablicach ogło-
szeń w sołectwach i tablicy ogłoszeń w Urzędzie.  
Przyznam, że byłem zaskoczony brakiem odzewu 
ze strony mieszkańców, bo najlepiej odnosić sie do 
uwag na etapie planowania. Wtedy wszystko jest 
jeszcze do przeanalizowania i ustalenia. Najgorzej, 
jeśli protest mieszkańców wpływa po uchwale rady 
gminy. A tak stało się w przypadku, o którym roz-
mawiamy.

I.P: To w takim razie skąd wzięły się zarzuty, że 
uchwała została podjęta bez wcześniejszego prze-

analizowania głosów przeciwników farmy wiatro-
wej? 
T.S: Tego w ogóle nie rozumiem. Takich głosów na 
etapie procedowania nie było. Mam wrażenie, że 
ktoś świadomie lub nieświadomie przeoczył pew-
ne fakty i terminy a teraz szuka sposobów, żeby 
zmienić sytuację. A przy okazji ucieka się do bez-
podstawnych oskarżeń. Jeśli ktoś choć minimalnie 
interesuje się swoją wsią,  to powinien wiedzieć, co 
się wokół niego dzieje.

I.P: Trzeba zrozumieć ludzi, którzy zainwestowali w 
gospodarstwa agroturystyczne, tereny rekreacyjne 
a teraz będą mieć w pobliżu farmę wiatrową. Z 
terenu wiejskiego tworzy się na ich oczach teren 
przemysłowy.
T.S: To są nadal tereny rolnicze. Fakt postawienia 
tu kilkunastu wiatraków niczego w tej kwestii nie 
zmieni. Pola mogą być nadal uprawiane. Pojawi się 
tylko droga technologiczna, aby można było doje-
chać do wiatraków. Tereny, na których planowana 
jest budowa farmy wiatrowej, nie są użytkowane tu-
rystycznie, nie są również objęte żadnymi formami 
ochrony krajobrazu lub przyrody. Analizę wpływu 
realizacji elektrowni na krajobraz zawiera prognoza 
oddziaływania na środowisko, sporządzona w ra-
mach postępowania w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. W tym przypadku 
mówimy o jednym gospodarstwie agroturystycz-
nym i jednym w trakcie budowy. W pewnym sensie 
rozumiem obawy o utratę potencjalnych klientów. 
Jeżeli spojrzymy na tę kwestię z drugiej strony, far-
ma wiatrowa może stać się atrakcją, przyciągającą 
turystów. 

I.P: Tak, tylko co będzie z walorami krajobrazo-
wymi gminy?
T.S: To akurat jest kwestia dyskusyjna. Dla niektó-
rych ludzi pejzaż z wiatrakami w tle może być inte-
resujący. Innym może się nie podobać. O gustach się 
nie dyskutuje. Maszty wiatraków będą pomalowane 
na naturalne kolory, aby jak najmniej odznaczały 
się w otoczeniu.

I.P: Porozmawiajmy o innej kwestii. Autorzy pro-
testu sugerują, że wiatraki staną przede wszystkim 
na gruntach należących do przewodniczącego rady 
gminy, pana Palucha. Niepokoić może to powiąza-
nie. Pan Paluch był jednym z głosujących na sesji 
za zmianą planów zagospodarowania przestrzen-
nego, umożliwiającego powstanie farmy. Farma 
w przyszłości będzie dla niego niemałym źródłem 
dochodu. Jak to jest? 
T.S: Tak, to jest jeden z  podstawowych zarzutów 
protestujących, który generuje wiele emocji. Inicja-
torzy protestu próbują w ten sposób rzucić cień na 
jawność postępowania. Potwierdzam, że spora część 
tych wiatraków powstanie na polu przewodniczą-
cego. On tego nigdy nie ukrywał, nawet publicznie 
poinformował, że zawarł przedwstępne umowy 
dzierżawy z fi rmą, która będzie stawiała farmę. Tak 
naprawdę kwestia, kto zawiera umowy z inwestorem 
i na jakich warunkach, to nie jest obszar zaintereso-
wania urzędu. W omawianym przypadku to inwe-
stor wyszedł z propozycją, by określony teren prze-
znaczyć pod zabudowę.   Inna rzecz, że pan Paluch 
jest de facto właścicielem wielopowierzchniowego 
gospodarstwa rolnego, ma kilkaset hektarów pola na 
terenie naszej gminy. Tym samym prawdopodobień-
stwo, że to jego grunty zostaną wydzierżawione, jest  
duże. Wybór obszaru pod wiatraki uwarunkowany 
jest również wynikami analiz, np. wietrzności. Bie-
rze się pod uwagę odległość od zabudowań, a także 
trasy przelotów ptaków. Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego został uchwalony dla kon-
kretnego obszaru na wniosek zainteresowanej tego 
typu inwestycją fi rmy. Jedyną intencją jest interes 
gminy i wszystkich jej mieszkańców. 

IP: Decyzja rady gminy o uchwaleniu nowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego umożliwiają-
ca postawienie farmy wiatrowej była jednomyślna?
T.S: Tak. Nikt nie głosował przeciw. Co prawda 
wcześniej toczyły się dyskusje dotyczące między 
innymi estetyki krajobrazu, ale w konsekwencji 
radni dali przyzwolenie na zbudowanie wiatraków. 

Przeważyły kwestie ekonomiczne oraz opinie samo-
rządowców z tych terenów, gdzie farmy wiatrowe 
funkcjonują. Zapewniam, że przed podjęciem de-
cyzji została przeprowadzona gruntowna analiza 
całości zagadnienia. 

I.P: Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o …
T.S: …o strategię rozwoju. Doszliśmy do wniosku, 
że obok nas, w Zagrodnie staną niedługo dwie wiel-
kie farmy wiatrowe, w gminie Złotoryja i gminie 
Chojnów toczą się również rozmowy na ten temat, 
wszystkie gminy dookoła będą korzystać z tych 
inwestycji, a my będziemy patrzeć na cudze wia-
traki, obchodząc się smakiem, kiedy u sąsiadów do 
budżetów gminnych będą płynąc złotówki? To już 
przesądzone. Wiatraki w okolicy będą  powstawa-
ły i będą miały wpływ na krajobraz. Wyjście jest 
logiczne. Postawmy je u siebie, a wtedy przynaj-
mniej zyska na tym nasza gmina. Wykorzystajmy 
swoje pięć minut. Za parę lat być może skończy się 
dotowanie elektrowni wiatrowych, a wtedy będzie 
trudno o inwestora.
Nasza gmina jest gminą typowo rolniczą, bardzo 
trudno jest pozyskać inwestorów. Nie wygramy ry-
walizacji ze specjalnymi strefami ekonomicznymi. 
Wpływy z turystyki nie są i nie będą znaczącą po-
zycją w budżecie. Nie możemy lekką ręką pozbawić 
się korzyści fi nansowych, jakie przyniesie farma 
wiatrowa.   

I.P: Jaką korzyść faktycznie mogą wiatraki przy-
nieść gminie?
T.S: Od pół miliona do 700 tysięcy rocznie co sta-
nowi od 16 do 22% dochodów własnych gminy. To 
niemała kwota, którą moglibyśmy przeznaczyć na 
infrastrukturę: wodociągi, kanalizację, drogi oraz 
wkład własny do programów unijnych. 

I.P: Nie boi się Pan, że konfl ikt wokół wiatraków 
pogrąży Pana szanse w następnych wyborach?
T.S: Nie boję się w ogóle. Z woli wyborców jestem 
tu po to , żeby podejmować decyzje korzystne dla 
całej społeczności gminy. Jestem przekonany, że 
mieszkańcy widzą to, co się robi w poszczególnych 
miejscowościach i w perspektywie wyborów doce-
nią moje działania również w tej sprawie. Oczywi-
ście najlepiej by było, gdybym nic nie robił. Wtedy 
nie rodziłoby to konfl iktów. Podejmując decyzję o 
farmie, liczyłem się z kontrowersjami. Jednak jestem 
w stanie bronić tego, co zostało  postanowione i 
uważam, że z punktu widzenia rozwoju gminy jest 
to decyzja korzystna, chociaż kontrowersyjna. 

Tuż przed oddaniem do druku obecnego nume-
ru miało odbyć się zebranie wójta Tomasza Sybisa 
z mieszkańcami gminy. Czy próba porozumienia 
przyniesie pożądany efekt? Widząc determinację 
obu stron, ośmielam się wątpić. Niestety.

  Iwona Pawłowska

Bez względu na wielkość, profi l, ilość pracowników 
czy branżę każda fi rma potrzebuje dobrych, spraw-

dzonych usług bankowych. Usług dopasowanych do jej 
specyfi ki, pomagających w rozwijaniu biznesu, zapewnia-
jących wsparcie. O takich właśnie usługach rozmawiamy 
z Reginą Kozajdą.

- Ostatnio dużo mówi się o małych i mikro fi rmach. Mod-
nym pojęciem stało się samozatrudnienie. Czy jednak 
usługi bankowe nadążają za tymi tendencjami na rynku? 
- W Banku Zachodnim WBK – tak. Ostatnią z modyfi ka-
cji wprowadzonych do naszej oferty są trzy nowe biznes 
pakiety przygotowane właśnie z myślą o małych i mikro 
przedsiębiorstwach. Ich konstrukcja i ilość umożliwia 
maksymalne dopasowanie do indywidualnych potrzeb 
przedsiębiorców.
 
- Ale co to oznacza? Czy jeśli prowadzę np. mały sklep 
spożywczy mogę teraz płacić za konto mniej niż duża 
fi rma? Zazwyczaj jedni i drudzy płacą tyle samo. 
- Dokładnie o to chodzi. W pierwszym z pakietów naz-
wanym Biznes Pakiet MINI miesięczna opłata za prow-
adzenie rachunku wynosi zaledwie 9,99 zł. Drugi z 
naszych pakietów – Biznes Pakiet Opti, przeznaczony 
jest dla fi rm, które prowadzą działalność średniej skali, ale 
już potrzebują czegoś więcej niż tylko rachunku bieżącego. 
Stąd w Biznes Pakiecie Opti w ramach stałej miesięcznej 
opłaty wysokości 25 zł, przedsiębiorcy otrzymują również 
bezpłatny rachunek dodatkowy oraz bezpłatny rachunek 
walutowy w euro. Mniej płacą również za przelewy do 
innych banków. W pakiecie MINI jest to bowiem 1 zł, a 
w OPTI 0,7 zł. 

- Czy przelewy do ZUS i urzędów skarbowych kosztują 
tyle samo? 
- Nie, te przelewy są po prostu bezpłatne we wszystkich 
pakietach. 

- Mówiliśmy o trzech pakietach. Dla kogo jest ten trzeci?  
- Biznes Pakiet MAXI dedykujemy firmom o 
zróżnicowanych potrzebach. Także i w tym przypadku 
posiadacz rachunku w ramach stałej miesięcznej opłaty, 
wynoszącej 60 zł, nie płaci za przelewy do ZUS i urzędów 
skarbowych. Koszt przelewu do innego banku jest już jed-
nak niższy, bo wynosi 0,5 zł. Wspomniałem, że to pakiet 
dla fi rm o zróżnicowanych potrzebach, które wykonują 
więcej transakcji, np. dla potrzeb rozliczeń z kontrahenta-
mi potrzebują więcej rachunków, stąd w ramach stałej 
miesięcznej opłaty przedsiębiorca może otworzyć do 50 

rachunków prowadzonych w złotówkach bez opłaty za 
ich prowadzenie. Może również wybrać sobie jeden rac-
hunek walutowy w euro, funtach, dolarach lub frankach 
szwajcarskich bez opłaty za jego prowadzenie. To dobra 
wiadomość dla fi rm, które współpracują z zagranicznymi 
kontrahentami

- A jakieś gwiazdki? Mały druk? 
- Nasza oferta jest przejrzysta i maksymalnie prosta. Pro-
ponujemy sztywne, konkurencyjne stawki za prowadzenie 
rachunku oraz przelewy. Nie stawiamy też barier co do 
formy prowadzonej działalności. 
Jedna stała opłata w ramach której klient otrzymuje ra-
chunek oraz szereg udogodnień oraz niskie, zbliżone do 
kont osobistych, opłaty za przelewy do innych banków. 
To wszystko. 
Dodałbym do tego jeszcze ponad 500 oddziałów BZ WBK 
i 100 placówek partnerskich, bo – jak pokazują badania 
- duża i gęsta sieć placówek banku jest bardzo ważna dla 
przedsiębiorców.      

- Ale przecież rachunek to dopiero początek usług z jakich 
korzystają fi rmy. Czy zapewniają im państwo jakiekol-
wiek wsparcie przy pozyskiwaniu  funduszy unijnych? 
- Mogę powiedzieć od lat, pomagamy fi rmom od lat. Zaj-
mują się tym nasi doradcy europejscy, czyli grupa 200 
specjalistów pracujących w oddziałach BZWBK na te-
renie całej Polski. Ich zadaniem jest przede wszystkim 
doradzanie w zakresie produktów kredytowych z jakich 
najlepiej korzystać przy ubieganiu się o dotacje unijne. 
Doradcy współpracują również z instytucjami pomaga-
jącymi w wypełnianiu wniosków o dotacje. Są fachowi 
i potrafi ą wskazać pewnych partnerów, a jak pokazuje 
nasze doświadczenie właściwa informacja to podstawa w 
ubieganiu się o te środki. 

- Czyli jeżeli przedsiębiorca nie wie nic o funduszach 
unijnych, a chciałbym z nich skorzystać to...
- ... to może przyjść do oddziału BZ WBK, w którym 
doradca powie mu co powinien zrobić i wskaże najlepsze 
naszym zdaniem źródła pozyskania kredytów koniecznych 
do skorzystania z dotacji. 

- Widzę zatem, że BZ WBK nie chce ograniczać swojej 
roli tylko dostawcy produktów bankowych.
- Zależy nam nie tylko na obsłudze fi rm, ale również na 
ich rozwoju i budowaniu społeczności fi rm z którymi ma 
przyjemność współpracować BZ WBK. Z myślą o mikro 
i małych przedsiębiorstwach uruchomiliśmy portal in-
ternetowy superfi rmy.pl. Można na nim znaleźć szereg 
porad prawnych, biznesowych, marketingowych pomoc-
nych przy rozwijaniu własnego biznesu. Drugą z naszych 
inicjatyw jest stworzenie Pakietu Superfi rmy, który mimo 
że został stworzony przez bank, jednak nie oferuje pro-
duktów bankowych. 

- Jak to? A co w takim razie? 
Inne usługi, z których korzystają przedsiębiorcy. Tu wła-
śnie chciałbym wrócić do siły marki BZ WBK. Jako bank 
zaprosiliśmy do współpracy szereg fi rm, które mogą po-
móc naszym klientom w usprawnieniu obsługi księgowej, 
internetowej, marketingowej, dadzą rabat na samochód 
fi rmowy, zapewnią mobilny dostęp do Internetu, zaofe-
rują telefony komórkowe w specjalnych taryfach, a nawet 
wydrukują wizytówki czy dostarczą inne druki potrzebne 
do prowadzenia fi rmy. Dbamy przy tym o to, aby nasi 
klienci mogli korzystać z tych usług na preferencyjnych 
warunkach. 

- Powróćmy do 
samozatrudnienia. Czy pomagają Państwo w jakiś spo-
sób fi rmom, które dopiero co rozpoczęły działalność? 
- Tak, wszystkie nowe pakiety wyposażyliśmy w opcję 
Start-up. To rozwiązanie polega na zwolnieniu fi rmy z 
opłaty za prowadzenie rachunku przez 9 miesięcy. Mogą 
z niego korzystać fi rmy, które prowadzą działalność go-
spodarczą krócej niż 12 miesięcy.   

- A co trzeba zrobić, aby móc korzystać z tych udogod-
nień? 
- Wystarczy po prostu być klientem BZ WBK. Serdecznie 
zapraszam do naszego oddziału. 

Bank Zachodni WBK, 1 Oddział w Złotoryi zaprasza od 
poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.30
Adres:ul. Rynek 5
Nr tel: 76-8788-440
e-mail:oddzial1.zlotoryja@bzwbk.pl
www.bzwbk.pl   
  

Urodziłam się i wychowałam w Złotoryi. Pracę w bankowości 
rozpoczęłam w 1991 r. Wcześniej pracowałam w Urzędzie Woje-
wódzkim w Legnicy oraz w fi rmie LEGMET. W tutejszym banku 
jestem doradcą fi nansowym i zajmuję się obsługą klienta. 
    Praca z ludźmi sprawia mi ogromną satysfakcję, szczególnie 
w dzisiejszych czasach, gdy ludzie potrzebują kredytów. Te 
pieniądze są odpowiednio inwestowane - rozwijają się fi rmy, 
czego wynikiem może być np. obecny wygląd naszego odrestau-
rowanego miasta.
    Mimo rosnącej konkurencji na rynku bankowości, Bank Za-
chodni WBK posiada stałych klientów, którzy często korzystają 
z naszych ofert. Jesteśmy jednym z największych banków w 
Polsce, wciąż pozyskujemy nowych kredytobiorców, dla których 
mamy coraz to lepsze propozycje.
Regina Kozajda
    Czuję się spełniona zawodowo i mam nadzieję, że praca, któ-
rą wykonuję, zawsze będzie owocować zadowoleniem klientów.
    Regina Kozajda

Widok z pól wojcieszyńskich w kierunku 
Pielgrzymki. Fot. Leszka Leśniaka z okładki 
niniejszego numeru wzbogacona o maszty 
elektrowni wiatrowej.
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W kolejnych numerach „Echa Złotoryi” propo-
nujemy Drogim Czytelnikom artykuły Jacka 

Tyca pod wspólnym tytułem: „Spis rzeczy niepo-
trzebnych”. W cyklu tym autor chciałby przeciw-
stawić obiegowym stereotypom myślowym, poku-
tującym w naszym (także lokalnym) społeczeństwie,  
inne spojrzenie na rzeczy, ludzi, zjawiska i insty-
tucje, które  może demaskować skróty myślowe, 
nieuprawnione i powierzchowne opinie i sądy.

W ten sposób autor chciałby zachęcić Czytelnika 
do pogłębionej refl eksji, być może zweryfi kowania 
swojego dotychczasowego stanowiska. Mamy na-
dzieję, że będzie to lektura pozwalająca zastanowić 
się chwilę nad sprawami, ludźmi i zjawiskami, które 
w codziennej gonitwie życiowej zaliczyliśmy już 
dawno do naszego spisu rzeczy niepotrzebnych. 
Czy słusznie?

Życie w cieniu poprawczaka
Bunt. W marcową noc 2001 r. pod murem zakła-

du rosnąca grupa gapiów. Z wypalonych oczodołów 
okien bucha gęsty, czarny dym podświetlany jęzo-
rami ognia – płonie budynek internatu. Dla obser-
watorów spoza murów, to ekscytujący przerywnik 
nocy; dla tych, co wewnątrz – dramat. 

Grupa desperatów namawia pozostałych do 
zbiorowej ucieczki. Nie zdążyli – kadra zabloko-
wała możliwość ucieczki. Gwałtownie narastają 
tłumione wcześniej emocje i nie znajdują „wentyla 
bezpieczeństwa”, bo budynek jest odcięty. Zgodnie 
z zasadą entropii Boltzmanna niebezpieczna erup-
cja emocji w zamkniętej, ograniczonej przestrzeni, 
całkowicie wymyka się  spod kontroli prowodyrów 
i przechodzi od chaotycznej ekspresji wrogości do 
bezwzględnej agresji i w reszcie – eksplozji.

Na początku była bezmyślność i zwyczajna głu-
pota. Nierealny plan był bez szans powodzenia, więc 
krótka euforia pozornego samouwolniena szybko 
zamienia się w demonstrację bezsilności. Jej ofi a-
rą staje się wyposażenie internatu i znienawidzeni 
wychowankowie. Narastająca frustracja zamienia 
się w ślepą furię, która eliminuje resztki zdrowego 
rozsądku i kontaktu z rzeczywistością. Ktoś podpala 
pierwszą rzecz, ktoś inny idzie w jego ślady, inni 
podpalają  zbudowaną przez siebie barykadę z mebli. 
I gotowe: od głupoty do... Golgoty.

Nad ranem brudni, zmęczeni i oszołomieni wy-
chowankowie stoją na placu apelowym ze spuszczo-
nymi głowami. Z niedowierzaniem i niepewnością 
zerkają na osmalony, cuchnący spalenizną budynek, 
który jeszcze wczoraj był ich domem (dla wielu tak 
naprawdę jedynym, jaki kiedykolwiek mieli). W wy-
palonych oczodołach muru nie ma fi ranek, nie ma 
też okien. Spłonęły meble, książki, zdjęcie matki i 
dziewczyny. 

Z dymem poszedł cały dorobek kilku pokoleń 
wychowanków i pedagogów. Ale osmalone sadzą 
kraty zostały tam, gdzie były. Boleśnie uświada-
miają buntownikom, że to, co działo się w nocy – to 
nie był powiew wolności, tylko oddech bazyliszka...

Sprzątanie pogorzeliska. U niektórych z nich – 
dwie stróżki łez na brudnej twarzy świadczą o tym, 
że powoli dociera do nich bezmiar głupoty, nieod-
wracalnej straty i całkowitego bezsensu zdarzeń. 

Ci, którzy przeżyli bunt odebrali bolesną lekcję 

pokory. Wolność, to coś zu-
pełnie innego niż to, co pró-
bowali osiągnąć buntem. Le-
żąc na starych siennikach w 
wypalonych pomieszczeniach 
kontemplują opinie świata 
zewnętrznego: bandyci; kry-
minaliści; ludzkie śmiecie 
– dobrze im tak; niech teraz 
żyją, jak te dzikie zwierzęta; 
nie zasługują na nic innego... 
To, co o nich myślą byli wy-
chowankowie, dzwoniący do 
zakładu zszokowani doniesie-
niami medialnymi – nie nada-
je się nawet do powtórzenia... 
Cały zewnętrzny świat łączy 
się w oburzeniu, pogardzie i 
totalnej krytyce poprawcza-
ka. Młodość jednak szybko 
zabliźnia rany. Wraca śmiech, 

spokój, praca i zabawa. Na nowo rodzi się nadzieja 
na lepsze jutro. Młodość tak ma, ale co z kadrą?

Autor dobrze pamięta swoje uczucia sprzed 
dziewięciu lat. Gorycz w ustach, ściśnięte gardło i 
paraliżujące poczucie klęski. Z dymem pożaru po-
szedł nie tylko dobytek internatu i dorobek ciężkiej 
pracy wielu ludzi. 

Najgorszą stratą było dla wielu pedagogów po-
gorzelisko motywacji, przekonania o sensie  pracy, 
wiary w siebie. W otoczeniu zgliszcz, w gryzącym 
smrodzie spalenizny trudno odnaleźć wiarę w sens 
resocjalizacji. Bunt, depczący w jego uczestnikach 
wszelkie dobro i człowieczeństwo, stawia pod zna-
kiem zapytania fundamentalne wartości – z wiarą 
w człowieka na czele. 

Skąd wziąć siłę i motywację, by zacząć wszyst-
ko od nowa? Jaką można mieć gwarancję, że po la-
tach ciężkiej pracy następny bunt nie zniweczy tego, 
co udało się odbudować? I najgorsza niepewność: 
czy bunt nie udowadnia, że moja praca i poświęcenie 
jest tym dzieciakom całkowicie zbędne?!

Każdy wychowawca i nauczyciel musiał sobie z 
tymi wątpliwościami poradzić sam i nie pomagała 
mu w tym świadomość, że w ocenie społeczności lo-
kalnej zrozumienie i wsparcie nie były priorytetem.

Pod murem płonącego poprawczaka stała wów-
czas jeszcze jedna grupa osób przerażonych, pła-
czących i wspierających się wzajemnie. To żony, 
matki i dzieci pracowników, którzy z drugiej strony 
muru walczyli o ratowanie ludzkiego życia i dobytku 
ryzykując własne.

Nigdy nie zapomną porażającego strachu o swo-
ich mężów, synów i ojców. A kiedy zmęczeni, zała-
mani i brudni wrócili do domu – strach o nich wyparł 
zwyczajny strach o jutro. Z czego będziemy żyć, jak 
zamkną poprawczak?! Wizja czarnej niepewności 
jutra była wówczas udziałem niemal sześćdziesię-
ciu rodzin, których materialny byt związany jest 
z pracą w zakładzie poprawczym. Dla naszych żon 
i matek – resocjalizacja w oczywisty sposób prze-
kłada się na garnek ciepłej zupy, zapłacony czynsz 
i bezpieczną przyszłość dzieci. 

Żeby to zrozumieć, nie wystarczy obejrzeć bunt 
w poprawczaku na ekranie telewizora.

 
Small business. 

Zakład zamieszkuje okresowo 60 a 80 wycho-
wanków, pracuje w nim kilkadziesiąt osób. Wszyscy 
oni - to konsumenci. W tym kontekście usytuowa-
nie piekarni i sklepu spożywczego dosłownie obok 
muru zakładu nie mogło być bardziej trafi one.

Piekarnia dostarcza codziennie za mur po-
prawczaka pieczywo w pokaźnych ilościach, 
ponadto wychowankowie (za pośrednictwem ka-
dry) oraz pracownicy zakładu są stałymi klien-
tami sklepu spożywczego. Jeśli nawet obroty 
handlowe z tego tytułu nie są porównywalne 
z hipermarketem, to przecież są stałym, przewidy-
walnym i pewnym źródłem dochodu. Pracownicy i 
właściciele fi rmy, która zaopatruje zakład nie muszą 
być fanami resocjalizacji, by szanować mieszkań-
ców zakładu, jako stałych klientów.

Na terenie zakładu od lat działa drukarnia se-
ritekstowa, której byt wewnątrz placówki wyczer-

puje defi nicję symbiozy. Współwłaściciele tej fi rmy 
świadczą na rzecz zakładu, oprócz oczywistych opłat 
dzierżawnych, profesjonalne usługi, gdy potrzebne 
są piękne dyplomy, pamiątkowe wydawnictwa typu: 
folder, fotogramy, itp. Ich pomoc była szczególnie 
cenna podczas przygotowywania obchodów 50-le-
cia zakładu. Z drugiej jednak strony teren zakładu 
stanowi dla tej fi rmy dobre i bezpieczne środowisko 
pracy. Tak, tak – bezpieczne...

Jeśli dodać do tego dostawców innych arty-
kułów żywnościowych i przemysłowych oraz 
usług typu: energia elektryczna, woda, opał 
i  odprowadzanie ścieków i śmieci,  to okazuje się, 
że zakład jest kontrahentem rozlicznych podmiotów 
handlowo - usługowych, które zapewniają placówce 
byt w zamian za stały i niebagatelny dochód. Do-
dajmy przy tym, że dochód ten jest opodatkowany 
zasilając lokalnego fi skusa, czyli w konsekwencji 
nas, mieszkańców regionu.

Las po nas. Do pięknych lasów wokół Jerzmanic 
wywożone są śmieci i odpady przez naszych współ-
obywateli, ale nie przez wychowanków zakładu. Co-
rocznie kłusownicy polują na zwierzynę okaleczając 
przy tym wiele innych zwierząt. Wychowankowie 
zakładu nie zajmują się kłusownictwem. Corocznie 
złodzieje, bo tak ich trzeba nazywać, okradają mło-
dy drzewostan ze świerków. Robią to za milczącym 
przyzwoleniem społecznym, bo piękna choinka na 
święta, to chrześcijańska tradycja. Choinek nie krad-
ną wychowankowie zakładu. 

Dlaczego więc o tym mowa? Ponieważ wycho-
wanków zakładu można jednak spotkać w jerzma-
nickim lesie. Zbierają śmieci pozostawione przez 
mieszkańców Złotoryi i okolic, którzy „wypoczy-
wali czynnie na łonie natury” oraz pracują w szkółce 
leśnej, która pozwala odtwarzać okradany przez 
naszych współziomków drzewostan. Nie wydaje 
mi się, by leśniczy utyskiwał na życie w cieniu po-
prawczaka.

Od wielu lat KSSD z Wilkowa rekultywuje 
tereny poprodukcyjne. Kamieniołomy zatrudniają 
corocznie wychowanków do sadzenia lasu, jego 
pielęgnacji i nawożenia, by odtwarzać środowisko 
naturalne nadwyrężone 
sąsiedztwem zakładów wy-
dobywczych i przetwórczych 
bazaltu.

Proszę zapytać szefa tych 
robót, czy zrezygnowałby ze 
współpracy z poprawczakiem bez 
szkody dla realizacji planów fi rmy? 
Współpraca na tym polu kwitnie, w 
przenośni i dosłownie, od wielu lat tak, 
że obok parceli, gdzie sadzimy młode 
drzewka, stoi już prawdziwy las – owoc 
pracy naszych poprzedników. Nie trzeba 
pałać szczególną sympatią do poprawczaka, 
by w piękny dzień pójść na spacer do tego lasu, 
który pozostanie tu na wieki.

Powódź. Wakacje 2001 r. rozpoczęły się ner-
wowym obserwowaniem poziomu wody w Kacza-
wie. Podobnie, jak w 1997 r., ta spokojna górska 
rzeczka zmieniła się w przerażającym tempie od 
wartkiego potoku, przez groźnie szumiącą rzekę do 
pędzącego oszalałe masy wody żywiołu. W strugach 
deszczu mieszkańcy okolicy szykowali się na przy-
jęcie najwyższej fali powodziowej. Powagę sytuacji 
podkreślały płynące oszalałą rzeką jej zdobycze – 
szczątki mebli i sprzętu gospodarskiego oraz mar-
twe zwierzęta z krowami włącznie.  Potrzebna była 
błyskawiczna akcja ratunkowa i każda para rąk była 
na wagę złota. 

Wychowawca Mateusz Wójcicki w krytycznym 
momencie rozpoczął dyżur w piątek a zakończył 
we wtorek. Zakładowcy nie czekali na zaproszenie. 
Wychowawca Wójcicki po prostu zebrał chłopaków 
i stawili się do pracy przy wałach ochronnych. W 
ciągu kilku dni harowali przemoczeni, zmarznięci 
i bywało, że głodni, budując wał przeciwpowo-
dziowy z worków z piaskiem oraz ratując dobytek 
z gospodarstw zagrożonych zalaniem. Wówczas 
sąsiedzi zakładu byli wdzięczni losowi za życie w 
cieniu poprawczaka. W walce z powodzią stawili się 

niemal wszyscy wychowankowie zakładu. Nikt nie 
uciekł, nie porzucił obcych ludzi w potrzebie; nikt 
nie pytał, co będzie z tego miał? Po kilku dniach 
harówki na granicy wyczerpania zadowolili się 
zwyczajnym, szczerym: „Bóg zapłać, chłopaki!”. 

Skąd taka postawa „młodocianych bandytów”? 
Poczuli się naprawdę potrzebni; obcy ludzie potrak-
towali ich, jak na to zasługiwali – szacunkiem za 
ofi arną i bezinteresowną pomoc. Nikt nie oglądał 
ich tatuaży i nie patrzył im na ręce, czy czegoś nie 
kradną. Taka zwyczajna dla nas postawa (posza-
nowania drugiego człowieka) dla nich była, jak za-
strzyk adrenaliny – dawała poczucie siły i energii. 
M. Wójcicki, wychowawca, który harował razem z 
nimi, czuł dumę i nikt mu nie odbierze wiary w sens 
resocjalizacji. Powodzianie zaufali im, bo szanowa-
nych obywateli społeczności na wałach powodzio-
wych nie było zbyt wielu ...

Przyganiał kocioł garnkowi. Gardzimy tym, cze-
go się boimy; a boimy się tego, czego nie rozumiemy 
i nie znamy. Ludzie żyjący w cieniu poprawczaka 
widzą jego wady i problemy, ale nie kwestionują 
sensu jego bytu. Robią to ci, którzy poprawczak 
widzieli przejeżdżając obok muru, a wiedzę o nim 
czerpią wyłącznie z doniesień medialnych i na tej 
podstawie formułują zdecydowane, negatywne, a 
czasem pogardliwe sądy. Jeśli jednak przyjrzeć się 
życiu zakładu – okazuje się, że nie jest on ani taki 
wspaniały, jak by chcieli jego zwolennicy, ani tak 
zły, jak by chcieli jego przeciwnicy.

Prof. Maria Grzegorzewska nauczała pedago-
gów resocjalizacyjnych: „Łatwiej jest wyrwać dziec-
ko z ulicy, niż ulicę z dziecka”. Tym zajmujemy się 
w poprawczaku. I choć wiemy, kto odpowiada za tę 
zachwaszczoną ulicę w dziecku – nie nawołujemy 
do likwidacji społeczeństwa, które napełnia nasze 
poprawczaki wychowankami...

Jest więc może uprawniony postulat, by poddać 
autorefl eksji własne oceny swojego stosunku do po-
prawczaka, bo jego wychowankowie nie pochodzą 
z jakiejś egzotycznej Republiki Pongo Bongo, tylko 
rekrutują się spośród naszego społeczeństwa.

Spośród głośnego, zdecydowanego chóru kry-

tyków poprawczaka niech więc zamilkną zawsty-
dzeni ci, którym zdarzyło się zwyczajnie przylać 
własnemu dziecku; po pijaku narobić mu wstydu; 
odesłać precz z zeszytem, bo przeszkadza oglądać 
mecz w TV.

Niech do tych milczących dołączą ci, którzy 
ograniczają okazywanie swoim dzieciom uczuć do 
zakupu komputera, quada, motorynki; a także ci, 
którzy nie maja czasu pójść na szkolne przedsta-
wienie dziecka i na zakończenie roku szkolnego. 
A kiedy zamilkną także ci, którzy nie wiedzą, co 
przed komputerem tyle godzin robi ich dziecko, z 
kim się spotyka i dlaczego  przestało z nimi rozma-
wiać, a także ci, którzy „załatwili” dziecku to, na 
co powinno zapracować – wówczas zalegnie cisza. 
A cisza leczy...

Pozwala też poszukać wokół siebie odpowiedzi 
na pytanie, skąd się biorą dzieciaki w poprawcza-
ku?...

   Jacek Tyc

Czy echa przesiedleń brzmią tam po dziś dzień? 
Czy różnorodność kulturowa odzwierciedla 

się w codziennym życiu? I wreszcie, czy uda się 
natrafi ć na ślad tego szlachetnego kruszcu, z które-
go słynie Złotoryja? Czyli rzecz o badaniu historii 
regionu przez przyszłych kulturoznawców rodem 
z Akademii Górniczo - Hutniczej w dniach 6-13 
września 2009 r.
 Wszystko zaczęło się  w południe, słonecznej 
wrześniowej niedzieli, kiedy zebraliśmy się na pe-
ronie krakowskiego dworca głównego raz po raz z 
utęsknieniem wyczekując gwizdu pociągu, który 
miał nas zawieźć do dolnośląskiego miasteczka. Tam 
wedle ustaleń mieliśmy przeprowadzić szereg badań 
w ramach obozu naukowego dla naszej alma mater. 
Sam obóz to składowa większego projektu opatrzo-
nego nazwą „Fabryka 
inżynierów”, którego 
celem jest, najogól-
niej rzecz ujmując, 
podniesienie jakości 
usług edukacyjnych. 
Projekt ów dofi nanso-
wany jest ze środków 
UE, ściślej ujmując 
– ze środków Euro-
pejskiego Funduszu 
Społecznego. Kwa-
lifi kowany jest jako 
„Szkolnictwo wyższe 
i nauka”, element Pro-
gramu Operacyjnego 
Kapitał ludzki. 
 Eufemizmem by-
łoby stwierdzenie, że 
podróż minęła nie-
spostrzeżenie, jednak 
mieliśmy do pokona-
nia około 300  km. Na 
miejsce dotarliśmy 
wieczorem. Złotoryja 
przywitała nas leniwą, 
nieco wręcz onirycz-
ną atmosferą, co, jak 
się miało okazać, jest 
cudowną specyfi ką tego miejsca, miasta zielonych 
skwerków i kolorowych kamienic, tak różnego od 
pełnych zgiełku i wrzawy aglomeracji. Na czas obo-
zu naszym domem stało się schronisko młodzieżo-
we usytuowane przy wiodącej w kierunku Zalewu 
Złotoryjskiego ulicy Kolejowej. Dużym plusem 
była lokalizacja tego miejsca; nawet gdyby pominąć 
aspekty natury estetycznej (czyt. przyjemna dla oka 
panorama za oknem), to raptem pięć minut drogi 
dzieli je od siedziby Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Złotoryjskiej, gdzie spędzaliśmy każdego dnia 
sporo czasu na pracach badawczych, w które czyn-
nie, z troską i zapałem zaangażowali się członkowie 
Towarzystwa, udostępniając nam szereg publikacji, 
fi lmów i innych materiałów dotyczących historii 
miasta, zgromadzonych na przestrzeni lat, za co raz 
jeszcze składamy na ich ręce wyrazy wdzięczności.

Echa badań
 Być może to wspomniana wcześniej specyfi czna 
atmosfera miasteczka sprawiła, że badania, zamiast, 
jak to często bywa nastręczyć problemów, przybie-
rały niejednokrotnie formę przyjemnej pogawędki, 
nie ciężkiego obowiązku. A że miały formę wywia-
du, toteż niewątpliwy w tym udział mieszkańców, 
którzy zagadnięci na ulicy, podczas załatwiania co-
dziennych spraw, czy to wracając ze szkoły i pra-
cy, czy relaksując się przy złotym trunku, chętnie 
wdawali się w pogawędkę na temat burzliwej historii 
regionu, zróżnicowania ludności względem pocho-
dzenia, a co za tym idzie, różnorodności kulturowej. 
Niekiedy informacje od nich uzyskiwane okazywały 
się wykraczać daleko poza to, co w ramach niezbęd-
nego minimum oferują foldery turystyczne, a nawet 
poza szerokie spectrum tematów poruszanych przez 
naszych lokalnych przewodników. Co prawda nie 
do końca odnalazła uzasadnienie nasza teza, jakoby 
miasto było obszarem dyfuzji kulturowej po dziś 
dzień, jednak rozmówcy potwierdzali przypuszcze-
nia, że w chwili obecnej rdzenni mieszkańcy miasta 
na tyle zasymilowali się z ludnością napływową i 

przesiedlaną, że czas zatarł różnice. Dowodów na 
pamięć o powojennych dramatycznych losach rodzin 
przesiedlonych ze Wschodu dostarczyło spotkanie 
z grupą Kresowianek, które chętnie podzieliły się 
z nami swymi ciężkimi doświadczeniami. 

Śladem historii…
 Obowiązkowym punktem zaznajamiania się 
z historią było poznanie zabytków regionu. Naj-
większe wrażenie wywarł na nas zamek zbudowany 
przed ponad ośmiuset laty w pobliskim Grodźcu; 
choć czas odcisnął swe piętno na monumentalnej 
budowli, to echa historii przywoływanej przez kasz-
telana Zenka żywo malowały się przed naszymi 
oczyma, gdy mogliśmy przechadzać się po zacho-
wanym dziedzińcu zamkowym. Istna uczta dla oczu 

każdego miłośnika kunsztu architektów minionych 
wieków. Ubolewaliśmy nad niemożnością zobacze-
nia największej atrakcji kościoła św. Jana i św. Ka-
tarzyny w Świerzawie – zabytkowych malowideł 
zdobiących ściany i drewnianych polichromii na 
emporze, jednak na otarcie łez dane nam było z ze-
wnątrz podziwiać romańską bryłę skąpaną w blasku 
słonecznych promieni. Na naszym szlaku znalazły 
się również złotoryjskie kościoły: św. Jadwigi; św. 
Mikołaja wraz z przylegającym do niego cmen-
tarzem i Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny, przy czym tutaj zdecydowaną atrakcją było 
wspięcie się po krętych schodkach wydających się 
nie mieć końca na wieżę kościelną, z której roztacza 
się urzekający widok na całą okolicę.

Złoto dla wytrwałych?
 Dane nam było na własnej skórze przekonać się, 
jak wiele trudu trzeba włożyć w proces płukania 
złota, choć towarzyszyła temu zabawa i mnóstwo 
śmiechu, tylko niektórzy z nas wracając znad zale-
wu, mogli poczuć w ręku przyjemny ciężar fi olki z 
opiłkami złota. Ci, którym zabrakło zapału, nada-
remnie wypatrywali skrzących się żyłek kruszcu 
w czeluściach sztolni, ale owocowało to jedynie 
ubłoconymi po kolana spodniami, kiedy delikwenci 
potykali się w wąskich korytarzykach.
 Czy było warto? Z pewnością. Mieliśmy nieco-
dzienną możliwość uczestniczenia w niecodziennej 
lekcji historii. Niecodziennej, obcowaliśmy na żywo 
ze świadkami wydarzeń historycznych przełomo-
wych przede wszystkim dla obszaru Dolnego Ślą-
ska, ale niezmiernie istotnych dla całego kraju. Co 
ważne, podarowano nam też piękną lekcję tolerancji 
i wrażliwości na drugiego człowieka – to dziś wbrew 
pozorom nieczęsto spotykane, by ludzie różnego 
pochodzenia żyli ze sobą w całkowitym porozumie-
niu i sympatii, jak ma to miejsce w tym niewielkim 
miasteczku nad Kaczawą. 

   Dorota  Prorocka, KrakówS
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Godzina 7.00 – sobota. Z nieba, wbrew za-
powiedziom nie lecą żaby, więc nic nie stoi 

na przeszkodzie, by zasiąść w niebieskim sa-
mochodziku obok pana Bogdana Łosia i ruszyć 
na  patrol po lasach Nadleśnictwa Złotoryja. Wyobraź so-
bie drogi czytelniku długi na prawie 80 km zielony worek, 
rozciągający się od Rokitek po granicę Kaczorowa, a w 
nim dóbr wszelakich co niemiara. Nic więc dziwnego, że 
i pokus, aby skorzystać z zasobów leśnych w sposób nie-
zgodny z obowiązującymi przepisami, jest też wiele. Aby 
chronić swoje włości, Lasy Państwowe powołały Straż 
Leśną. Pierwsze skojarzenie to armia uzbrojonych ludzi. 
Tymczasem w Nadleśnictwie Złotoryja jest to komendant 
-Bogdan Łoś i jego podwładny. Dwóch ludzi, by strzec 
obszaru porównywalnego rozmiarami z całym powia-
tem. Co prawda pan Bogdan jest uzbrojony i w pistolet, 
i kajdanki, a nawet w środek przymusu bezpośredniego, 
jakim jest długa policyjna pałka, ale komuś postronnemu 
trudno jest pojąć, jak tych dwóch ludzi może upilnować 
coś tak rozległego. A jednak... 

Samochód patrolowy to mały pojazd terenowy marki 
Suzuki. Dość uciążliwy dla kręgosłupa, ale za to znako-
micie nadający się do jazdy po lesie. Na wyposażeniu 
samochodu jest obowiązkowo siekierka i młotek. Młotek 
ma przeznaczenie, którego nie mogę ujawnić. W bagaż-
niku spoczywa szpadel i dwa wiosła - czyli tłumice do 
gaszenia ognia. Poza tym jest CB radio i zaskakująco 
czysto jak na warunki, w których przychodzi pracować 
strażnikowi leśnemu... 

Podziwiając wnętrze samochodu, ani się spostrze-
głem, gdy już dojeżdżaliśmy do lasu koło stawu osadowe-
go. Przy drogach prowadzących w ostępy leśne, pan Bog-
dan zwalnia i bacznie przypatruje się, czy nie ma nowych 
śladów, świadczących o niedawnych zmotoryzowanych 
odwiedzinach. Sprawdza również, czy dzikie wysypiska 
śmieci nie zwiększyły swoich rozmiarów. Te przydrożne i 
te w głębi lasu, dobrze znane służbom leśnym, co pewien 
czas są sprzątane, niestety wnet pojawia się nowa dosta-
wa. Wtedy pan Bogdan wyciąga z bagażnika rękawice i 
przystępuje do penetracji takiego znaleziska. A że bywa 
w tym bardzo skuteczny, zdarza się, że służby leśne wy-
ręczane są przez wytropionych sprawców zaśmiecania, 
którzy mają do wyboru otrzymać tylko mandat i posprzą-
tać lub udać się do sądu grodzkiego. 

Patrol nigdy nie jest zawężony do jednej tylko 

czynności – np. 
sprawdzania, czy 
nie przybyło śmie-
ci. Strażnik reaguje 
na wszystkie zda-
rzenia, które mogą 
świadczyć o niepra-
widłowościach: nie-
uprawniony wjazd 
na teren leśny, sa-
mochód wyłado-
wany drewnem na 
drodze publicznej, 
a nawet kłody świe-
żego drewna na 
czyimś podwórku 
widoczne z ulicy. 

Jedziemy dalej. 
Mijamy Sępów i 
zagłębiamy się po 
raz pierwszy tego 
dnia w las koło 
Jerzmanic. Podą-
żamy utwardzo-

ną drogą do pierwszego rozgałęzienia, gdzie wi-
dać wyraźne ślady działalności ludzkiej według 
zasady: co złe - to do lasu. Nie przybyło tu jednak nic 
od ostatniego razu, więc zawracamy i podążamy w 
kierunku Nowego Kościoła. Tam skręcamy na Ja-
strzębnik. Przy drodze koło zagajnika stoi samochód 
dostawczy. Obok kierowca, nie wydaje się jednak, 
by miał coś na sumieniu, więc nawet nie zwalniamy. 
Kilkaset metrów dalej zatrzymujemy się przy kolej-
nym dzikim wysypisku. Tym razem jest nowy worek. 
Po dokładnych oględzinach okazuje się, że to żużel z 
pieca. Żadnych śladów, dzięki którym udałoby się do-
paść sprawcę. Zawracamy więc i udajemy się w stronę 
Biegoszowa. Za stawami skręcamy w las. Droga prowadzi 
duktem, po bokach którego zgromadzone są stosy drewna 
przygotowanego do wywózki. Wprawnym okiem pan 
Bogdan ocenia, czy stosy nie zostały przez kogoś na-
ruszone. Zdarza się, że drewna ubywa z dnia na dzień, 
Kiedyś strażnicy zatrzymali okolicznego mieszkańca, 
który małym samochodem osobowym wywoził drew-
niane wałki. W szkole nauczyciele podkreślają, że sys-
tematyczne działanie prowadzi do wielkich rezultatów, 
tak i ten człowiek powolutku, powolutku wywiózł kilka 
metrów sześciennych drewna. Często ludzie nie zdają 
sobie sprawy, że taka kradzież obwarowana jest wysokimi 
sankcjami, łącznie z pozbawieniem wolności i to bez 
t.zw. „zawiasów”, Wykrycie sprawców nie jest zaś aż tak 
trudne, zwłaszcza gdy służby leśne wspomagane są przez 
najnowsze gadżety elektroniczne. Ale to są zazwyczaj 
detaliści. Gdy w grę wchodzi działalność przestępcza 
na większą skalę, konieczna jest współpraca po-
między sąsiadującymi nadleśnictwami a także 
z policją i prokuraturą. Pewien kłopot stanowi fakt, iż 
nadleśnictwa swoim zasięgiem nie pokrywają się z jed-
nostkami terytorialnymi. Bywa, że sprawca dokonuje 
czynu na terenie jednego nadleśnictwa, ale na terenie 
dwóch powiatów. Humorystycznie dzisiaj brzmi opo-
wieść, jak to jeden domorosły drwal ściął trzy drzewa 
koło siebie, a każde z nich znajdowało się pod jurysdykcją 
innego sądu.   

Wyjeżdżamy na łąki koło Gozdna, tu jednak przyj-
dzie nam zawrócić, gdyż błoto za bardzo rozmiękczyło 
drogę, a wstyd byłoby dzwonić po pomoc. Pan Bogda-

na co pewien czas 
przystaje, niby to 
na papierosa, ale 
później okazuje 
się, że każdy taki 
przystanek to oka-
zja, aby posłuchać, 
czy nie dochodzą 
jakieś podejrzane 
dźwięki z okoli-
cy. Odgłos silni-
ka spalinowego 
pojazdu czy piły 
niesie się wyraź-
nie wśród zieleni. 
Ta sobota jednak 
jest wyjątkowo 
cicha. Nawet 
w sąsiednich ob-
wodach leśnych 
nic się nie dzie-
je. Być może 
wszystkich od-
straszają wiszące 
na niebie brunatne, 
ciemne chmury. 

Przemykamy 
przez Lubiecho-
wą i na przełęczy 

w stronę Chrośnicy skręcamy w drogę prowadzącą do 
podnóży Okola. Okolica ta ma opinię bieguna zimna. I 
rzeczywiście, gdy dojeżdżamy do żelaznego krzyża, wo-
kół którego na skałach wmurowane są tablice upamiętnia-
jące nieżyjących już myśliwych z jeleniogórskiego koła 
łowieckiego, zaczynam żałować, że nie wziąłem czapki 
i grubszej kurtki, toć środek maja przecież. I tutaj cisza 
i spokój. Tylko ptaki hałasują na całego i mgła, a morze 
chmur spowija drzewa.

Wracamy. Po drodze mijamy świeżo obciosaną skałę. 
Niestety zawadzała długim samochodom z dłużycami, 
więc wysadzono jej kawałek. Dzięki temu odkryta została 
jej surowa, pięknie kolorowa struktura.

Nieopodal skrzyżowania na Chrośnicę, na polanie 
coś się dzieje. Ludzie ładują drewniane belki na przycze-
pę. Robią to nieśpiesznie i nie zwrócili nawet uwagi na 
podjeżdżający samochód, więc prawdopodobnie wyko-
nują tylko swoją pracę. Na wszelki wypadek pan Bogdan 
sprawdza, czy wszystko jest w porządku. 

Kradzież gotowego do sprzedaży drewna to jedno, 
a nielegalny wyrąb upatrzonych, wysokogatunkowych 
drzew, to już zupełnie inna, poważniejsza sprawa. Trud-
nią się tym zazwyczaj całe grupy przestępcze. Ruszamy w 
kierunku Podgórek. Praktycznie na temat mieszkańców 
każdej miejscowości pan Bogdan może coś powiedzieć. 
Wymienić jakieś zdarzenie związane z jego służbą.

Z Podgórkami wiąże się zdecydowanie wiele wspo-
mnień... Za wsią skręcamy do lasu prawie wprost na nad-
jeżdżającego krosowca. Ten jednak odbija natychmiast 
w boczną drogę i tyle go widzi-
my. W konfrontacji z motorem 
samochód na leśnej drodze jest 
praktycznie bez szans. Ale zda-
rza się, że i krosowcy łapani są 
na gorącym uczynku i wymie-
rzana jest im kara. Do lasu nie 
można również wjeżdżać samo-
chodem. Niegdyś była to istna 
plaga, zwłaszcza w rejonach 
słynących z bogactwa wszelakie-
go runa leśnego. Dzisiaj to poje-
dyncze przypadki. Pan Bogdan 
tłumaczy to tym, że coraz wię-
cej ludzi ma dobre samochody 
o niskim zawieszeniu, które po 
prostu nie nadają się do jeżdże-
nia po wyboistych drogach. Inna 
sprawa, że coraz popularniejsze 
stają się samochody terenowe, 
tymi z kolei przeważnie jeżdżą 
ludzie zamożni, którym nie 
w głowie brudzić je w leśnym 
błocie.

Jedziemy skrajem lasu. Pod 
nami piękna panorama Podgó-
rek i okolicznych wzgórz. Obok 
rezerwat buków, a gdzieś w lesie 
piętrzą się najwyższe góry po-
wiatu złotoryjskiego – Maślak 
i Skopiec. 

Z lasu wyjeżdżamy na wysokości Ko-
marna, skąd rozciąga się piękna panorama 
na Karkonosze. Przejeżdżamy przez przełęcz i tu-
taj naszym oczom ukazuje się z kolei niecka, 
w której leżą Podgórki. A za nimi dolina Ka-
czawy i Skory. Przepiękne panoramy. W ta-
kiej chwili chcę zostać strażnikiem leśnym! Pan 
Bogdan wybrał jednak tę malowniczą drogę nie 
dla pięknych widoków, ale żeby niespodziewanie pojawić 
się w następnym z patrolowanych punktów – w okolicy 
zamkniętego wysypiska śmieci w Wojcieszowie. 

Strażnik leśny może ukarać kogoś, kto na-
rusza mir leśny. Karą może być pouczenie, ale 
i mandat do 500 zł. W przypadku, gdy wykroczeń jest 
więcej, mandat może wynieść i 1000 zł. W przeciwień-
stwie do policji nie ma taryfi katora mandatów i od oceny 
strażnika – jaka była szkodliwość popełnionego czynu 
- zależy wysokość kary. Liczba mandatów nie poraża, 
tak samo jak liczba spraw skierowanych do sądu. To nie 
drogówka, która ustawi radar w dobrze znanym miej-
scu i z dużą dozą pewności może określić, na ile skasuje 
kierowców. Oczywiście są miejsca, w których i w lesie 
wystąpienie danego przestępstwa jest bardziej prawdo-
podobne niż gdzie indziej i takie miejsca szczególnie 
się patroluje. Ale to trochę jak gra w totolotka – bardzo 
rzadko pada główna wygrana. Niemniej, żeby wygrać, 
trzeba zagrać. Więc i my kierujemy się na dzikie wy-
sypisko śmieci w Wojcieszowie. Nota bene wysypisko 
usytuowane jest vis a vis  niedawna funkcjonującego 
legalnego wysypiska – tyle, że w lesie. Od ostatniej byt-
ności przybyło nieco śmieci, ale głównie nieoznakowa-
nych – bardzo anonimowych. To, co budzi zdziwienie, to 
śmieci, których można pozbyć się nie ponosząc żadnych 
opłat. Trudno mi pojąć, dlaczego ludzie wyrzucają ma-
kulaturę. Są też śmieci, które przy odrobinie dobrej woli 
można by było wrzucić do ogólnodostępnych koszy na 

plastikowe czy szklane opakowania, albo takie, które po 
ich ugnieceniu z powodzeniem zmieściłyby się nawet w 
małym ulicznym koszu.

Czym można wytłumaczyć piętrzące się miejsca-
mi opony samochodowe, gdy każdy wulkanizator przy 
wymianie „kapci” przyjmie te stare, by oddać do pro-
ducenta? Albo stary telewizor? Kupując przecież nowy, 
można pozbyć się starego. Oczywiście trudno wymagać 
od kogoś, kto trudni się rozbiórką kradzionych samocho-
dów, aby np. plastikowych części pozbywał się legalnie, 
ale to już zupełnie inny paragraf. 

Postanawiamy zaczaić się w pobliżu i chwilę pocze-
kać na losowanie. Tym razem jednak ciszę leśną naru-
szają jedynie ciężarówki z pobliskiego kamieniołomu... 
W stronę wysypiska nie podjechał żaden samochód. To 
niechlubne miejsce w Wojcieszowie leży zupełnie na ubo-
czu, więc prawdopodobnie stąd pokusa, żeby tam właśnie 
wywieźć to, co niepotrzebne. Są jednak miejsca nieopodal 
ludzkich siedzib, miejsca gdzie trudno uwierzyć, żeby 
nikt nie zauważył, że ktoś tam wywozi odpady. Nie wy-
robiliśmy sobie jako społeczeństwo postawy polegającej 
na dbałości o wspólne dobra. Ale są i wyjątki. Pan Bogdan 
opowiada o starszej pani, która kiedyś nad ranem zauwa-
żyła nowego mercedesa, parkującego na skraju lasu. Po 
chwili wysiadł z niego elegancko ubrany mężczyzna, 
otworzył bagażnik, rozejrzał się, wyjął kilka reklamó-
wek, ponownie się rozejrzał, zamachnął się i wyrzucił 
do lasu zawiniątka. Czynność tę powtórzył parę razy, po 
czym wsiadł do samochodu i zaczął zawracać. Starsza 

pani stanęła na polnej drodze 
i zatrzymała samochód, po 
czym oznajmiła kierowcy, 
że albo ten wróci i zabierze 
z powrotem to, co przed chwi-
lą wyrzucił, albo ona zadzwo-
ni, gdzie trzeba. Elegancki pan 
nie przejął się tym zbytnio i 

zaczął strofować dzielną kobietę: 
-Pani chyba nie wie, kim ja jestem! 
-Wiem, łobuzem, który wyrzuca śmieci do lasu. Dla-

tego zaraz zadzwonię na policję.
Elegant spuścił z tonu, zawrócił samochód i z powro-

tem zabrał to, co zostawił. Z ręką na sercu drogi czytelni-
ku: czy postąpiłbyś tak samo, jak ta starsza pani?

„Pan nie wie kim ja jestem” - to działa na strażnika 
leśnego jak płachta na byka. Tymi słowy delikwent często 
zamyka sobie drogę, żeby sprawę załatwić z jak najmniej-
szymi konsekwencjami. 

Ten patrol jest bardzo spokojny. Ale często bywa tak, 
że gdy cały dzień się nic nie dzieje, to pod jego koniec, 
zdarzenia następują po sobie lawinowo. Sam nie wiem, 
czy chciałbym nagle znaleźć się w sercu jakiejś leśnej 
akcji. Wprawdzie, jak zapewnia pan 
Bogdan, jeszcze nigdy, na szczęście, 
nie musiał użyć broni palnej, ale parę 
razy już ją wyciągał z kabury. Szczę-
ście to nie tylko dla niego, ale i dla 
potencjalnego przeciwnika, bowiem 
komendant Straży Leśnej jest dru-
gim strzelcem na Dolnym Śląsku 
wśród swoich kolegów. 

Wracamy w stronę Świerzawy. 
Po drodze mijamy traktor z przy-
czepą wyładowaną gałęziami. Na 
krętej, publicznej drodze nie ma 
jednak miejsca ani żeby zatrzymać 
pojazd, ani żeby zawrócić. My-
ślę jednak, że pan Bogdan dobrze 
przyjrzał się i w razie jakiegoś sy-
gnału z terenu, łatwo odszuka ten 
zestaw. W Świerzawie skręcamy 
na Rzeszówek, by za wsią udać się 
leśnym duktem w stronę Gozd-

na. Chwilę kręcimy się po lesie wypatrując nowych 
śladów. Po chwili zatrzymujemy się na skrzyżowaniu 
leśnych dróg na kolejnego dzisiaj papierosa. Gdzieś 
w oddali słychać odgłos silnika. Traktor? Nie, traktor 
zazwyczaj nie „przegazowuje”. Zza zakrętu wyłania się 
nagle krosowiec. Za nim drugi, trzeci, czwarty. Za nimi 
kolejni. Zatrzymują się jakieś trzydzieści metrów od 
nas. Chwila konsternacji, po czym zeskakują z motorów 
i zaczynają obracać je w kierunku, z którego przed chwilą 
przybyli. W tym czasie pan Bogdan jest już w samo-
chodzie i rusza. Zza motocyklistów wyjeżdża jednak 
traktor z przyczepą. Jednemu z krosowców zgasł silnik. 
Pan Bogdna próbuje wyminąć na wąskiej drodze traktor. 
Gdy mu się to już udaje, pechowy motocyklista odpala 
motor i rusza szybko za kolegami, którzy przystanęli kil-
kadziesiąt metrów dalej, czekając na rozwój wypadków. 

Gdy widzą, że motor odpalił, oddalają się. Pan Bogdan 
zatrzymuje samochód. Nie ma sensu ich ścigać. Zajęty 
fotografowaniem całej tej sytuacji, zostałem nieco z tyłu, 
teraz podbiegam do samochodu. Krosowców i tak nie 
dościgniemy, ale co w lesie robi traktor? Zaaferowani 
motokrosowcami nie zwróciliśmy uwagi, w którą z le-
śnych dróg skręcił... 

Wyjeżdżamy w Gozdnie na asfalt. Widnieją na nim 
wyraźne ślady kół motocykli, które właśnie opuści-
ły błotnistą drogę. Kilkadziesiąt metrów dalej te same 
ślady kierują się w polną drogę w stronę Sędziszowej. 
Prawdopodobnie to któraś z okolicznych grup urządziła 
sobie dzisiaj trening. Pan Bogdan domyśla się, kogo mógł 
dzisiaj spotkać, bo kilka mandatów rozdał już krosow-
com w tym rejonie. Motocykliści to jeden z problemów 

naszych lasów – niestety rozwojowy. Płoszą zwierzynę, 
ale także niszczą leśne drogi. W naszych lasach buszują 
krosowcy przyjezdni ale i rodzimi, inspirowani licznymi 
sukcesami  sportowców naszego powiatu. Nie może to być 
jednak usprawiedliwieniem dla dzikich treningów w lesie. 

Krosowcy nie są jednak, jakby się mo-
gło wydawać, bezkarni. Dzisiaj dwa razy mie-
liśmy okazję spotkać się z nimi całkiem przy-
padkiem, ale bywa, że są przeprowadzane akcje 
we współpracy z policją i wtedy łowy zazwy-
czaj się udają. Tym bardziej, że poruszając się 
po lesie, podpadają pod Straż Leśną, a na drodze publicz-
nej nie mogą liczyć na litość policji, bowiem ich rumaki 
nie spełniają podstawowych warunków dopuszczenia 
do ruchu. 

Wracamy przez Biegoszów. W lesie za wsią na skraju 

drogi stoją dwa samochody. To jednak leśniczy z Nowe-
go Kościoła ze swoim pracownikiem robią szacunki. Po 
krótkiej wymianie informacji, m.in. Na temat grasujących 
po lesie motocyklistów, ruszamy dalej. 

Kończymy patrol. Jeszcze tylko trzeba zdać 
broń i umówić się na następny wyjazd – tym ra-
zem w kierunku Chojnowa. Dzisiaj bloczek z 
mandatami spokojnie leżał sobie w schowku. 
I chyba tego można by było życzyć każdemu strażnikowi 
leśnemu, pod warunkiem, że zniknęłyby i powody, dla 
których się nim posługuje. 

   Tekst i zdjęcia Robert Pawłowski

Pechowa trzynastka
Kłusownictwo nie jest już w tej chwili takim problemem, jak 
jeszcze kilka lat temu, ale nadal daje się we znaki służbom 
leśnym. Są wsie, które żyją z zakładania wnyków. Prowadzony 
jest również nielegalny odstrzał zwierzyny. Większość 
konsumowana jest przez samych sprawców, ale zdarzają się 
i tacy, co czynią to na odsprzedaż. Pan Marian należał do tej 
pierwszej kategorii – miał takie hobby. Był po prostu myśliwym 
niezrzeszonym. O nie, nie kłusownikiem – takim, który zabije 
trzy sarny i wpakuje do malucha – jak zapewnia pan Bogdan, i 
na potwierdzenie swoich słów pokazuje makabryczne zdjęcie. 
Pan Marian polował  głównie na kozły sarny. Co więcej - 
kolekcjonował poroże zabitych przez siebie zwierząt. Zebrał 
już dwanaście trofeów, gdy znów zew krwi wygonił go w leśną 
ostoję. Tropił dobrze, strzelał celnie, więc po niedługim czasie 
dopadł swoją trzynastą ofi arę. I jak tu nie być przesądnym? 
To właśnie ta trzynasta ofi ara sprowadziła na niego stróżów 
sprawiedliwości leśnej. Dzisiaj możemy oglądać zdjęcie 
trzynastu poroży stanowiących dowód w sprawie. Pana 
Mariana kosztowało to 2000 zł od jednej udowodnionej ofi ary 
na rzecz Nadleśnictwa plus inne koszty. Razem ponad 30 000 
zł. Trzeba było sprzedać kawałek pola.

Zapracowany dostawca
Pan Janek pracuje jako dostawca w ogólnopolskiej fi rmie. Z regularnością 
elektronicznego zegarka przemierza Dolny Śląsk wzdłuż i wszerz i zaopatruje 
klientów w produkty najwyższej jakości. Jego samochód dostawczy to drugi 
dom. W kabinie można zjeść, odpocząć a nawet zdrzemnąć się.  Tak jak w 
domu lubi mieć tam porządek, więc jego wrodzone poczucie estetyki bywa 
zakłócone, gdy podczas służbowych podróży zaczynają piętrzyć się wokół 
niego puste opakowania po napojach i różnych przekąskach. Niepotrzebne 
ulotki, jakieś stare dokumenty także kłócą się z wypielęgnowanym wnętrzem. 
Będąc w ciągłym pośpiechu, czasami i za potrzebą trzeba udać się w jakieś 
ustronne miejsce na łonie natury. Dlaczego więc przy okazji nie pozbyć się 
bałaganu z samochodu? Tym bardziej, że obok piętrzą się śmieci innych 
podróżnych. Pan Janek nie pamięta już, co go zainspirowało,  by do cudzych 
śmieci dołożyć i swoje. Faktem jest, że pewien czas po tym, gdy jego śmieci 
trafi ły na łono natury, zgrabnie opakowane w kilka reklamówek, to samo 
miejsce odwiedziła straż leśna, w innym zupełnie celu. To, co zostało skazane 
na powolną – kilkudziesięcioletnią degradację wśród śpiewu ptaków i szumu 
drzew, zostało podjęte z ziemi i dokładnie przeszukane. Wśród wielu nic 
nie mówiących (poza upodobaniem kulinarnym) opakowaniach, strażnicy 
znaleźli skrawki dokumentów, które niczym puzzle złożyli w biurze w całość. 
To pozwoliło rozpocząć żmudny proces identyfi kacji właściciela porzuconych 

Remont pana Andrzeja
Pan Andrzej jest szanowanym biznesmenem w nadgranicznej miejscowości. 
Jest znany w okolicy z tego, że nieraz pomaga potrzebującym, za co czasami 
otrzymuje pisemne podziękowania. Ostatnio postanowił wyremontować siedzibę 
swojej fi rmy. W tym celu wynajął fi rmę budowlaną z Lubina. Być może fi rma ta 
zaoferowała najniższą cenę, a może została przez kogoś polecona, w każdym 
razie usługobiorca z usługodawcą szybko doszli do porozumienia i budowlańcy 
rozpoczęli remont. Przy każdych pracach budowlano-remontowych pojawia 
się problem odpadów: gruzu, opakowań i innych śmieci. Prawdopodobnie za 
dodatkową opłatą budowlańcy zobowiązali się do usunięcia tego wszystkiego z 
placu. Wracając codziennie do domu, przejeżdżali przez las, więc od czasu do 
czasu skręcali w którąś z leśnych dróg i pozbywali się śmieci. Tak jak wiele z tego 
typu wysypisk, i to zostało wnet odkryte przez leśniczego, który z kolei zawiadomił 
Straż Leśną. Przez kilka dni pan Bogdan i jego zastępca przerzucali śmieci w 
poszukiwaniu śladu, który mógłby naprowadzić ich na sprawcę. Wreszcie natrafi li 
na fragment listu z podziękowaniami za pomoc fi nansową dla jakieś organizacji. 
Pan Bogdan zadzwonił do swojego odpowiednika w nadleśnictwie, na którego 
terenie leżała wymieniona miejscowość. Tam sprawdzono, że rzeczywiście w 
ostatnim czasie miejscowy przedsiębiorca, któremu dziękowano w liście, prowadził 
większy remont. Pan Andrzej był szczerze zdziwiony, gdy powiadomiono go, iż 
należący do niego gruz i inne przypadłości leżą kilkadziesiąt kilometrów od niego 
w zagajniku, który kiedyś był piękny, a teraz budził odrazę.

reklamówek. Kilka godzin pracy z komputerem, później odwiedziny u 
potencjalnych klientów  sprawcy, pozwoliło ustalić, czyim pracownikiem jest 
pan Janek i kiedy ostatnio odwiedził nasze okolice. Telefon do centrali z 
pytaniem o przedstawiciela na Dolnym Śląsku, później do oddziału, i już  po 
dwóch stronach linii telefonicznej spotkał się ten, co nie lubi bałaganu w swoim 
samochodzie, z tym, który nie toleruje bałaganu w lesie.
 -Proszę pana, coś pan zgubił w lesie koło Złotoryi.
 -Ja? Nie, to niemożliwe. Proszę pana, wyrzucił pan śmieci, kilka reklamówek 

do lasu koło Złotoryi. Jeżeli będzie się pan upierał, będę musiał skierować 
sprawę do sądu grodzkiego. Posiadam wystarczające dowody, aby skierować 
sprawę do sądu grodzkiego.  Jeżeli przyzna się pan i posprząta miejsce, w 
którym wyrzucił pan śmieci, skończy się jedynie na mandacie. Przekomarzali 
się jeszcze chwilę przez telefon, ale pod naporem argumentów, pan Janek 
ustąpił. Umówili się na miejscu przestępstwa za kilka dni. Ustalonego dnia i 
godziny pan Janek ponownie odwiedził feralne miejsce. Nie krył zdziwienia, że 
jego uczynek został ujawniony. Trochę się buntował, że oprócz swoich śmieci, 
musi zabrać i te pozostawione przez kolegów śmieciarzy. O ile można jeszcze 
zrozumieć kogoś, kto wywozi do lasu górę śmieci, aby zaoszczędzić, to nijak 
nie można doszukać się sensu w wyrzucaniu kilku reklamówek z zawartością, 
gdy można zostawić je zupełnie bezboleśnie przy okazji zaopatrywania się w 
paliwo, w koszu na stacji benzynowej.

Amatorzy dębiny
Wódka należy do waluty bardzo uniwersalnej 
i ponadczasowej, choć i jej wartość ulega 
dewaluacji. Dzisiaj już ciężko znaleźć kogoś, kto 
za pół litra narąbie drew lub przekopie ogródek. 
Kilka lat temu jednak za pół litra można było  
wynająć człowieka, który będzie śledzić strażnika 
leśnego - kiedy ten zamelduje się w domu, albo 
zeń niespodziewanie wybędzie. Zwłaszcza 
gdy jest to informacja kluczowa, jeśli chodzi o 
przeprowadzenie operacji wycięcia jednego lub 
dwóch pięknych dębów rosnących w lesie. Mało 
tego, grupa miała też informacje na temat pracy 
policji.W Polsce zorganizowane grupy przestępcze 
potrafi ą w biały dzień wjechać na dany obszar 
leśny z ekipą wykwalifi kowanych drwali, wyciąć 
kawałek lasu, załadować go na zamówione traki 
i wywieźć w nieznanym kierunku. Pracuje na 
to cały sztab ludzi, w obiegu są podrobione lub 
zakupione dokumenty... W okolicy Złotoryi przez 
wiele lat grasowała mała grupa, ale znakomicie 
zorganizowana. Poczynając od wspomnianego 
już tajnego agenta, poprzez właściciela dzielnych 
rumaków, które transportowały powalone 
drzewo do ubitego traktu, po tartak, który w 
parę godzin ciął drewno na zamówione detale. 
Wbrew pozorom ścięte i przerobione na deski 
drzewo, można zidentyfi kować na podstawie 

charakterystycznych dla danego drzewa znaków 
szczególnych oraz śladów narzędzi, którymi 
zostało ono pozyskane. Dlatego parę razy udało 
się namierzyć paserów, ale ci nie chcieli wydać 
swoich dostawców, biorąc całą winę na siebie. 
Strażnicy dobrze wiedzieli, kto parę razy w 
miesiącu ścina co lepsze okazy w ich lesie, ale 
nie mogli zdobyć wystarczających dowodów, 
aby ukrócić ten proceder. Jeden z przestępców 
jawnie śmiał im się w nos, mówiąc, że nigdy go nie 
złapią. Cierpliwość jednak popłaca, a zwłaszcza 
mrówcza, systematyczna praca. Trzeba tylko 
szukać, rozmawiać z ludźmi, aż pewnego dnia jest 
telefon. Czasami z pozoru zupełnie nie związana 
z daną sprawą informacja, i wtedy wydarzenia 
nabierają niebywałego przyspieszenia. Wtedy 
następuje mobilizacja większej siły: leśników oraz 
policji.Tak było i tym razem. Jeden informator za 
szybko skonsumował należność za informację, 
drugi zaś przez przypadek podał informację, 
która pozwoliła z dużym przybliżeniem określić 
miejsce i czas nielegalnego wyrębu. Grupa wpadła 
na gorącym uczynku. Otoczona przez policję i 
leśników nie miała żadnych szans. Dla kilku z 
nich była to już recydywa. Nigdy nie wiadomo, 
jak zachowa się taki osobnik. Na szczęście tym 
razem „drwale” byli tak zaskoczeni, że nim się 
zorientowali, mieli gustowne obrączki na rękach.
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„Nowe Wsie”, natomiast na Śląsku – ponad 20. 

SŁOWO O POGODZIE
 Ciekawą interpretację nazwy wsi pozostawił ur. 
1895 roku w Wojcieszynie poeta i nauczyciel w Nowej 
Wsi Złotoryjskiej, Fritz A. Tost. W swoich wywodach 
zwrócił uwagę na cztery osobliwości związane z tą 
miejscowością. Jedną z nich jest to, że w ustnej tradycji 
miejscowość tę nazywano także „Dürr – Neudorf”; 
słowo „Dürr” oznacza posuchę, suszę. Wyjaśnienie tej 
zbitki językowej jest takie, że Nowa Wieś Złotoryjska 
znajduje się jakby w „deszczowym cieniu” (Regen-
schatten) Grodźca, który deszczowe chmury rozprasza 
i rozdziela, i kieruje je na południe lub północ od wsi. 
W związku z tym zdarzało się, że wioska często cier-
piała wskutek braku opadów, co skutkowało także tym, 
że przy zagrodach właściwie nie było ogródków. W 
każdym razie na mapie Śląska z roku 1830 występują 
jeszcze obydwie nazwy: „Neudorf am Rennewege” 
oraz „Dürr – Neudorf”. 

TOR WYSCIGÓW KONNYCH
Kolejną osobliwością był dodatek do Nowej Wsi: „am 
Rennewege” (przy torze wyścigowym). Na niemiec-
kim obszarze językowym występują aż 143 wsie z 
takim dodatkiem, lecz na Śląsku – tylko jeden i do-
tyczy on wyłącznie Nowej Wsi Złotoryjskiej. Wy-
tłumaczenie dla tego dodatku może być wielorakie, 
lecz do Nowej Wsi Złotoryjskiej pasuje rozwiązanie 
z torem wyścigowym. Jest dowiedzione, że w okolicy 
Złotoryi, jak rzadko w innym mieście, znajdowało 
się bardzo wiele folwarków. Ich właścicielami były 
najczęściej rody szlacheckie, wywodzące się z rycer-
stwa, w których tradycja hodowli koni była oczywistą 
koniecznością i niemal obyczajem. Teren Nowej Wsi 
Złotoryjskiej jest równiną, która doskonale nadaje się 
do wytyczenia na niej torów do wyścigów konnych. 
Niektórzy badacze są przekonani, że istniały tu dwa 
takie tory o długości półtora do trzech kilometrów. W 
tych wyścigach mieli także uczestniczyć przebywający 
na zamku w Grodźcu rycerze i wojownicy. Publiczność 
stanowili przede wszystkim mieszkańcy byłej Złoto-
ryi. W kronice C. Wenzela, pod rokiem 1663 zapisano, 
że „Neudorf am Rennewege” należy do Złotoryi, przez 
co kronikarz potwierdził w zasadzie dwa fakty: że 
wieś w tym czasie podlega miastu oraz to, że jest to 
wieś przy „torze wyścigowym”.

ZARYS DZIEJÓW
 W celu usystematyzowania pewnych wydarzeń 
zestawmy je w porządku chronologicznym:
*1245 - „nova villa australis” jako własność biskupa 
wrocławskiego
*1268 – „nova villa australis” wymieniona wśród 17 
innych wiosek
*1369 - „das nuve dorf of deme Rennewege”
*1420 – „Newindorff” oraz „Dürr – Neudorf”
* XVI wiek – cała ludność przechodzi na protestan-
tyzm; ewangelicy cały czas praktykują w kościołach 
złotoryjskich – nieliczni katolicy także w Złotoryi; 
mieszkańcy wytyczyli sobie wspólną (ekumeniczną!) 
ścieżkę między polami, która najkrótszą drogą pro-
wadziła do miasta; nazwali ją „ścieżką kościelną”, a 

zaczynała się ona obok transformatora – ta ścieżka 
łączyła całą wioskę 
*1813 – wieś ucierpiała wskutek przemarszów wojsk w 
okresie wojen napoleońskich; były także ofi ary śmier-
telne. Zachował się przekaz mówiący, że niedaleko 
szkoły, w ogrodzie szewca Reinfelda (taka rodzina 
żyła tu do lutego 1945) znajdował się skromny kamień 
nagrobny z następującą inskrypcją: „Tu spoczywa 
Martha Hielzebecher, zmarła w czasie plądrowania 
Francuzów, 24. maja 1813 w wieku 3 lat i 8 miesięcy”. 
Dziewczynka nie mogła zostać pochowana w Złotoryi, 
ponieważ przebywające tu wojska uniemożliwiły to. 
Wiadomo, że w dniu 15. sierpnia 1813 roku główno-
dowodzący przeniósł kwaterę główną do Nowej Wsi 
Złotoryjskiej. 

*1830 – na mapie Śląska obok nazwy „Neudorf am 
Rennewege” występuje także druga - „Dürr – Neu-
dorf”
*1841 – wieś zamieszkuje 268 mieszkańców, są wy-
mienione 42 budynki mieszkalne, wymieniona jest 
także szkoła ewangelicka oraz nauczyciel Leuschner 
*1845 – we wsi żyje nadal 268 mieszkańców, jest 45 
domów, wymieniona jest karczma, 8. rzemieślników, 
we wsi jest komora celna (przydrożna - Wegezollhaus), 
mieszkańcy zajmują się rolnictwem – hodują także 
owce (wymieniono 440 sztuk)
*1911/12 – wieś otrzymuje prąd elektryczny
*1927- 310 mieszkańców, w tym 53 katolików; szkoła 
jest ewangelicka – trzyklasowa, a uczy w niej dwóch 
nauczycieli, uczniów jest 64, w tym 12 katolików
*1930 – 266 mieszkańców, 63 gospodarstwa domo-
we. Pod tą datą wymienione jest również dziedziczne 
sołectwo rodziny Schöhl, a urząd sołtysa sprawuje 
kolejny potomek Eberhard, gospodarujący na 206 ha; 
E. Schöhl sprawuje ten urząd do końca wojny – ów-
cześni uznawali go za wielką osobowość, za dobrego, 
uczciwego człowieka i wzorowego gospodarza. We 
wsi hoduje się głównie owce, bydło fryzyjskie, a z 
upraw – przede wszystkim buraki. 
*1938 – 288 mieszkańców
*1939 – 266 mieszkańców, 63 gospodarstwa; we wsi 
był kowal (w środku wsi), piekarz z nowoczesną pie-
karnią i sklepem (ostatni budynek w kierunku Wysko-
ku) oraz młyn (za piekarnią). We wsi był także dróżnik 
(przez długie lata po wojnie w Polsce też było takie 
stanowisko pracy), szewc, stolarz, owczarz, nadzorca 
ekonomiczny. Z tradycji przedwojennej w tej wsi wy-

mieniane są dożynki, świniobicie, wspólne skubanie 
pierza zimą. Najpiękniejszym świętem były jednak 
„letnie śpiewy” (Sommersingen), w trakcie których 
dzieci z bukietami i wiankami chodziły od domu do 
domu i w zamian za śpiew otrzymywały coś słodkiego. 
*1943 - można przypuszczać, że liczba ludności za-
sadniczo nie uległa zmianie. Jest środek wojny, która 
jest jeszcze daleko od ich wsi. Normalnie funkcjonuje 
szkoła, gospoda przyjmuje gości, rzemieślnicy: ko-
łodziej, szewc, szklarz, cieśla, kowal, dojarze, stróż, 
owczarz – też pewnie normalnie działają (chyba, że 
już są w wojsku). Czy wierzą jeszcze przemówieniom 
Hitlera i Goebelsa? 
*1989 – 157 mieszkańców
*2006 – 146 mieszkańców
*2010 – 142 mieszkańców

PRZESIEDLENIA CZY WYPĘDZENIA
Żadne dokumenty z okresu międzywojennego nie 
wspominają, żeby w Nowej Wsi Złotoryjskiej mieszka-
li Polacy. Jednakże w pierwszej dekadzie października 
1939 roku Polacy pojawiają się we wsi – są to pierwsi 
polscy jeńcy wojenni, których zatrudniono w gospo-
darstwach rolnych (nie wiemy, ilu było tych jeńców i w 
jakich pracowali gospodarstwach). Datą przełomową 
w dziejach wsi było pojawienie się w lutym 1945 roku 
oddziału Armii Czerwonej – jedna z mieszkanek po-
daje, że stało się to 10. lutego, natomiast źródło polskie 
mówi o 11. lutego. Praktycznie już przed nadejściem 
Armii Czerwonej ludność niemiecka opuściła wieś. 
Powróciła, tak jak to było we wszystkich miejscowo-
ściach, po podpisaniu kapitulacji Niemiec (8. maja 
1945), w drugiej połowie maja. Zastała zdewastowane 
mieszkania i urządzenia; opinie w tej sprawie byłych 
mieszkańców, jak i pierwszych polskich osiedleńców 
są zgodne. Pierwsi Polacy przybyli na początku roku 
1946. Ówczesna mieszkanka tak to zapamiętała: „1946 
– przybywają pierwsi Polacy z koniem i wozem, z 
tyłu przywiązana krowa (takimi ich nie znaliśmy)”. 
A więc przez pół roku jedni i drudzy byli zdani na 
wspólne zamieszkiwanie. Panami sytuacji byli w 
tym momencie Polacy, lecz nie okazywali oni swo-
jego triumfu. Znane są przypadki, że rodziny polskie 
(np. Maćków, Nowickich) opiekowały się rodzinami 
niemieckimi. Z tego okresu pochodzi cenna nić zro-
zumienia i porozumienia, jaka zrodziła się między 
nimi na gruncie wspólnego losu. Ostatecznie ludność 
niemiecką wysiedlono latem 1946 roku, a najpóźniej 
w sierpniu 1947. Była mieszkanka Nowej Wsi Złoto-
ryjskiej, Ruth Plötz, wspomina, że ten moment wrył 
się w jej pamięć w sposób niezwykle mocny: „Utra-
ta ojczyzny była bardzo trudna, lecz najgorsze było 
rozerwanie więzów rodzinnych i utrata przyjaciół”. 
Byli mieszkańcy wsi po roku 1945 rozproszyli się po 
całych Niemczech – wielu zostało w radzieckiej strefi e 
okupacyjnej (późniejsza NRD); wiele zamieszkało w 
Hesji oraz Nadrenii. 
Pierwszymi polskimi osadnikami we wsi byli: Ka-
tarzyna i Józef Nowiccy, Stanisława i Józef Chma-
ra, Maria i Stanisław Maćków, Józefa i Władysław 
Łukasiewiczowie, Mikołaj Łukaszewicz, Katarzyna i 
Marcin Gawronowie, Cecylia i Władysław Paszkow-
scy, Dawidowiczowie – imion nie udało się ustalić. 
Ustanowiono także pierwsze polskie władze we wsi 
w osobie sołtysa. Pierwszym sołtysem został Marcin 
Gawron, a kolejnymi byli: Kajetan Matejun, Józef Da-
widowicz, Piotr Kalinowski, Mieczysław Kalinowski, 
Tadeusz Kalinowski, Franciszek Łukaszewicz, Zbi-
gniew Błędowski, Edward Chmara, Henryk Boczkur 
– obecny sołtys (2010). 
W swoich wspomnieniach pierwsi osadnicy (Katarzy-
na Nowicka i Mikołaj Łukasiewicz) są zgodni, że przy-

byli na zachód w grupie, opuszczając swoje ukochane 
Kresy. Zgodnie podkreślają też, że standard zastanych 
mieszkań był wysoki – obniżały go zniszczenia do-
konane głównie przez żołnierzy radzieckich. Wioska 
nie ucierpiała wskutek działań wojennych. Zarówno 
pierwsi Polacy, jak i ostatni Niemcy z wioski zwracają 
uwagę na tzw. „rosyjski porządek”, który wprowadzili 
czerwonoarmiści. Katarzyna Nowicka wspomina np., 
że „potrafi li oni, prawdopodobnie pijani, zmuszać ko-
nie, żeby chodziły po schodach, a jeśli zwierzęciu coś 
się stało, to je dobijali”. 

„OBCA” ZIEMIA JUŻ SWOJA
Pierwsi polscy osadnicy ofi arnie i serdecznie wzięli się 
za uprawę „obcej” im ziemi, oswajali swoje spracowa-
ne ręce z każdą grudką ziemi, przyzwyczajali się do jej 
zapachu. „Życie Złotoryi” podaje, że w akcji żniwnej 
roku 1954 w Nowej Wsi Złotoryjskiej wyróżnili się: 
Janina Grabarczyk, Maria Maćków, Albin Paszkiewicz 
i Józef Łukasiewicz. 
Wspólna tragedia niemieckich i polskich wypędzonych 
były podłożem nawiązanych po II wojnie kontaktów. 
Nie było to łatwe, ponieważ głównie mieszkańcy by-
łej NRD mieli z tym poważne problemy. Jednakże 
kilku byłym mieszkańcom, głównie tym, których los 
połączył w roku 1946 z rodziną Maćków i Nowic-
kich, przyjechało w roku 2000 „do swojej” wsi. Wra-
żenia, jakie wynieśli ze spotkania ze wsią oraz z tymi 
rodzinami, są budujące: „Wieś prawie taka sama… 
Lipy przed wejściem do domu jeszcze stoją, także ten 
duży kasztan przy drodze. Było cudownie móc jeszcze 
raz to zobaczyć. Krajobraz pozostaje…”. Wyrażają 
wdzięczność gospodarzom za wspaniałe przyjęcie, 
umożliwienie im obejrzenia każdego kąta znanego im 
z lat dziecinnych. „Było to jak sen, przejście przez po-
mieszczenia, rodzina Maćków bardzo zmodernizowała 
mieszkanie, nowe podłogi, kuchnia itp.” – wspomina 
R. Plötz. I dalej snuje swoje wspomnienia: „Helena, 
najstarsza córka Józefa Nowickiego, przyjęła mnie 
jak siostrę; przecież w roku 1947 woziłam ją w wózku 
na spacer”. Ciepło wspomina też rodzinę Jadwigi i 
Kazimierza Iwaszkiewiczów, a konkluduje z żalem i 
nostalgią, lecz po ludzku: „Moje dzieci nie chcą już 
tego w ogóle oglądać, wnukom wiele opisałam. Jednak 
bez nienawiści i uprzedzenia, wszyscy ludzie wycier-
pieli bez winy i było pięknie móc o tych sprawach 
wzajemnie rozmawiać”. 

SZKOŁA
Budynek szkolny, który zachował się do naszych 
czasów (2010) ma ponad 100 lat; służył więc dwom 
nacjom (obecnie jest to posesja nr 19, w której mieści 
się świetlica wiejska). Najprawdopodobniej nie jest to 
pierwszy budynek szkolny jaki powstał we wsi. Można 
przypuszczać, iż pierwszy obiekt szkolny stanął tu 
na przełomie XVIII/XIX wieku. Początkowo była to 
szkoła ewangelicka, która przyjmowała także uczniów 
wyznania katolickiego. Nie była to szkoła duża, a licz-
ba uczniów, nie przekraczała prawdopodobnie 50. 
Po II wojnie światowej przez dwa lata wieś nie miała 
własnej szkoły. Budynek szkolny był zdewastowany 
pobytem żołnierzy Armii Czerwonej, brakowało także 
nauczycieli. Pierwszą szkołę po wojnie zorganizowała 
Filomena Szuster. Rozpoczęcie roku szkolnego odbyło 
się dwa lata później, niż w pierwszych szkołach powia-
tu złotoryjskiego, a konkretnie 25. listopada 1947 roku. 
Było to duże wydarzenie w powojennej historii wsi. 
Mieszkańcy wsi oraz sama pierwsza dyrektorka wło-
żyli dużo wysiłku w przygotowanie obiektu. Również 
w latach późniejszych systematycznie modernizowano 

i usprawniano funkcjonowanie placówki; np. w roku 
szkolnym 1964/65 założono telefon, w szkole było już 
radio i telewizor; na lata 1967 – 69 przypadają takie 
działania jak: założenie c. o., wymiana instalacji elek-
trycznej, zmiana elewacji, naprawa ogrodzenia szkoły. 
Funkcje dyrektorskie pełnili: Filomena Szuster, Ma-
ria Szuperska, Tadeusz Rudnicki i Irena Zagrobelna. 
Najwięcej uczniów było w r.szk. 1962/63. Od tego mo-
mentu liczba uczniów stale maleje-po r. szk. 1973/74 
placówkę zamknięto (podstawowa dokumentacja z 
ostatnich trzech lat działalności szkoły zaginęła).

Z LITWY
Rozmowa z Janem Bogdanem - prezesem Związku 
Kombatantów i Osób Represjonowanych w Złotoryi

Katarzyna Grabarczyk/Paulina Sokołowska
Jakie były Pana losy przed i w okresie wojny?
Jan Bogdan: Urodziłem się w 1925 roku we wsi 
Paciuny, gmina Mejszagoła, powiat Wilno. Do 1944 
roku mieszkałem razem z rodzicami, potem wstąpiłem 
do organizacji o nazwie „Związek Walki Zbrojnej”- 
poprzedniczki Armii Krajowej. Następnie zostałem 
żołnierzem II brygady AK. W 1944 mroku zostaliśmy 
oblężeni przez Rosjan. Trafi liśmy do obozu w Kałudze. 
W tym obozie byliśmy do października 1944 roku. 
Następnie wywieźli nas do miejscowości Średniaki, 
gdzie pracowaliśmy przy wyrębie lasów. 
K.G/P.S: Kiedy i skąd przyjechał Pan na ziemie 
zachodnie ?
J.B: Do Polski przyjechałem w styczniu 1946 roku, do 
Białej Podlaskiej, a później przyjechaliśmy do Warsza-
wy, zaś stamtąd pociągiem udaliśmy się na tzw. Ziemie 
Odzyskane i dotarłem do Złotoryi 27.01.1946 roku. Po 
skierowaniu do objęcia gospodarstwa, szukałem domu 
w okolicy Złotoryi. Kiedy moi rodzice przyjechali do 

miejscowości Sempopol w województwie Olsztyn, 
udałem się do nich i w latach 1949-51 pracowałem w 
Urzędzie Gminy Bartoszyce. Tam poznałem swoją 
żonę i urodziła się nam córka, Danuta. W 1951 roku 
za namową mojego brata, który już wcześniej osiadł 
w Nowej Wsi Złotoryjskiej, ja uczyniłem to samo. 
Oprócz gospodarstwa pracowałem w Centralnym 
Urzędzie Skupu i Kontraktacji.
K.G./P.S: Jak wyglądały pierwsze lata po wojnie ?
J.B: W wiosce organizowane były różne czyny spo-
łeczne, np. budowanie wiejskiej drogi, ludzie spotykali 
się i spędzali wspólnie czas oraz organizowali huczne 
zabawy. Oprócz osiedleńców pochodzących spod Wil-
na, osiedlały się też rodziny pochodzące z Ukrainy i 
Białorusi. Mimo różnego pochodzenia bardzo szybko 
następowała integracja społeczności, pomagaliśmy 
sobie w pracach polowych, ale umieliśmy się również 
wspólnie bawić.

Z BIAŁORUSI
 Piotr Dowgielewicz urodził się w 1916 roku w Bier-
mieciach, powiat Lida. W marcu 1939 roku został 
wcielony do 77 pułku w Lidzie. Uczęszczał do szkoły 
podofi cerskiej, a 1. listopada 1939 roku dostał awans 
na kaprala. Brał udział w Kampanii Wrześniowej. Pod 
koniec 1939 roku jego pułk został rozbrojony i wrócił 
do swojego rodzinnego domu na obecnej Białorusi. 
2. lutego 1943 roku wstąpił do Armii Krajowej, miał 
pseudonim „Ryś”, a w jego książeczce (numer 93) 
podpisał się dowódca oddziału „Bzura” porucznik 
„Krysia”.
8. maja 1944 został wywieziony do obozu pracy w Ka-
łudze. 5. lutego 1946 przyjechał na Ziemie Odzyskane. 
Osiedlił się w Nowej Wsi i prowadził gospodarstwo 
rolne wraz z żoną i dwoma synami. Zmarł w 1989 r.

„SWÓJ POSEŁ”
Jedną z najbardziej znanych postaci z Nowej Wsi Zło-

toryjskiej był zmarły w 2000 roku, poseł na Sejm PRL 
- Jan Kwakszyc. Pełnił tę funkcję przez dwie kadencje 
w latach siedemdziesiątych. Pochodził z Wileńszczy-
zny. Był żołnierzem Armii Krajowej i dlatego został 
aresztowany, i wraz z innymi przewieziony do obozu w 
Kałudze. Po wojnie wraz z ojcem i braćmi osiedlił się 
w Nowej Wsi Złotoryjskiej i zajął się gospodarstwem 
rolnym. Podczas pełnienia funkcji posła pomagał lu-
dziom i reprezentował nasz region w stolicy. Utrzy-
mywał bardzo ścisły kontakt ze swoimi wyborcami. 
Był niemal sta-
łym gościem 
w szkołach, 
gdzie mło-
dzieży przed-
stawiał swoją 
działalność w 
Sejmie – po-
dejmował in-
terwencję w 
wielu sprawach 
społecznych. 
Dziś telewizja 
pokazuje wy-
cieczki szkolne 
zwiedzające gmach polskiego parlamentu jako coś 
nadzwyczajnego. Szkoły ze Złotoryi i okolic, mogły 
zwiedzać Sejm podczas każdego pobytu w stolicy (a 
były one wówczas bardzo częste) i to już przed 40. laty. 
„Załatwiał” to zawsze „nasz” poseł. 

DZISIAJ
Wieś posiada wodociąg i kanalizację, a w 2008 roku 
oddano do użytku odbudowaną drogę wewnętrzną, 
współfi nansowaną z Terenowego Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. Obecnie trwa budowa nowej świe-
tlicy wiejskiej, która służyć będzie także drużynie 
piłkarskiej (nowe szatnie, prysznic). Uwzględniono 
również potrzeby osób niepełnosprawnych. Termin 
oddania do użytku - wrzesień tego roku. W 2010 
roku rozpoczął się proces scaleniowy gruntów, wej-
dzie też w życie poscaleniowe urządzanie wsi (nowe 
drogi dojazdowe do pól wraz z nasadzeniami drzew 
owocowych i pasami zieleni). Nastąpi ogólna poprawa 
wizerunku wsi. Fundusze pochodzą z Unii Europej-
skiej , a ich pozyskiwanie jest zasługą pracowników 
Rady Gminy i wójt Marii Leśnej. Nadmienić należy, 
że fundusze na takie projekty są trudno osiągalne i 
tylko dwie wsie z województwa dolnośląskiego otrzy-
mały takie dofi nansowania. W niedalekiej przyszłości 
powstanie kilka wiatraków, dzięki którym uzyski-
wać się będzie energię odnawialną, co ściśle współ-
gra z kierunkiem, jaki propaguje Unia Europejska 
w zakresie odnawialnych źródeł energii. Trwa także 
budowa kilku domków jednorodzinnych; jest więc 
nadzieja, że przybędzie mieszkańców. Pokolenie 
osiedleńców powoli odchodzi - ale już dwa pokolenia 
urodziły się tutaj i mają perspektywy na lepsze życie. 

Ludowy Zespół Sportowy HURAGAN
 Wielką atrakcją dla mieszkańców wsi są cotygodnio-
we mecze piłki nożnej klasy B, rozgrywane między 
zawodnikami „Huraganu”, a innymi zespołami na-
szego powiatu. Klub ten jest reaktywacją istniejącego 
kiedyś pod taką samą nazwą zespołu. Pierwszy zespół 
powstał w roku 1967 i przez 10 lat rozgrywał mecze w 
Wyskoku, ponieważ tam było boisko. Niestety, póź-
niej drużyna rozpadła się. Ofi cjalną datą założenia 
nowego klubu jest 3. kwietnia 2005 roku, co uczynił 
Zbigniew Błędowski (pierwszy prezes) oraz Henryk 
Boczkur (obecny sołtys wsi). Dziś prezesem klubu 
jest Jan Łukasiewicz. Mimo, że „chłopcy” nie osiągają 
wielkich wyników, to zdobywają po każdym sezonie 
dobre miejsce w lidze. Ich sukcesem sportowym było 
4. miejsce w sezonie 2007/2008. W obecnym składzie 
czynnie grają: bramkarz Jan Żądłowski oraz Daniel 
Sokołowski, Grzesiek Sokołowski (lider grupy), Paweł 
Pyra, Wojtek Pyra, Piotr Chmielowski, Michał Ru-
dziak, Michał Grabarczyk, Damian Mrozek, Janusz 
Dziokanowski, Krzysztof Chmielowski, Marek Pyra, 
Adrian Puzewicz, Filip Sapalski. Mecze oraz treningi 
integrują młodzież i w dzisiejszej dobie komputerów 
pozwalają na spędzenie czasu w gronie przyjaciół, 
relaks i dobrą zabawę.

Materiał o Nowej Wsi Złotoryjskiej zebrali i opraco-
wali:Alfred Michler oraz mieszkańcy wsi – Katarzyna 
Grabarczyk, Paulina Sokołowska, Krzysztof Kielar. 
Opracowanie komputerowe – Diana Adamiec.

NAZWA
 Obecna nazwa wsi dość wiernie oddaje i nawiązuje do najdaw-
niejszej nazwy. W roku 1245 występuje „nova villa australis” jako 
własność biskupa wrocławskiego, zaś „das nuve dorf of deme Renne-
wege” wymieniono w roku 1369 (Renneweg = tor wyścigowy). Nowa 
Wieś Złotoryjska występuje jeszcze w dokumencie z 9. stycznia 1268 
roku, w którym biskup wrocławski, Tomasz, wśród 17 wiosek odda-
jących dziesięcinę na rzecz katedry wrocławskiej wymienia „nova 
villa australis”.
 Teren wsi jest obszarem wczesnego osadnictwa. Niektórzy przed-
stawiciele historiografi i niemieckiej interpretują znaczenie nazwy 
miejscowości, które są poprzedzone przymiotnikiem „nowa” w ten 
sposób, że wcześniej istniała „stara” osada. Te „stare” uchodzą za 
słowiańskie; te „nowe” zaś – za efekt kolonizacji niemieckiej. Po-
twierdzenia takiej tezy można znaleźć. Nie zawsze jednak ten element 
„nowości” jest wyraźnie eksponowany. Np. w przypadku Rokitnicy 
oraz Prusic wiemy, że nowi osadnicy zakładali swoje osady obok 
starych, a nie znalazło to odzwierciedlenia w „Nowych Prusicach” 
lub „Starej Rokitnicy”, choć wiadomo, że długo obok siebie istniały i 
przyjaźnie współpracowały osady słowiańskie (polskie) i germańskie 
(niemieckie). Różnica jest widoczna w sposobie budowy obiektów i 
zabudowy wsi. W obecnym powiecie złotoryjskim występują dwie 
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Miesiąc temu, dokładnie 10 kwietnia, oczy mi-
lionów Polaków skierowały się w stronę Woj-

skowego Lotniska pod Smoleńskiem. Polacy nie-
dowierzali skali tragedii. Szukając potwierdzenia 
informacji zablokowali sieć telefonii komórkowych 
i Internet. Państwo stanęło. Przez kilka dni żałoby 
śledziliśmy medialne doniesienia o prawdopodob-
nych skutkach i przyczynach zdarzenia. Patrząc 
na wyświetlaną w telewizji listę ofi ar ciężko było 
uwierzyć w to, kto odszedł od nas na zawsze. Pa-
trioci, wybitni dowódcy, elita polityczna. Tak, jak 
każdy z nich szedł wyjątkową drogą przez życie, 
tak wyjątkowe były ich pogrzeby. Uczestniczyli 
w nich również nasi krajanie. Jedni znali ofi ary 
dobrze, inni wcale. Wszyscy chcieli oddać hołd wy-
bitnym Polakom, zamanifestować swój patriotyzm. 

Poniżej przedstawiamy krótkie relacje osób, 
które brały udział w pożegnaniu pary prezy-
denckiej Marii i Lecha Kaczyńskich, pogrzebie 
Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych Generała 
Bronisława Kwiatkowskiego oraz Jerzego Szmaj-
dzińskiego. Swoje wrażenia z pobytu w krypcie, 
w której spoczęli na Wawelu Państwo Kaczyńscy, 
przekazała grupa OLAWS.

Paulina Ruta-Kaczmarska wraz z Jerzym 
Rutą wspominają swój wyjazd do Warszawy 

i Krakowa z wielkim sentymentem i wzruszeniem: 
W sobotę 17. kwietnia 2010 o godzinie 19.00 wy-
jechaliśmy ze Złotoryi. Celem była Archikatedra 
Warszawska, gdzie jeszcze tego dnia i nocy można 
było pożegnać parę prezydencką. Braliśmy także 
udział w pogrzebie generała Bronisława Kwiat-
kowskiego. Uroczystości odbywały się w Koście-
le Mariackim, a poprowadził je były Metropolita 
Krakowski. Pojechaliśmy tam w celu oddania hołdu 
ludziom, których darzyliśmy wielkim szacunkiem. 
Na miejscu panował niezwykle patetyczny nastrój 
– mówi Jerzy Ruta, obecny podczas wizyty w 
Archikatedrze w Warszawie i dodaje: Nie wolno 
zaprzepaścić śmierci tych ludzi, ze względu na sza-
cunek do nich. Nie wolno pozwolić, by ta śmierć 
„poszła na marne”. Po 70 latach skrzętnie ukry-
wanej zbrodni katyńskiej świat może się w końcu 
nad nią pokłonić...

20 kwietnia, dziesięć dni po 
katastrofi e lotniczej rządowego 
samolotu Tupolew Tu-154M 
w Warszawie, w Katedrze 
Polowej Wojska Polskiego 
odbył się pogrzeb Jerzego 
Szmajdzińskiego.  Tragicz-
nie zmarły wicemarszałek 
Sejmu i legnicko-jeleniogór-
ski poseł został pochowany 
w Wilanowie, w rodzinnym 
grobowcu. W ostatnim poże-
gnaniu uczestniczyła rodzina 
i politycy. W uroczystościach 
pogrzebowych wzięła udział 
także liczna reprezentacja ze 
Złotoryi m.in.: Ryszard Rasz-
kiewicz – Starosta Złotoryi, 
Waldemar Wilczyński  – radny 
Rady Miejskiej. To nie był po-
seł malowany – mówi Ryszard 
Raszkiewicz. Dzwoniłem do 
niego w sytuacjach trudnych, 
gdy potrzebowałem porady lub 

Pan Prezydent sprawił, że cała Rosja już wie! Cud 
się zdarzył, cud nad Wołgą, Leną i Obem. Dzięki 
niemu właśnie, bo przecież podjął wszelkie kroki, 
by tego dokonać. Przepasał fl agi czarnym kirem. 
Oglądam to wszystko w telewizji, słucham w ra-
diu, czytam w prasie i nagle powstaje mi w gło-
wie pytanie: Kto wyszedł na ulice witać trumny ze 
zwłokami pary prezydenckiej? Niemcy? Rosjanie? 
Żydzi? Polacy przecież Kaczorka nie lubią, media 
mu nie sprzyjały, ale teraz go kochają. Nagle trumna 
przysporzyła mu takiej chwały. Bo istotnie to Polacy 
wychodzą na ulice. Polacy obrzucają kondukt żałob-
ny kwiatami. Wonnym kwieciem kwietniową porą.
Minął dzień i nagle jedność pryska jak bańka my-
dlana. Okazuje się, że ciała Kaczyńskich spoczną 
pod Wawelem. W krypcie. Obok Piłsudskiego. Obok 
Sikorskiego i Kościuszki. Jak to? Za co, pyta Naród. 
Trochę się gubię w tym wszystkim, ale systematycz-
nie brnę dalej. Wciąż oglądam telewizję, słucham ra-
dia i czytuję prasę. Teraz widzę, jak Polacy wyrażają 
swoją opinię na temat miejsca pochówku. Według 
kard. Dziwisza, pomysł zainicjował brat zmarłego 
prezydenta – Jarosław, według innych – kardynał. 
Ludzie, którzy popierali Kaczyńskiego, cieszą się z 
wyboru, pozostali go krytykują.
Poirytowany już nieco „pogrzebowym studiem” 
przełączam na program muzyczny, słucham dwóch 
dobrych kawałków i przełączam na kanał informa-
cyjny. Tam wspomnienie o poległych. Nareszcie 
mówią o stewardessach, pilotach, niższych urzędni-
kach i innych „mniej ważnych” ofi arach katastrofy. 
Najmłodsza pasażerka, Justyna, miała 23 lata. Po 
moim policzku stacza się łza i jak ciężka perła opada 
na wargi…nie ściągam jej, tylko pozwalam rzeźbić 
nowy rys na twarzy. Justynka była w wieku mojej 
siostry.

     Marcin Grocki

Historia jednej fotografi i
W numerze 5/2007 naszego czasopisma 
opublikowaliśmy zdjęcie, jak przez złotoryjski 
Rynek, zwany wówczas Placem Wolności, 
przechodzą uczniowie jednej ze szkół.
Do naszej redakcji w maju tego roku zgłosiła 
się pani Zofi a Rabęda (z domu Kubicz), która 
rozpoznała na tej fotografi i siebie. 
Mała Zosia na zdjęciu to dziewczynka w 
rozpiętym płaszczyku, uczesana w koński ogon 
z kokardą (ciemne włosy). 
Pani Zofi a opowiada: 
Miałam wtedy osiem lat, chodziłam do drugiej 
klasy szkoły podstawowej nr 2 przy ul. Kolejowej. 
Nie pamiętam imprezy, o której opowiada 
fotografi a, lecz mam takie samo zdjęcie w domu, 
więc rozpoznałam siebie. Pamiętam, że wtedy 
chodziłam do jednej klasy z córką Katarzyny 
Bryś, która była żoną znanego złotoryjskiego 
fotografa. Moją nauczycielką była wtedy pani 
Stępniak (imienia nie pamiętam) lecz na tym 
zdjęciu mojej pani nie ma.
Pani Zofi a Rabęda obecnie nadal mieszka w 
Złotoryi i prowadzi fi rmę motoryzacyjną.
   Agnieszka Młyńczak

„Przyroda bez człowieka może żyć, ale człowiek  
bez przyrody zginie” – to tegoroczne hasło 

towarzyszące obchodom „Dnia Ziemi” w Gimna-
zjum nr 1 w Złotoryi. 

Dzień Ziemi to nazwa akcji prowadzonych 
corocznie wiosną, których celem jest promowanie 
postaw proekologicznych w społeczeństwie. Święto 
naszej planety obchodzone jest w momencie równo-
nocy wiosennej na Półkuli Północnej oraz w dniu 
równonocy jesiennej na Półkuli Południowej. Oba te 
dni wyróżniają się tym, że na całej naszej planecie 
dzień trwa tyle samo co noc. Równonoc wiosenna 
w starożytnych kulturach rolniczych wiązała się 
ze świętem rodzącego się życia. Jako pierwszy z 
ideą obchodzonego na całym świecie Dnia Ziemi 
wystąpił na konferencji UNESCO, poświęconej 
ochronie środowiska naturalnego w 1969 r. ame-
rykański ekolog, miłośnik przyrody i natury John 
McConnell. Pomysł McConnella spotkał się szybko 
z silnym poparciem władz San Francisco i 21. marca 
1970 roku Joseph Alioto - burmistrz tego miasta – 
proklamował  pierwsze obchody Dnia Ziemi.  W 
Polsce bardziej popularna stała się data 22. kwietnia 
ze względu na kapryśną aurę, która często zniechę-
cała w marcu do udziału w imprezach plenerowych. 
Na początku XXI w. Dzień Ziemi stał się okazją do 
organizowania akcji mających uświadomić młodzie-
ży oraz całemu społeczeństwu, że należy dbać o 
nasze środowisko naturalne. Z tej okazji  w dniach 
od 19. do 30. kwietnia 2010 r. w Gimnazjum nr 1 w 
Złotoryi zostały zorganizowane przez panią Pauli-
nę Chaim, Renatę Rajczakowską, Martę Preyzner, 
SKTP „ Odkrywcy” oraz Samorząd Uczniowski 
liczne ciekawe konkursy, mające na celu podnie-
sienie świadomości ekologicznej uczniów.

 Zadaniem każdej z klas było m.in. przygoto-
wanie najciekawszej  gazetki ściennej o  wybranych 
polskich rzekach oraz wykonanie  dowolną techniką 
„Ekologicznej Pani Wiosny”. Bezkonkurencyjna w 
tej kategorii okazała się klasa III D, drugie miejsce 
przypadło  ex aequo klasom III A i I A, a zaszczyt-
nym trzecim miejscem mogą pochwalić się ucznio-
wie klasy III C. Zwycięskie klasy zostały obdaro-

wane workiem łakoci. Dodatkowo młodzież brała 
czynny udział w przygotowaniu plac plastycznych 
na oryginalne logo Dnia Ziemi. Tu już zostały przy-
znane nagrody indywidualne. Najciekawsze logo na 
święto naszej planety wykonała Sylwia Stokłosa z 
klasy II A. Drugie miejsce przypadło uczennicy 
Magdalenie Kielar z klasy I A, a trzecie Barbarze 
Ceglarskiej z klasy I A. Ponieważ uczniowie nasze-

go gimnazjum wykazali się niezwykłą wyobraźnią 
i  mieli bardzo oryginalne pomysły, postanowiono 
w tej kategorii  dodatkowo wyróżnić prace kilku 
uczniów z klasy I A m.in. Andrzeja Chomiczew-
skiego, Marty Ćwiok  oraz Aleksandry Grochow-

skiej. Uczniowie naszej szkoły oprócz konkursów 
zręcznościowych mogli wykazać  się również dużą 
pomysłowością, biorąc udział w konkursie literac-
kim, w którym należało ułożyć wiersz o Kaczawie. 
Mistrzyniami słowa mówionego w tym roku okaza-
ły się uczennice: Daria Staszak  (IA) oraz Adriana 
Chybowska (IIIA).  Dużą popularnością i zainte-
resowaniem cieszył się także wykład przewodnika 
górskiego pana P. Norko na temat Doliny Kaczawy. 
Ponadto został zorganizowany i przeprowadzony 
Szkolny Konkurs Ekologiczny, w którym młodzi 
przyrodnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę. Zwy-
ciężyła Martyna Matoga ( IIIA). Drugie miejsce 
wywalczył Robert Duda( IIC), a trzecie Adriana 
Chybowska( IIIA). Wszystkim laureatom przepro-
wadzonych konkursów serdecznie gratulujemy. 
      W holu głównym Gimnazjum nr 1 została rów-
nież  zorganizowana wystawa prac plastycznych 
najmłodszych uczniów naszej szkoły, której hasłem 
przewodnim  było: „ Wilcza Góra i cztery pory 
roku”. Dodatkowo w bibliotece szkolnej uczniowie 
należący do koła turystycznego  SKTP „ Odkrywcy” 
zaprezentowali w formie zdjęć i pamiątek z podróży  
swoją długoletnią działalność.

 Należy również wspomnieć, że dla pokreślenia 
rangi obchodów „Dnia Ziemi” w naszej szkole, w 
wybranym dniu uczniowie i nauczyciele przyszli 
ubrani w wybranym uprzednio  kolorze. Akcent 
niebieski był zarezerwowany dla uczniów, a kolor 
zielony - dla nauczycieli i pozostałych pracowników 
szkoły.

 Cieszy nas, że z roku na rok w obchodach Mię-
dzynarodowego Dnia Ziemi uczestniczy coraz wię-
cej osób, które chcą się dowiedzieć, jak mogą na co 
dzień postępować, by jak najmniej szkodzić Ziemi 
i żyć w zgodzie z naturą.    
 

Serdecznie dziękujemy sponsorom, bez których 
większość konkursów ze względów fi nansowych  
nie mogłaby się odbyć. Podziękowania nasze kie-
rujemy do: Rady Rodziców przy Gimnazjum nr 1, 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej oraz 
Banku Spółdzielczego Złotoryja.  

Renata Rajczakowska, Paulina Chaim, 
Marta Preyzner

Odkąd żyję, a to już 18 lat, Polska jak długa i 
szeroka – jest wolna. Wolny kraj nad Wisłą i 

Odrą, rozpięty między Tatrami i Bałtykiem, uto-
piony już w tej wolności, oblegany wolnością, 
cieszy się wolnością słowa, i myśli wolnością, 
i wyznania wolnością. Polacy mogą w pełni de-
mokratycznych wyborach wybierać prezydentów 
i Sejm, i Senat, i władze lokalne. I demokracja tak 
jak nowy serial cieszy się wielką popularnością. 
 Rok 1989, pod lokalami wyborczymi tłumy, Po-
lacy mogli głosować w częściowo demokratycznych 
wyborach. Urny pękały w szwach – Polacy wybrali. 
Tadeusz Mazowiecki premierem, później Wałęsa 
prezydentem!
 I tak z wyborów na wybory popularność demo-
kracji słabła. Polakom widać znudziła się wolność. 
Śmiało można więc zacząć narzekać na wszystko i 
wszystkich. Najlepiej na polityków, najlepiej na poli-
cję i służbę zdrowia. No, ale oczywiście jest powód! 
Politycy to łgarze, policja nadużywa praw, a służba 
zdrowia to biurokratyczna sieć i stos absurdów. 
 Nagle na murach zaczęły się pojawiać dziwne 
skróty – CHWDP (pisane w dodatku z błędem), a 
ostatnio JP na 100%. Tak rośnie nam nowe pokole-
nie wolnych Polaków, kształtuje się Nowa Polska, 
a Nowopolscy po prostu lubią nadużywać swojej 
wolności, wypisując wulgaryzmy na murach jak 
arcydzieła. Zaiste wielkie to arcydzieło… 
 Rok 2005 jest rokiem kampanii prezydenckiej 
i wreszcie wyborów. Po wielu kłótniach, po licz-
nych zawieruchach, bojach na spoty wyborcze (tak 
jak dawniej na rycerskie miecze) Polacy dokonują 
wyboru… głową państwa zostaje Lech Aleksander 
Kaczyński. I staje się on prezydentem z woli narodu! 
Tak, z woli Polaków! 
 Z czasem jednak rozpieszczonemu wolnością 
ludowi zaczyna Pan Prezydent mocno przeszkadzać. 
Źle śpiewa hymn Polski („z ziemi wolskiej do Pol-

ski…”), źle wypada na sesji zdjęciowej, źle trzyma 
szalik reprezentacji Polski, źle wypowiada nazwiska 
naszych piłkarzy, zarzuca mu się mu szczękościsk a 
nawet chorobę Parkinsona. 
 W relacjach polsko - rosyjskich bardzo Pan 
Prezydent przeszkadza. Za dużo mówi, za dużo się 
wtrąca, kłóci się z premierem o miejsce na szczycie 
Unii w Brukseli, wtrąca się w sprawy gruzińsko - 
rosyjskie. Jest prezydentem okropnym, Polacy mają 
Kaczora po prostu dosyć. 
A ta jego żona! Maria Kaczyńska! No … , jak to 
głosi pewien znany dobrze Polakom duchowny - 
imperator medialny. Ale zostawmy sfery wyższych 
klas i sięgnijmy bruku. Ludzie nie lubią już Pana 
Prezydenta, choć nieliczni  jeszcze darzą go sza-
cunkiem. I tak już wszyscy mają go dość! Z utęsk-
nieniem czekają na nowe wybory!
Nagle 10. kwietnia 2010 roku stało się. Pan prezydent 
i pani prezydentowa giną w wypadku lotniczym. 
Kraj ogarnęła żałoba. Polska bez prezydenta! Cała 
Polska płacze. 
Nagle Pan Prezydent staje się Ojcem Narodu, nagle 
staje się bohaterem! „Oddał życie na służbie naro-
dowi”, „Takiego prezydenta już nie będzie”, „Polska 
dzięki Niemu, była wyjątkowa”. Podobne nagłówki 
artykułów mnożą się, potęgują, i mnożą potęgując. 
Co się dzieje z narodem Polski, że nagle tak zaczy-
na kochać prezydenta, tak przecież nie lubianego i 
wyśmiewanego? Nagłe katharsis, a może po prostu 
nie wypadałoby się śmiać już z małego człowieczka 
z łysinką? 
Żałobny potop zalał kraj nad Wisłą i Odrą. Polacy 
jednoczą się, wybaczają, wrogowie wpadają w ra-
miona, dawni przeciwnicy wylewają łzy. Rosjanie 
nagle dowiadują się o zbrodni katyńskiej, którą Pan 
Prezydent jechał opłakać nad grobami brutalnie za-
mordowanych przez NKWD polskich inteligentów. I 
teraz dzięki Niemu, Rosjanie mogą się dowiedzieć. 

wsparcia. Zawsze miał czas, oddzwaniał, nikogo 
nie zbywał. Trzeciego kwietnia, krótko przed kata-
strofą, też rozmawialiśmy. Telefonował do mnie z 
życzeniami imieninowymi. Mieliśmy umówić się na 
spotkanie. Już nie zdążyliśmy. (źródło: POLSKA - 
Gazeta Wrocławska Piotr Kanikowski Współpraca: 
TOW,ZYG. AAG).

18 kwietnia cała Polska żegnała parę prezy-
dencką, która spoczęła na Wawelu w krypcie pod 
Wieżą Srebrnych Dzwonów.  Po zakończeniu uro-
czystości pogrzebowych Marii i Lecha Kaczyń-
skich umożliwiono zwiedzanie krypty. Złotoryjska 
grupa zawodników OLAWS miała okazję znaleźć 
się w tym wyjątkowym i jakże ważnym dla nas, 
Polaków, miejscu.

25 kwietnia po zakończeniu zmagań na trasie 
maratonu krakowskiego w grupie zawodników Klu-

bu Sportowego OLAWS w 
składzie: Kazimierz Bart-
ków, Damian Kroczak, 
Krystian Kozłowski, Rafał 
Seberger, Marcin Raben-
da udaliśmy się na Wa-
wel. Cel tej wyprawy był 
oczywisty - złożenie hołdu 
Parze Prezydenckiej i mo-
dlitwa za wszystkie ofi ary 
tragicznej katastrofy pod 
Smoleńskiem - mówi Mar-
cin Rabenda, jeden z za-
wodników.

Społeczeństwo zostało 
przytłoczone żalem, smut-
kiem i bezsilnością. Teraz 
pozostaje nam modlić się 
o dusze wszystkich ofi ar, 
nie zapominać o nich i 
pamiętać, by „śpieszyć się 
kochać ludzi, bo tak nagle 
odchodzą...”                

                                
Monika Ziębora

W numerze 3/2010 Echa Złotoryi z serii Historia jednej fotografi i 
zamieściliśmy zdjęcie z 1955 roku, które uwieczniło zawodników czwartych 
(powojennych) indywidualnych mistrzostw Złotoryi w szachach.

Pani Zofi a Rabęda rozpoznała na zdjęciu swojego ojca Józefa Kubicza. 
To mężczyzna w drugi od prawej w drugim rzędzie (z prawej strony 
zdjęcia).  Pani Zofi a wspomina: 
Mój tato w latach pięćdziesiątych był  rzemieślnikiem, prowadził zakład 

ślusarski. Uwielbiał grę w szachy i był 
stałym członkiem złotoryjskiej grupy 
szachistów. Pamiętam, jak w każdą 
niedzielę tato ubierał się w białą koszulę, 
krawat, garnitur i szedł na szachy do 
domu kultury. Niestety, śmierć „dała mu 
mata” w 2001 roku. Jednak szachowe geny 
zostały w rodzinie. Otóż jego prawnuk, a 
mój wnuk, Mikołaj Nieczyporowski, który 
obecnie mieszka z rodzicami w Holandii, 
świetnie gra w szachy, chociaż ma tylko 
10 lat. Mikołaj bierze udział w wielu 
turniejach szachowych, a w 2009 roku 
uzyskał III miejsce w szachowych zawodach 
okręgowych w Holandii.  

 Agnieszka Młyńczak

Mistrzowie królewskiej gry
Teresa Baumgertner, Mirosław Sarna 
oraz Helena Manowiec rozszyfrowali 
prawie wszystkich uczestników mi-
strzostw Złotoryi w szachach w 1955 
r.(patrz Echo z marca b.r.). W górnym 
rzędzie stoją od lewej: Mirosław Sarna, 
Franciszek Polański, Włodzimierz An-
drejew, Jan Chrzan, Kazimierz Litwin, 
w środkowym od lewej: Zygmunt Cho-
dor, Ryszard Chodor, Zdzisław Lulko, 
Tadeusz Szumański, Tadeusz Chodor, 
Zygmunt Kot, Grzegorz Kurkiewicz, 
Zdzisław Kołba, Józef Kubicz oraz 
nieznany do tej pory mężczyzna, w 
rzędzie dolnym siedzą od lewej: niezna-
ny mężczyzna, Wiktor Borawski, Karol 
Pluta, Kajetan Skrzypecki, Władysław 
Dąbrowski, Zbigniew Kurdziel, Cze-
sław Rakoczy oraz Andrzej Pawłowski. 
Dziękujemy!  
   Redakcja

Mikołaj Nieczyporowski (w koszuli w kratę) 
podczas turnieju szachowego w Holandii
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Jak widać, nie możemy oderwać się od dziejów 
Jerzmanic Zdroju (patrz Echo z czerwca-lip-

ca i września 2009). Niegdyś właśnie o tej po-
rze rozpoczynał się tutaj uzdrowiskowy sezon, 
a malownicza stacyjka  widywała licznych kuracju-
szy i turystów. Ten klimat stara się oddać przedwo-
jenna widokówka, nadesłana przez Tomasza Kośmi-
dera z Rawicza, niestrudzonego badacza i miłośnika 

dwik książę śląski, brzeski i złotoryjski, 
i rewersu: Moneta nowa srebrna 1661. Dla złoto-
ryjan najważniejsze są oczywiście cztery litery: 
GOLD. Czyli skrót wyrazu Goldbergensis = zło-
toryjski. W katalogach numizmatycznych moneta 
określana jest jako krajcar a na aukcjach osiąga 
cenę kilkuset złotych.  G. Heinrich mylił się nieco, 
twierdząc, że wybiła ją złotoryjska mennica (tako-
wa pracowała wówczas w Legnicy). Ludwik został 
księciem legnickim w 1654 r. Znane są krajcary 
z prawie identycznym napisem (tzn. z wymienio-
ną Złotoryją i jeszcze Legnicą), które Ludwik IV 
emitował również w innych latach. W sumie z lat 
1659-1663 znane są krajcary o nominale trzech lub 
piętnastu krajcarów, na których częściej niż GOLD. 
występuje nawet GOLDB., co nie pozostawia już 
żadnej wątpliwości. W każdym razie są to zarazem 
jedne z ostatnich monet księstwa legnickiego, ist-
niejącego do śmierci księcia Jerzego Wilhelma w 
1675 r. 
Nabytki z 1911 r. znajdowały się w zbiorach na-
szego muzeum aż do końca ostatniej wojny. 
Wówczas, jak pisaliśmy na tych łamach w lu-
tym 2008 r., zbiory muzealne uległy zniszczeniu 
bądź „rozproszeniu”. Ewentualnie mogły czę-
ściowo zostać przekazane jakiejś innej placów-
ce, przypuszczalnie wrocławskiej, co sugeruje 
niedawno odkryty dokument, przechowywany 
w zbiorach archiwum legnickiego. 
W 2010 r. jednemu ze złotoryjskich numizma-
tyków udało się nabyć krajcar księcia Ludwika 
IV z 1663 r.! Jego awers i rewers jest identyczny 
z wyżej opisywanym (1663, GOLDB.). Moneta po-
wróciła więc niejako „do domu”, choć w prywatne 
a nie muzealne ręce. Tenże numizmatyk poluje te-
raz zapewne na złote dukaty Ludwika IV z lat 1661-
1662, na których książę również mienił się złotoryj-
skim. Powodzenia!
Ciekawe co by się stało, gdyby dzisiaj, w przeded-
niu 800-lecia, zaoferowano naszemu muzeum 
(oczywiście za niewygórowaną kwotę) wartościo-
we przedmioty dotyczące historii miasta, innej niż 
górnictwo złota?
  Roman Gorzkowski

Góry i Pogórze Kaczawskie. Aktyw-
ność i edukacja – to przewodnik, 

opracowany przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w ramach projektu 
„Aktywna integracja grup ryzyka w 
powiecie złotoryjskim”, a wydany 
przez Foto Studio Janusza Moniato-
wicza. Trafi ć powinien, jak informują 
autorzy, nie tylko do osób niepełno-
sprawnych. Wszystkim znana powinna 
być działalność Warsztatów Terapii Za-
jęciowej w Wojcieszynie, Świerzawie 
i Złotoryi, Ośrodków Szkolno-Wycho-
wawczego w Złotoryi i Wojcieszowie, 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Złotoryi oraz Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Świerzawie (który wy-
drukował publikację). 

W kolejnych częściach bogato ilu-
strowanego przewodnika wymieniono 
atrakcje historyczne i przyrodnicze po-
wiatu, szlaki turystyczne, najbardziej 
popularne imprezy a także adresy noc-
legów i miejsc gastronomicznych.

Roman Gorzkowski

Fotografi e przedstawiają najprawdo-
podobniej ten sam wiatrak, który od 
XIX wieku znajdował się w okolicach 

Przychodni  Rejonowej przy ul. Kwiskiej 
– świetnie był również widoczny z 

mostu kolejowego nad zalewem oraz 
z drogi prowadzącej z Jerzmanic 
Zdrój do Złotoryi wzdłuż Kaczawy. 

Niestety wiatrak został zniszczony podczas 
zdobywania Złotoryi przez Armię Czerwoną 

w lutym 1945. Prawdopodobnie żołnierze 
radzieccy, obawiając się, że w środku może 

być nieprzyjaciel, podpalili go, strzelając 
z czołgu. 
Szczerze mówiąc, nie jesteśmy do końca 

przekonani, czy wszystkie  zdjęcia utrwaliły ten sam 
obiekt. Czy w okolicach Wilkołaka stał jeszcze jeden 

wiatrak, zniszczony być może również w tym 
czasie? Co o tym sądzą czytelnicy?

Przemysław Markiewicz

dunkowego, 2. Józefa Baumgertner – aprowizacja, 
5. Wanda Szklarz (dzisiaj Worsztynowicz), 8. Zofi a 
Łań (dzisiaj Karabczyńska), 9. Marian Duszyński – 
oczyszczanie miasta. Czy ktoś rozpozna pozostałe 
osoby?

Roman Gorzkowski

Na odwrocie tej fotografi i zachował się odręczny zapis: Na 
pamiątkę dla miłych wspomnień w przyszłości. Pracownicy 

Zarządu Miejskiego, 28. maja 1947 r. Wynika z tego, że kiero-
wanie ówczesnym miastem było rzeczywiście przyjemnością 
( a jak jest dzisiaj?). 
 Z nadzieją, że w najbliższym czasie uda nam się przypisać 
nazwiska wszystkim widocznym postaciom, wymieniamy na 
razie tylko kil-
ka osób. 
Siedzą od le-
wej: 3. Wła-
dysław Stułka 
– sekretarz 
Zarządu Miej-
skiego, 4. Zyg-
munt Miszczak 
– burmistrz 
Złotoryi 1945-
1948, 8. Leon 
C h o j n a c k i , 
pierwszy bur-
mistrz miasta 
(czerwiec-l i-
piec? 1945), 
podówczas in-
kasent. 
W najwyższym 
rzędzie stoją od 
lewej: 1. Zyg-
munt Polański 
– kierownik 
referatu woj-
skowego i mel-

...i jej ciąg dalszy

Dość powszechnie znane są dzieje złotoryjskiej mennicy, 
czynnej w latach 1621-1623, a kolekcjonerom różne 

wzory wybijanych wtedy halerzy (pisaliśmy o tym w Echu 
ze stycznia 2009 r.). Pokutuje opinia, iż są to jedyne daw-
ne monety, które dotyczą naszego miasta. 
Tymczasem w archiwum legnickim natrafi liśmy nie-
dawno na ciekawą korespondencję z 1911 r., gdy 
miasto obchodziło jubileusz 700-lecia. Dokładnie w 
dniu 24. czerwca tegoż roku na biurku burmistrza 
miasta spoczął list, którego autorem był Gustav He-
inrich ze Zgorzelca. Podpisał się jako artysta malarz 
i numizmatyk. Warto zacytować fragmenty korespon-
dencji: 
Przeczytałem, że  z okazji nadchodzącego jubileuszu 

miasta, planowana jest wystawa, ukazująca m.in. mo-
nety[… ]. Zwracam się z pytaniem, czy złotoryjskie mu-

zeum nie chciałoby nabyć następujących przedmiotów z 
moich zbiorów:

– bardzo rzadkiej wybitej w Złotoryi srebrnej monety księcia 
Ludwika, panującego w latach 1653-1663 z jego podobizną i na-

pisem: D.G. LVDOVIC DVX SL B & GOLD. MONETA NOVA 
ARGENT 1661.

– trzech sztuk miedzianych halerzy o wartości trzech fenigów z 
lat 1622-1623

– porcelanowej główki fajki z barwnym obrazkiem  Złoto-
ryi i okolic (sprzed około 80 lat) ze złota linią i srebrnym 

okuciem[…]
Te przedmioty, które posiadam od wielu lat, chciałbym 
sprzedać za kwotę 10 marek.
Burmistrz Ferdinand Riegner z reakcją nie zwlekał. 
Jeszcze w tym samym dniu polecił odpowiedzieć po-
zytywnie na propozycję i poprosił Gustava Heinricha 
o wystawienie stosownego rachunku dla miejskiej 
kasy. Tenże uczynił to dwa dni później, dodał koszty 
opłaty pocztowej (w sumie 10 marek 25 fenigów), 
życząc równocześnie miastu dobrej pogody podczas 

obchodów rocznicy nadania praw miejskich. 
W takich okolicznościach  zbiory dopiero co powsta-

łego muzeum wzbogaciły się o bardzo ciekawe przed-
mioty, spośród których zapewne największą wartość 

miała moneta z 1661 r.
Trzeba napisać o niej kilka słów. Najpierw rozwiń-

my i przetłumaczmy napis z awersu: Z Bożej łaski Lu-

Złotoryja posiada wielowiekowe tradycje 
młynarskie, w jej okolicach znajdowało 

się dawniej kilka wiatraków. Związaną z nimi 
pamiątką jest najpierw niewielki fragment 
torebki – widnieje na niej  część napisu 
„mühle Goldberg” oraz rysunek wiatraka 
typu holenderskiego (logo). Zapewne była to 
torebka na mąkę produkowaną w jednym z 
naszych młynów.
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Koleją do jerzmanickich wódKoleją do jerzmanickich wódKoleją do jerzmanickich wód
Warto przeczytaćKącik starej widokówki

Ziemi Złotoryjskiej. 
Dzisiaj dworzec kolejowy nie ma już wieżyczki, 

drewniana wiata być może niedługo się zawali, Kru-
cze Skały wciąż czekają na opiekę krajoznawców 
a dyrektor Zakładu Poprawczego nie jest niestety 
dyrektorem uzdrowiska. Nie mówiąc o tym, że nikt 
już nie spotka tutaj pasażerskiego pociągu.

Roman Gorzkowski

Dla niepełno-Dla niepełno-Dla niepełno-
sprawnych sprawnych sprawnych 
i nie tylkoi nie tylkoi nie tylko

Pierwsi zarządcyPierwsi zarządcyPierwsi zarządcy Historia jednej fotografi i

Złotoryjskie młyny wiatroweZłotoryjskie młyny wiatroweZłotoryjskie młyny wiatrowe
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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


