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Muszę posypać głowę popiołem, bom człowiekiem 
małej wiary był. Ale jakże można było traktować 
na poważnie 150 pomysłów na godzinę niejakiego 
Mirosława K., który postanowił zorganizować od 
podstaw imprezę ogólnopolską, której nie powsty-
dziłby się niejeden znaczniejszy gród w naszym kra-
ju? Jak można było nie wątpić, gdy z tygodnia na 
tydzień wizja, którą roztaczał rzeczony Mirosław, 
pęczniała i zdawać się tylko mogło, że gdy przyjdzie 
wyznaczony dzień, rozerwie się w szwach? Moją 
niewiarę podsycały życzliwe smerfy marudy, które 
z politowaniem patrzyły na to, co się dzieje, a wła-
ściwie na to, o czym opowiadał Mirosław K., że się 
dzieje, bo na zewnątrz tak jakby niewiele się działo. 
Chodziłem, patrzyłem, fotografowałem i zadawa-
łem sobie pytanie: po kiego grzyba ma przyjechać 
kilkuset biegaczy i ganiać koło Złotoryi? Co może 
ich zachęcić, by zamiast na jeden z renomowanych 
biegów przyjechać właśnie tutaj?

Moja wiara zaczęła powoli rosnąć na kilka dni 
przed startem, gdy na fotografi cznym przeglądzie 
trasy wreszcie można było zapoznać się z wierz-
chołkiem góry lodowej. Wierzchołek jak wierz-
chołek, sterczy znad niewiadomej otchłani i nie 
wygląda imponująco. Czyż można bowiem wierzyć 
opowieściom, co kryje się pod spodem?

Jeszcze w dzień startu przejeżdżając obok złotoryj-
skiego Zalewu z pewną obawą patrzyłem na senne 
otoczenie. Im jednak bliżej było godziny zero, tym 
ruch tężał. Gdy wystartowały dzieci i z radością 
lub płaczem (do wyboru) zakosztowały pierwszego 
błota w nieczynnej młynówce, wątpliwości zaczęły 
odpływać. Gdy tym samym szlakiem zaczęła brnąć 
nieco starsza młodzież, wszelkie obiekcje postano-
wiłem wrzucić do błota, w którym i ja mimowolnie 
się taplałem. Gdy wystartowali dorośli, zapomnia-
łem już na dobre, że jakiekolwiek wątpliwości były.

Można sobie zadawać pytanie, co popchnęło parę 
setek ludzi, by forsować wpław rzekę, pokonywać 
przeszkody niczym koń na parkurze, przeciskać się 
przez brudne tunele, wspinać się na Krucze Skały, 
biec w strumieniu, pławić się w śmierdzącym trzci-
nowisku, by  na koniec przemierzyć kilkaset metrów 
w mazi na dnie nieczyszczonej od kilkudziesięciu 
lat młynówki? Co sprawiło, że chciało się tym 
ludziom przyjechać z różnych stron Polski i to na 
imprezę, która właśnie zadebiutowała? A może to 
mrówcza praca, krok po kroku, punkt po puncie 
realizowany, misterny i przebiegły plan zwabienia 
tych tłumów na złotoryjską ziemię? 

To, co na pewno nie może umknąć uwadze tych, 
co tak samo jak i ja zostali zauroczeni Pierwszym 
Biegiem Szlakiem Wygasłych Wulkanów, to roz-
mach tej imprezy, której wyraźne echo słychać było i 
w centrum miasta, gdzie mniej lub bardziej zorgani-
zowane grupy biegaczy, tuż przed lub tuż po starcie 
(co tym bardziej zasługuje na podziw) zwiedzały 
nasze miasto. Atmosferę podgrzewały również 
liczne głosy aprobaty samych startujących i tych, co 
w tym roku byli tylko widzami. Poprzeczka została 
zawieszona bardzo wysoko – dlatego przyszłorocz-
ny II Bieg, który według zapewnień Mirka Kopiń-
skiego na pewno się odbędzie, musi być poprzedzony 
jeszcze większym wysiłkiem organizacyjnym. Tym 
razem obiecuję solennie, że nie będę już wątpić. A 
tymczasem czapki z głów przed panem Mirkiem.                                                                                                   
                                           Robert Pawłowski

Odkąd sięgam pamięcią, na uroczystościach państwo-
wych bądź miejskich, harcerze sprawują uroczystą 

wartę. Jeszcze niedawno przeżywaliśmy tragedię Smo-
leńską. Tysiące harcerzy odpowiedziało na apel udziału 
w pogrzebie, mało spali, dużo pomagali. Trzymali wartę 
przed trumnami rodziny prezydenckiej, szli w pochodzie 
konduktu żałobnego. Przed Belwederem pomagali w ce-
remonii żałobnej. Szare i zielone, mundury z niebieskimi, 
czarnymi, zielonymi beretami, układali pole zniczy, bukiety 
kwiatów, pomagali starszym. Dziennikarz ze stacji TVN 
powiedział o nich – „szara pomoc i służebna, być gotowym 
po harcersku -znaczy czuwać”.. Tak wyglądały ostatnie 
karty historii zapisane czynami harcerzy. 

Ewa Miara jest komendantką Hufca w Złotoryi.

Moja przygoda z harcerstwem
 Los rzucił mnie do Złotoryi, pracę, jako nauczyciel 

rozpoczęłam w jedynce. Dyrekcja zobowiązała mnie do 
prowadzenia drużyny harcerskiej, - czemu nie! - powie-
działam sobie. Drużyny w każdej szkole, mundurki harcer-
skie widoczne wszędzie. To było fajne harcerstwo. Zbiórki 
wypełniały wolny czas dzieciom. Zostałam komendantką. 
Obozy letnie, ogniska, śpiewy, zapach lasu…. To były cza-
sy. Wiele umiejętności wyuczonych w harcerstwie wyko-
rzystywano w życiu. Działaczy było wielu, przypomnę 
kilka nazwisk: Samburski,  Klewko, Pietruszewska….Droz-
dowski. Współpracowaliśmy z Hufcem z Dzierżoniowa, 
Lwówka Śląskiego. W hufcu na czołowym miejscu znajduje 
się Sztandar harcerski z lat sześćdziesiątych, to już zabytek. 
Na nim widnieją wielkie słowa: Honor i braterstwo. Słowa, 
którymi kieruje się brać harcerska.

Na półce nadszarpnięte czasem leżą kroniki prowadzo-
ne od 1976 roku, (szkoda, że nie ma wcześniejszego zapi-
su!)  przypominają wspólnie spędzone chwile przy blasku 
księżyca, gdzie w ognisku igrają iskierki i słychać trzask 
drewna.  Do dnia dzisiejszego z większą lub mniejszą czę-
stotliwością tworzone są karty złotoryjskiego harcerstwa.

Obecne harcerstwo zmieniło się, jest mało drużyn, to, 
co można było zaszczepić dzieciom od małego; cenne war-
tości rozmyły się jak bańka mydlana. Przykre, że obecnie 
wszystkim rządzi pieniądz. Filantropi wyginęli,  no może 
kilku jeszcze jest!- Z zadumą dodaje komendantka.

Kiedy po latach przerwy Chorągiew zaproponowała 
mi prowadzenie hufca, nie bardzo wiedziałam, jaki jest 
rzeczywisty stan placówki, nie śledziłam poprzednika i 
jego poczynań. Komenda we Wrocławiu uznała, że jestem 
dobrym kandydatem. Gdybym wiedziała, jaki zastanę 
bałagan. wycofałabym się, jestem z tych niepokornych, 
którzy głośno mówią o pewnych sprawach. Budynek był 
w opłakanym stanie, z dachu lała się deszczówka, podłoga 
zarywała się, ściany były sino – czarne. Magazyny zalegały 
stosy zużytego i nieprzydatnego sprzętu. Mój poprzednik 
czekał na pomoc władz miasta i nie doczekał się. Ja mam 
inny charakter. Ja lubię dobre warunki i takie próbuję stwo-
rzyć moim harcerzom. Wstyd mi było zaprosić tu dzieci na 
zbiórki, w takich warunkach miałaby pracować organizacja 
dziecięca?!.Remont był na pierwszym planie. Pan Chamski 
jest jednym ze sponsorów remontu naszego budynku (nale-
żącego do Chorągwi Wrocławskiej) to społecznik, całym 

sercem pomaga wszystkim w Złotoryi, człowiek, który 
nie potrafi  odmówić nikomu.  Najdroższe było wykonanie. 
Pozostałych sponsorów szukałam nawet w Jeleniej Górze 
(zaopatrzyli nas w materiały budowlane). Pozyskiwanie 
sponsorów kosztowało mnie wiele cierpliwości, dużo litrów 
benzyny i mnóstwo impulsów z komórki, jeśli zwlekali z 
odpowiedzią, od razu, dzwoniłam za kilka dni, jechałam, aż 
do skutku. Władze miasta nie miały możliwości udzielenia 
nam pomocy. Udało się, teraz budynek wygląda okazale, 
czysto i mamy trochę miejsca na zbiórki harcerskie.

Chorągiew
W Chorągwi Wrocławskiej jest trzech komendantów 

bez wynagrodzenia, Ja jestem jednym z nich, pozostali mają 
opłacane etaty. Mogłabym zbierać składki od harcerzy w 
części przeznaczając na wynagrodzenie, ale co dalej? Ra-
chunki trzeba regulować: telefon, ogrzewanie, prąd, woda, 
za sprzątanie powinnam sobie płacić, bo sprzątam 100 m 
kwadratowych powierzchni – śmieje się pani Ewa.

Jaka jestem?
Pedantyczna, organizator, plastyczka, lubię. jak wszyst-

ko układa mi się po myśli. Dla mnie nie ma rzeczy niemoż-
liwych, jeśli czegoś brakuje, to trzeba kupić. Załatwiam 
wszystko wcześniej, dopinam wszystko na przysłowiowy 
guzik. Lubię porządek.

Coraz bardziej się zniechęcam, brakuje mi słownych 
i odpowiedzialnych ludzi, którzy składają deklaracje nie 
wycofując się z nich. Jeśli komuś potrzebni są harcerze, 
to nie ma sprawy, ale czemu to nie działa w dwie strony? 
Urząd Miasta dzieli pieniądze na wypoczynek .W tym roku 
to wsparcie jest wystarczające . Nie jesteśmy organizacją 
zarobkową, zawsze mówię prawdę prosto w oczy, walczę 
o moich harcerzy, nie lubię, jak ich się wykorzystuje. Or-
ganizacja jest biedna, często wspieramy imprezy miejskie, 
a przyjdzie co do czego, to nie mamy na nic.

W Złotoryi nie ma koordynatora, który by ogarnął 
wszystkie imprezy. Każdy indywidualnie wynajmuje har-
cerzy.  Jesteśmy  wszędzie,  a potem nawet wzmianki nie 
ma, że harcerze uczestniczyli. Nie lubię, jak nas się lekce-
waży, czujemy się wykorzystywani. 

Zimowa akcja
Duża grupa dzieci jest bez opieki, ktoś się musi nimi 

zająć. W tym roku podjęliśmy się tylko my tego zadania, w 
latach poprzednich Caritas organizował różne imprezy, ale 
wycofał się. Całe szczęście, że mam grupę instruktorów, 
którzy mi pomagają, do nich należy moja córka Małgorzata 
ze swoją klasą wojskową, podejmujemy wiele wspólnych 
zadań. Każdego roku wysyłamy wniosek do Urzędu Miasta 
o dofi nansowanie akcji zimowej, część kwoty dopłacają 
uczestnicy.  W tym roku na ferie zimowe zaplanowaliśmy 
wyjazd 100 osobowej grupy do wrocławskiego Aqua parku, 
wyjazd na Łysą Górę na narty i sanki, wyjazd do kina na 
fi lm 3D.

Co robią harcerze w lecie?
Mała powierzchnia w harcówce zmusza nas do wycho-

dzenia z imprezami na zewnątrz. Nie mamy majątku.  Nie 
posiadamy sprzętu, aby organizować obozy jak za dawnych 

lat. Po zakończeniu roku szkolnego organizujemy 
biwak w Bolesławicach, to ośrodek nad jeziorem 
przekazany przez A. Chamskiego w dzierżawę do 
użytkowania Chorągwi. Wpadamy tam na trzy dni, 
wszystko jak za pociągnięciem zaczarowanej różdż-
ki sfi nansowane: przewóz autobusem, prowiant. Po-
tem nasz sponsor spędza z nami czas przy ognisko.

Akcja żółtego żonkila
Organizacja Animus zaproponowała nam zbiera-

nie pieniędzy na oddział paliatywny. Po znalezieniu 
dorosłych opiekunów, otrzymaniu zgody od rodzi-
ców, harcerze przeprowadzili kwestę.  Zebrali 1600 
zł. Aby zaakcentować akcję, zrobiliśmy setki żon-
kili, które rozdawaliśmy mieszkańcom. Połowę tej 
sumy harcerze wręczyli dyrektorowi naszego szpita-
la przy ulicy Hożej. Podczas wręczenia były zdjęcia, 
wypromowali …..organizację Animus.W tym roku 
również wzięliśmy w niej udział (16.05.2010). W 

następnym   tygodniu media legnickie dziękowały 
młodzieży ze szkół legnickich za udział w akcji  a 
o harcerzach złotoryjskich ….zapomieli?

Dobrze nam się pracuje z harcerzami „ Nieprze-
tartego szlaku” z Ośrodka Szkolno Wychowawcze-
go, z WTZ -etami ze Złotoryi ,Wojciechowa,  z 
PCPR organizując imprezy. 

Nie nastawiamy się na zarobek, ale aby istnieć 
bierzemy udział w sadzeniu drzewek. Z Zakładem 
Poprawczym przeprowadzamy wspólne akcje: po-
magamy biednym rodzinom zbierając produkty 
żywnościowe, organizujemy WOŚP (Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy ). Na polu walki nie 
jestem sama, pomaga mi moja córka. Wydaje mi 
się, że obie przesiąkłyśmy harcerstwem, zawsze 
możemy na siebie liczyć, na harcerzy i młodzież 
wojskową. Są społecznicy, ale czy przyjdą na moje 
miejsce? Trzeba dać dużo z siebie, poświęcić swój 
czas, mieć zdolności organizatorskie, ale też trze-
ba mieć trochę krzepy, chociażby na sprzątnięcie 
dwóch pięter budynku.

Moja kadra
W tym roku mija 100 lecie harcerstwa. Składa-

jąc uroczyste przyrzeczenie o treści „Mam szczerą 
wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, 
nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu 
Harcerskiemu”, stają się harcerzami. Nie same słowa 
czynią z nich harcerzy, lecz czyny. To wszyscy spo-
łecznicy pracują bezinteresownie z poświęceniem, 
ale trzeba ich motywować, jeśli robi się coś w ich 
sprawie, oni robią to dla innych. Jeśli opiekują się 
grupą organizując jej czas, to za siebie, za wstępy 
płacą pół ceny, tyle dla nich mogę zrobić. W okresie 
letnich wakacji młodzież za swoja pracę otrzymuje 
ekwiwalent pieniężny, harcerze pracują za darmo!. 
Moi drużynowi buntują się i zaczynają się wyco-
fywać, aż nie chcę myśleć, co będzie za kilka lat. 
Musiałam wyjść im naprzeciw, organizując dwa lata 
temu kurs wychowawców kolonijnych, w ZDZ w 
Złotoryi. Chętnych mieliśmy z Legnicy, Świdnicy, 
Dzierżoniowa.

Jestem dumna…
Jestem dumna ze wszystkich moich harcerzy. 

Naszą perełką była drużyna „Krobos”.Młodzież 
mogła się wspinać po skałkach pod okiem instruk-
torów, penetrować jaskinie. Obecnie mają swoją 
działalność gospodarczą.

A jaki jest szary harcerski dzień?
Sławek, Zagata (Czesiu) jest przewodnikiem, in-

struktorem harcerskim, prowadzi drużynę 33 ZDZH 
„Nazwy nie pamiętam”. Drużyna należy do Hufca 
gdzie komendantką jest Ewa Miara.

Prawdziwe harcerstwo …
Po raz pierwszy na zbiórkę trafi łem 8 lat temu, 

Drużynowym był Wampir, prowadził „Krobos”. Dla 
nas chłopaków była to wspaniała przygoda. Latałem 
na zbiórki co tydzień. Ubrani w moro udawaliśmy 
wojsko, patyki zastępowały nam pistolety, zajęcia 
w terenie pamiętam do dziś. Wampir po kolejnym 

kursie zaraził się wspinacz-
ką. Sprzęt w tym czasie był 
trudny do zdobycia. Podjęli-
śmy kilka akcji, żeby tylko 
kupić liny. Zbliżał się tłusty 
czwartek, była okazja zaro-
bić. Złotoryjski cukiernik 
przygotował harcerzom do 
sprzedaży pączki. Sprzeda-
waliśmy je cały dzień, ale 
zarobiliśmy tyle, by kupić 
linę alpinistyczną. Potem 
dostaliśmy kartki świątecz-
ne, sprzedawaliśmy je. Robi-
liśmy razem z Komendantką 
ozdoby świąteczne, je też 
sprzedawaliśmy. Dobrze, 
że po drodze spotykaliśmy 
życzliwych ludzi. Nasza 
pasja rozwijała się wspina-
liśmy się po skałkach, uczy-
liśmy innych, potem jaski-
nie, poznawaliśmy okolice. 
Zamiast siedzieć przy kom-
puterze, my wybieraliśmy 
dreszczyk i przygodę. 

Po uzyskaniu szlifów in-
struktorskich od roku mam swoją drużynę. Liczy 15 
osób. Przyboczną jest druhna Paulina Kowalczyk..

 Drużyna zawiązała się 09-01-2009 roku, ob-
chodzili już małą rocznicę. Druhna Karolina Kot 
opisała ten dzień w kronice.

…o godzinie 17, 00 ekipa zebrała się w Hufcu, 
a po kilku minutach wyruszyliśmy w trasę, podą-
żając za naszym wodzem Czesiem, dotarliśmy na 
„Kamyki”, Przy rozpalonym ognisku Cześ przeczy-
tał rozkaz. Nastąpiło uroczyste otwarcie drużyny 
„YyyAaa” (to pierwotna nazwa).Wszyscy otrzymali 
żółto- zielone barwne chusty. Dh Andrzej Tomczyk i 
dh  Paweł Cieśla otrzymali sznury zastępowych a dh 
Klaudynka Opyd i dh Paulinka Kowalczyk sznury 
przybocznych…

Gdybym miała opisać charakter drużyny: to 
wędrowcy i łowcy przygód.. Długie wędrówki nie 
wiodą przez udeptane drogi, lecz 
przez pola, lasy i strumyki. Tam 
przeżywają rozliczne przygo-
dy, towarzyszą im gry terenowe, 
wspinaczki, zjazdy na linach.  Przy 
ognisku przy śpiewie, harcerze ba-
wią się  i pląsają. 

…każdego dnia robiliśmy wiele 
ciekawych rzeczy i przeżywaliśmy 
mnóstwo wypasionych przygód. W 
grach terenowych wykazywaliśmy 
się wiedzą harcerską oraz sprawno-
ścią fi zyczną. Wyzwanie gotowania 
przyjęła dh Paulinka Kowalczyk, 
no i jedzonko bardzo nam sma-
kowało. Przetrwaliśmy wszystkie 
zaprawy.(Grobla-zimowisko 2009).

Przyrzeczenie harcerski dla 
każdego jest bardzo ważne. W tym 
dniu harcerze muszą wypełnić za-
dania przydzielone przez instruk-
tora, które nie należą do łatwych.

…w drodze do lasu musieliśmy 
wykazać się wiedzą harcerską. 

Później została sprawdzona nasza wytrwałość. Pod-
czas marszu na Wielisławkę orientacja w terenie nie 
sprawiała nam trudności…. Przy rzece dotarliśmy 
do małej dziupli. Po wczołganiu się, okazało się, iż 
jesteśmy w sztolni. Udało się.Mogliśmy przystąpić 
do uroczystego przyrzeczenia…(20-02-2009 „Przy-
rzeczenie druha”)

Obóz w Niesulicach 2009 
W obozie wzięło udział 20 harcerzy. Hasłem 

przewodnim było promowanie Polski i własnego 
regionu.

…chcieliśmy wypromować nasz region, wzięli-
śmy ze sobą ulotki promujące coroczne mistrzostwa 
w płukaniu złota, kartki pocztowe z wizerunkiem 
Złotoryi, baner Złotoryi, bombki na choinkę z Vit-
bisu, przewodnik „Złotoryja i okolice”. Zajęliśmy 3 
miejsce na 12 podobozów w konkursie na najlepiej 
przygotowaną pionierkę obozową. Realizowaliśmy 
program pt. Lato z bohaterem i rok braterstwa. Bra-
liśmy udział w grach terenowych, zwiadach środo-
wiskowych, w zawodach sportowych, kominkach 
(wieczorne spotkania) ogniskach.Podejmowaliśmy 
własne inicjatywy: pomogliśmy Nadleśnictwu Świe-
bodzin uporządkować teren, na którym w latach 
ubiegłych organizowane były obozy przez nasz 
hufi ec. W nagrodę pojechaliśmy na wycieczkę do 
Zielonej Góry.Opiekowaliśmy się niepełnospraw-
nymi  z Wałbrzycha, pomagając im na wózkach 
dotrzeć do stołówki, lub na plażę. Instruktorzy na 
świecowiskach prowadzili zajęcia profi laktyczne 
„agresja wśród dzieci i młodzieży, palenie papiero-
sów, picie alkoholu, narkotyki. Dość rozległy temat, 
ale dotyczy współczesnej młodzieży. Nawiązali-
śmy mnóstwo przyjaźni z młodzieżą ze Świdnicy, 
Bolesławca, Wałbrzycha, Zgorzelca, ze skautami z 
Niemiec – opowiedział Sławek

Wybieramy dla siebie trudne zadania
Zaplanowaliśmy rajd ze Złotoryi do Karpacza. 

W maju we trójkę o 7.00 na pieszo wyruszyliśmy do 
Karpacza, dotarliśmy o 21,00 do Trzcińska koło Je-
leniej Góry. Na drugi dzień planowaliśmy marsz na 
Śnieżkę, ale z przyczyn obiektywnych musieliśmy 
wrócić. Znowu podejmiemy to wyzwanie w lecie,  
bogatsi o doświadczenie. Wytyczamy sobie trudne 
zadania,  żeby zaproponować trasę drużynie,  sami 
najpierw ją sprawdzamy.

Można wiele przytaczać opisów  sobotnich  
zbiórek. Zamiast biernie spędzać czas przed kom-
puterem, wolimy się spotykać, ucząc się, bawiąc i 
mierząc się z przeciwnościami losu. Czas spędzony 
wspólnie, to nie tylko karty zapisane w kronice, ale 
prawdziwe historie przeżyte przez harcerzy- z dumą 
dodaje dh Paulina

Jeśli społeczność dorosłych nie pomoże naszej 
braci harcerskiej, być może za kilka lat harcerz po-
zostanie wspomnieniem w Złotoryi. Twierdzę, że są 
oni ozdobą, czynnie uczestnicząc w życiu naszego 
miasteczka. Obchodzimy 100 lecie istnienia harcer-
stwa, pozwólmy, by istniało następne 100 lat.

     Jana Kałuża

Bieganie  po bagnie
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Co by było, gdybyś poszła z sokołem do kina? – pyta 
mnie Milan, czeski sokolnik podczas imprezy to-

warzyszącej XV Ogólnopolskiemu Festiwalowi Muzyki 
Myśliwskiej. Załóżmy, że tak można. To wiesz, że ty byś 
widziała fi lm, a sokół nie, bo on oglądałby pojedyncze 
klatki tego obrazu. Sokoły widzą w innym tempie i reje-
strują rzeczywistość w sposób poklatkowy. Na dodatek 
rozróżniają więcej kolorów niż człowiek i mają od niego 
więcej powiek, które chronią oczy podczas lotu.

Takimi ciekawostkami raczyli mnie Czesi, którzy 
przyjechali do Złotoryi wraz ze stadkiem 9 ptaków 
drapieżnych. Były tam i wspomniane sokoły, raróg 
skandynawski i górski, jastrząb, okrąglutka pustułka, 

jednooki puchacz a nawet orzeł 
stepowy i orzeł harris – jeden 
z najinteligentniejszych 
ptaków. Sokolnicy przy-
byli spod Pragi (Chrudim 
i Czeski Brod), jadąc, jak sami 
mówili, naszymi krętymi i 
dziurawymi drogami 40 - 50 
kilometrów na godzinę, studząc 
auto klimatyzacją nastawioną 
na 17 stopni, aby ptaki nie do-
znały uszczerbku na zdrowiu 
w 35 stopniowym upale, szcze-
gólnie te pochodzące ze Skan-
dynawii.

Roman i Milan, których z 
racji ich postury nazywam w 
myślach Żwirkiem i Mucho-
morkiem, polują z sokołami. 
Robią to od lat i tym samym 
podtrzymują wciąż żywą w ich 
kraju tradycję sokolnictwa. W 
Czechach podobnych do nich 

pasjonatów jest około 400, w Polsce niespełna 100. 
Nie jest to tanie hobby. Roman twierdzi, że koszty tej 
zabawy podobne są do nakładów fi nansowych, gdy 
uprawia się grę w golfa. Trzeba najpierw zbudować 
wolierę. Ta postawiona przez Milana jest wielkości….
(tu rozmówca ma problem z określeniem powierzchni, 
ale nagle jego wzrok kieruje się w stronę pałacyku nad 
zalewem)…dużego domu. W wolierze trzeba ulokować 
ptaki. Kupuje się je od sprawdzonych hodowców, przy 
czym każdy nabytek musi mieć swoje świadectwo, jak 
pies rodowód. Bywa, że jeden drapieżnik kosztuje tyle, 
co mały samochód. Ptaki muszą coś jeść, więc raz w 
miesiącu przywozi się im dla każdego po 150 piskląt 
kurzych, mrozi i następnie wydziela dzienne porcje 
(nie wolno jednak przekarmić ptaka, gdyż potem nie 
będzie miał ochoty na polowanie, więc sprawdza się 

wagę drapieżnika codziennie i odnotowuje w dzien-
niczku). Trzeba jeszcze sokoła w coś ubrać. Tu ptaki 
nie są wymagające – wystarczą kapturek na głowę i 
pęta na nogi. Milan chwali się, że takie kapturki pro-
dukuje własnoręcznie i na potwierdzenie pokazuje całą 
kolekcję od najmniejszych po takie dla Czerwonego 
Kapturka włącznie (no prawie). Sam sokolnik też musi 
się odpowiednio prezentować. W Czechach zwyczajowo 
nosi się strój z XV- XVI wieku. W Polsce polujący z 

sokołami od święta wkładają sarmackie żupany. 
Roman i Milan właśnie przebierają się w swo-

je służbowe kostiumy. Wkładają białe koszule (ptak 
wtedy lepiej ich widzi), skórzane kamizelki, rajtuzy, 
trzewiki z zamszu, a na dłoń długą do łokcia rękawicę. 
To na niej będzie siedział drapieżnik szykując się do 
lotu. Za moment będę miała to okazję zobaczyć, bo 
zaczyna się pokaz. 

Najpierw Milan i Roman kolejno demon-
strują, jak wytresowane przez nich ptaki re-
agują na polecenia. Uwalniają zatem im nogi 
i wypuszczają drapieżniki na wolność, po czym przy-
wołują, a one posłusznie lądują na kciuku wyciągniętej 
dłoni odzianej w rękawicę. Kilka takich prób kończy 
się spektakularnym sukcesem i gromkimi brawami 
publiczności. Do czasu. Niespodziankę sprawia jeden 
z sokołów o imieniu Domino, który postanawia zba-
dać bliższą okolicę i siada na nadrzecznym drzewie, 
skąd obserwuje nową dla niego przestrzeń. Sokolnik 
uspakaja, że ptak na pewno prędzej czy później powró-
ci. Mnie tylko zastanawia, czy będzie to prędzej, czy 
później, co w ogóle znaczy: później i skąd ta pewność, 
że nie odleci w sobie tylko wiadomym kierunku. Nie 
ma takich szans – stwierdza hodowca. Każdy z naszych 
sokołów posiada przy nodze zamontowaną antenkę, 
która na zasadzie telemetrii wskazuje sokolnikowi miej-
sce pobytu ptaka. W czasie, gdy uciekinier zastanawia 
się, czy powrócić do swojego pana, my obserwujemy 
zwyczaje łowieckie sokoła wędrownego. Wypusz-
czony na wolność znika z pola widzenia sokolnika 
i publiczności, by na widok wabidła i w reakcji na od-

głos wydawany przez człowieka, pikować z prędkością 
około 350 km/h (Amerykanie zbadali, że potrafi  nawet 
lecieć 416 km/h). To tak, jakby z nieba leciał kamień. 
Jednak sokół nie spada w przypadkowym miejscu, a 
dokładnie tam, gdzie hodowca położył atrapę zwie-
rzyny (ani w Polsce ani w Czechach nie wolno podczas 
pokazów stosować żywej przynęty).

Jestem pełna podziwu dla sokolników i ich pod-
opiecznych. Domyślam się tylko, jak dużo cierpliwości 
wykazują podczas tresury obydwie strony, by dojść 
do takiej sprawności i móc w spektakularny sposób 
oczarować publiczność. Co roku trzeba ptaki szkolić do 
nowa, ponieważ po okresie pierzenia zatracają nabyte 
umiejętności i powracają do dzikich zachowań. Każ-
de następne szkolenia są już krótsze. Trening sokoła, 
czyli jego ułożenie polega na spowodowaniu, by ptak 
reagował na polecenia głosowe i ruch wabidła czy rę-
kawicy (a konkretnie frędzelka do niej doszytego) oraz 
na gwizdek. Wypuszczony po zdobycz, powinien do 
sokolnika wrócić i oddać mu efekt swego polowania. 
Wygląda to podobnie jak tresura psa, choć z innym 
zwierzęciem mamy do czynienia. Za dobrze wykonane 
zadanie ptak dostaje na rękawicy sokolnika smaczny 
kąsek, to utrwala odruchy warunkowe.

Dobrze ułożony ptak nadaje się już na partnera 
podczas polowania. Według znawców tematu takie 
łowy wyglądają pięknie. Najwspanialszy jest kontakt 
z żywym zwierzęciem, z którym się współpracuje. My-
śliwy - sokolnik idzie przez pole z ptakiem na rękawi-
cy. Najczęściej towarzyszy im pies i kiedy on zaznaczy 
teren (zrobi tzw. stójkę), gdzie znajduje się zwierzyna, 
polujący daje komendę sokołowi „Bij!” a ten zaczyna 
łowy. Kiedy ptak dopadnie swą ofi arę, powinien jej 
pilnować. Odlatuje od niej dopiero wtedy, gdy zostanie 
przywołany przez człowieka. Skuteczność ataku sokoła 
czy innego ułożonego ptaka drapieżnego jest jak 1 do 
10 – opowiada Robert Tomczak z Nadleśnictwa Zło-
toryja, który co prawda sam nie jest sokolnikiem, ale 
ze szkoły pamięta wiele ciekawostek na ten temat. Na 
co polują ptaki z rodziny sokołów? Wszystko zależy 
od wielkości ptaka, ale najogólniej to od małych gry-
zoni takich jak myszy, przez mniejsze ptaki do zajęcy, 
bażantów i kuropatw. Duże skalne orły mogą nawet 
upolować dzika – wyjaśnia leśniczy. Po tym małym 

wykładzie mam coraz większe obiekcje, czy rzeczywi-
ście powinnam tak blisko podchodzić do siedzących na 
swych berłach i pałąkach zwierząt. Bez obaw. One nie 
są niebezpieczne, ale do orła nie powinno się zanadto 
zbliżać, bo dość żywo reaguje na ruch – jednocześnie 
uspakaja i ostrzega Robert Tomczak. Ze zgorszeniem 
obserwuję ludzi, którzy właśnie w tej chwili kręcą się 
w pobliżu drapieżników i robią im zdjęcia, świecąc 
lampą błyskową prosto w oczy. Niefrasobliwość, by nie 
rzec: głupota ludzka, jest zaskakująca. Z taką niewesoła 
myślą i obawami, czy zbuntowany Domino powróci do 
swego właściciela, kończę pierwszy dzień wtajemnicze-
nia w arkana sokolnictwa. 

Drugi dzień spędzam na zamku w Grodź-
cu, gdzie mam nadzieję spotkać długo wypatry-
wanych polskich sokolników. Na szczęście są. 
W liczbie dwóch, z czego jeden jest świeżym adeptem 
tej sztuki. Najważniejszy jest jednak fakt, że mówi 
po polsku. To niesie nadzieję, że się porozumiemy 
i nie pomylę już myszy z misiem, co w rozmowie 
z Czechami uczyniłam.

Artur Madej z Legnicy od dzieciństwa intereso-
wał się dzikim ptactwem. Każde znalezione skrzydlate 
stworzenie, wyrzucone z gniazda, znajdowało u niego 
schronienie i ratunek. Tym sposobem miał myszołowa, 
wronę, srokę, bociana. Artur jest bardzo intrygującym 
rozmówcą. Interesował się wieloma dziedzinami ży-
cia. Uprawia surfi ng, nurkuje, jeździ motorem, robi 
rekonstrukcje bitew napoleońskich, był właścicielem 
browaru… Sam o sobie mówi: robiłem już wszystko, 
tylko nie leciałem w kosmos. Niedawno postanowił 
zająć się poważnie sokolnictwem. Uważa, że to jest 
pasja do końca życia (taka kropka nad i), bo sokołom 
trzeba poświęcić naprawdę dużo czasu. To w końcu 
żywe stworzenie, które uzależnione jest od człowieka i 
na dodatek bez jego obecności stanie się na powrót dzi-
kie. Artur Madej nalazł najpierw koło łowieckie, które 
dało mu niejako przepustkę do uprawiania hobby, gdyż 
w Polsce, żeby być sokolnikiem, trzeba należeć do Pol-
skiego Związku Łowieckiego i uzyskać kartę sokolnika. 
Taką kartę Artur zdobył po tygodniowym kursie (teoria, 
anatomia, oporządzanie ptaka, polowanie) w Czempiniu 
koło Poznania. Teraz jest na etapie budowania woliery, 
a kolejnym zadaniem będzie skompletowanie urządzeń 
telemetrycznych. Mój rozmówca działa metodycznie. 
Na samym końcu będą dopiero ptaki. Na pytanie, ile to 
kosztuje, odpowiada: Wśród sokolników nie rozmawia 
się o cenach, bo to tak, jakby ktoś zapytał mężczyznę, 
czy stać go na utrzymanie pięknej kobiety – uśmiecha 
się zagadkowo. Tu wszystko robi się z pasji i miłości. 

Do ptaków, jak do kobiet, trzeba mieć też dużo 
cierpliwości i na dodatek wiele poświęcić na pielęgnację 
ich urody. Kiedy sokoły gubią pióra lub je łamią, na 
przykład podczas podróży, wtedy trzeba im sztukować 
inne, zbierane nawet od obcych ptaków. To takie ope-
racje plastyczne, z tą różnica, że w efekcie pozwalają 
nie tylko lepiej wyglądać, ale również sprawniej latać. 
Jak więc widać, od sokoła do kobiety niedługa droga, a 
bywa, że niewiasty 
bywają zazdrosne 
o te piękne ptaki. 
Świadczy o tym 
przykład czeskiego 
sokolnika - Roma-
na. Na zakończenie 
naszej rozmowy 
zapytałam go: jak 
rodzina traktuje 
twoje hobby? Ro-
dzina? Żona ode 
mnie uciekła – od-
powiedział bez cie-
nia smutku.

Iwona Pawłowska
Zdj. R. Pawłowski

Kształtowanie relacji polsko – niemieckich po II 
wojnie światowej nie wiązało się tylko z działal-

nością władz państwowych, ale przede wszystkim 
działaczy lokalnych i społecznych. Duże zaangażowa-
nie w pojednaniu obu narodów wykazał złotoryjanin 
p. Alfred Michler

Paulina Hupental: Kiedy rozpoczęła się Pana aktyw-
ność w celu zbliżenia polsko- niemieckiego?
Alfred Michler: 13.07.1973 z inicjatywy Józefa Gó-
rzańskiego zorganizowaliśmy wymianę z miastem 
Lübben (NRD), w której również uczestniczyłem. 
Pomimo starań, nić porozumienia została przerwana. 
Jednak przyjacielskie kontakty wśród uczestników 
obozu pozostały.

P. H.: Z tego, co nam wiadomo, nasza szkoła nawią-
zała również kontakt ze szkołą w Luckau. Jak do tego 
doszło i jaki był Pana udział w tym przedsięwzięciu?
A. M.: Tuż po wymianie z Lübben, wiosną 1974 
roku nawiązano nieśmiałe stosunki z dyrekto-
rem EOS w Luckau - dr Jahnem. Na małej kart-
ce spisaliśmy kilka zdań dotyczących wymiany 
uczniowskiej. Nie była to formalna umowa, ale 
porozumienie oparte na wzajemnym zaufaniu 
i chęci pojednania. Nie chodziło nam o eleganckie 
formy prawne, ale o zapoczątkowanie współpracy.

P. H.: Co oprócz typowej wymiany młodzieżowej 
przyniosły kontakty ze szkołą w Luckau?
A. M.: Na początku lat 80. utworzyliśmy Komisję 
Historyczną, jakiej jeszcze nigdzie nie było ani w 
Polsce, ani w NRD. Celem naszego działania było 
wyjaśnienie złożonych i kontrowersyjnych relacji 
między Polakami a Niemcami po II wojnie świato-
wej. Chcieliśmy ustalić wspólną wizję przeszłości 
i ujednolicić obraz naszej historii w podręcznikach. 
Jednak celem tych spotkań nie były tylko „aż” dysku-
sje, które odbywały się naprzemiennie raz w Niem-
czech, raz u nas, ale również zwiedzanie zabytków w 
Złotoryi i Luckau oraz okolicy. 

P. H.: Wszystko układało się pomyślnie, czy występo-
wały jakieś problemy w drodze ku pojednaniu?
A. M.: Nie obyło się bez problemów i napięć; jak 
powszechnie wiadomo, w czasach PRL rządzili tzw. 
„partyjniacy”. Nakazali oni utrzymywać kontakty 
Luckau z Nowym Tomyślem. Dr Jahn czynił tak ofi -
cjalnie i urzędowo, ale przyjaźń z naszym miastem 
istniała nawet wbrew władzom. Kolejnym problemem 
podczas organizowania wymian międzynarodowych 
były biurokratyczne trudności w załatwianiu paszpor-
tów (w PRL- u paszport nie był własnością obywa-
tela, a urzędu) jednak dzięki p. Barbarze Karpowicz 
- germanistce LO, która miała talent dyplomatyczny, 
te przeszkody zostały pokonane. Panią Karpowicz na-
zywaliśmy naszym Ministrem Spraw Zagranicznych. 

P. H.: Wiemy również, że dzięki Pana zaangażo-
waniu doszło do utworzenia klas dwujęzycznych.
A. M.: Na początku lat 90. kiedy już upadł ko-
munizm, coraz chętniej zaczęli przyjeżdżać do 
Złotoryi jej przedwojenni mieszkańcy, wśród 
nich była p. Jutta Graeve, która obecnie mieszka 
w Winsen i jest honorowym członkiem TMZZ. 
Nie były to jej pierwsze wizyty w powojennej 
Złotoryi. Kilkanaście lat wcześniej była tu nieofi -
cjalnie wraz z potomkiem rodu przedwojennych 
fundatorów naszej szkoły - Bernardem Priesemu-
them. Późniejszych wizyt nie wspominała najle-
piej, gdyż polska milicja widząc ją fotografującą 
gmach liceum, odebrała jej kliszę z aparatu- mu-
sicie pamiętać, że nie wszystko można było wtedy 
fotografować. Takie były czasy. 

P.H.: Jednak nie zraziła się do naszego miasta?
A.M.: Nie, już w latach 90. nawiązaliśmy ofi cjalne 
kontakty z Panią Graeve i Panem Priesemuthem . 
Dużą rolę w tym przedsięwzięciu odegrał, nieży-
jący już dyrektor LO - Włodzimierz Wójtowicz. 
Efektem kontaktów było utworzenie klas dwuję-
zycznych w naszej szkole. W styczniu z inicjaty-
wy Jutty Graeve odbyło się spotkanie w „Haus 
Schlesien” poświęcone powstaniu tejże klasy. Było 
ono owocne, ponieważ w tym samym roku szkol-
nym (96/97) taka klasa zaczęła funkcjonować. 
W uroczystości wręczenia świadectw maturalnych 
absolwentom pierwszej bilingualnej klasy LO w Zło-
toryi uczestniczyli m. in. Inicjatorka, B. Priesemuth, 
a także H. Helmrich. 

P. H.: Łatwo było zrealizować zamiar stworzenia 
takiej klasy? Napotkali Państwo na jakieś przeciw-
ności?
A. M.: Mimo obustronnych chęci stworzenia 
klas dwujęzycznych natrafiliśmy na „opór fi-
nansowy”. Po prostu brakowało nam środków 
na ten cel. I tu nieocenioną pomoc przyniósł nam p. 
Herbert Helmrich- polityk CDU deputowany do Bun-
destagu, a prywatnie - potomek rodu XVI- wiecznych 
burmistrzów Złotoryi. Polityk nie tylko pomógł nam 
w stworzeniu klas dwujęzycznych, ale również przy-
czynił się do sfi nansowania remontu LO, schroniska, 
siedziby TMZZ-u. Osobną inicjatywą p. Helmricha 
było pokaźne dofi nansowanie do budowy „pałacyku” 
nad Zalewem. Do tej pory utrzymujemy z p. Herber-
tem przyjacielskie kontakty, nie tylko ofi cjalnie, ale 
również prywatnie, jest on honorowym członkiem 
TMZZ-u oraz PBKZ.. Prawie co roku gościmy go u 
nas w Złotoryi.

P. H.: Wiemy, że p. Herbert ma dużo serca i senty-
mentu dla naszej szkoły?
A. M.: Na pewno tak, podczas swojego wystąpienia 
podczas rozdania świadectw, sam powiedział: „ Oj-

ciec mówił mi zawsze, że ukształtowała go atmosfe-
ra i duch tej szkoły oraz nauczyciele. W tym czasie 
przekazał nam następujące posłannictwo:, „(…)jeśli 
o ludzi chodzi, poznaje ich się po wrażliwości serca i 
uczuć(..)”. Życzył, by zarówno wśród młodzieży, jak 
i w szkole poziom kształtowania się uczuć stale się 
podnosił i pozostał taki, jaki wyniósł stąd jego ojciec.  
Dewizą absolwentów przedwojennego gimnazjum 
jest: Wielu małych ludzi w wielu małych miejsco-
wościach, którzy czynią małe kroki, może zmienić 
oblicze świata - ja również wyznaję taką zasadę.

P. H.: Czuje Pan satysfakcję z nawiązania i utrzy-
mywania kontaktów polsko- niemieckich na naszym 
lokalnym szczeblu?
A. M.: Oczywiście, mimo, że nie było to łatwe. Nie-
którzy nazywali mnie „germanofi lem”, co szczególnie 
mnie poruszyło i zasmuciło, ale kiedy widzę realne 
korzyści płynące z mojej inicjatywy, nie mam wąt-
pliwości, iż jest ona słuszna. Chciałbym wam po-
wiedzieć, że przyjaźń między narodami, to przyjaźń 
między ludźmi, a nie politykami. 
Przykładem pojednania mogą być od-
w ied z i ny  d aw nych P r au sn i t ze rów, 
z którymi utrzymujemy żywy kontakt od przełomu 
roku 1989/90. Dęby Pokoju rosnące w Prusicach, a ra-
czej idea zasadzenie dwóch młodych drzewek w 2008 
roku (przez każdą ze stron po jednym), łączy wspólne 
elementy przeszłości Prausnitzerów i obecnych prusi-
czan(jak np. rocznica zakończenia I wojny światowej). 
Wykorzystaliśmy również elementy byłego pomnika, 
by umieścić tablicę upamiętniającą owe spotkanie 
i posadzenie dalszych Dębów Pokoju. 
Dla mnie jednak najważniejszym spośród akcentów 
uroczystości była wspólna, równoczesna modlitwa 
w obu językach. Gdy zaczęto odmawiać Ojcze nasz/ 
Vater unser, można było oczyma wyobraźni niemal 
zobaczyć tę samą scenę modlitwy w małej kapliczce i 
modlących się dawnych osadników niemieckich oraz 
Słowian sprzed 800. lat tworzących wspólnotę.

P. H.: Dziękuję za rozmowę.
    Paulina Hupental

czy tam ktoś się ukrywa. Chował się tak głęboko, 
że chodziły po nim myszy. Gdy nadeszła zima, do 
ogrzania miał pierzynę. Zimy w tamtych rejonach 
były bardzo ostre. Czasem tylko w nocy schodził do 

stajni, aby rozprostować nogi i trochę ogrzać się od 
zwierząt. Był bardzo zaniedbany i osłabiony. Czasy 
były bardzo ciężkie i brakowało żywności. Ludzie 
chowali przed Niemcami – mąkę do studni, a do 

Okres II wojny światowej to bardzo ciężki czas 
dla całego świata a zwłaszcza dla Żydów. Histo-

ria moich pradziadków pokazuje, jak wiele odwagi 
potrzebne było, aby ocalić, choć jednego. 

Moi pradziadkowie Maria i Piotr Chmielowscy 
mieszkali w Zarudziu, (tereny dzisiejszej Ukrainy). 
W 1943 roku do domu pradziadków przyszedł sąsiad 
znajomego lekarza – Szmajuka, który był Żydem. 
Poinformował ich, że wraz z rodziną ukrywa się u 
pewnej rodziny przed Niemcami. Jednak nie miał 
gdzie ukryć swego 18-letniego siostrzeńca –Micha-
ela Reista, którego rodzice zostali rozstrzelani na 
jego oczach. Liczył na pomoc pradziadków. Pra-
babcia chciała go ukryć, lecz pradziadek miał przed 
tym obawy, gdyż narażałby życie swojej rodziny. 
Jak wiemy, za ukrywanie Żyda groziła śmierć całej 
rodziny. Ostatecznie prababcia przekonała swojego 
męża, aby uratować Michaela. Ukrywał się w stajni 
w sianie. O tym, że tam  ukrywany jest  Michael, 
wiedzieli  jedynie pradziadkowie i ich dwie starsze 
córki. Systematycznie Niemcy przetrząsali wioskę 
i szukali Żydów. Gdy przychodzili do stajni pra-
dziadków, Michael chował się głęboko w sianie, a 
Niemcy wbijali w siano ostre widły, by sprawdzić, 

uli zboże. Michael pochodził z zamożnej rodziny. 
Chciał dać prababci pieniądze, lecz ta nie chciała 
ich wziąć, uważała, że jemu później bardziej się 
przydadzą. W marcu 1944 roku, Michael wyszedł z 
ukrycia. Mimo to utrzymywał nadal kontakt z moimi 
pradziadkami. Pradziadek w czasie wojny, został 
zwerbowany przez Niemców do pracy na kolei. W 
czasie tych prac został dotkliwie pobity. Gdy wrócił 
do domu, był w bardzo złym stanie. W czasie drogi 
do lekarza przypadkiem spotkali swego znajomego 
lekarza Szmajuka. Zoperował pradziadka w ostat-
nim momencie. Można z całą pewnością stwierdzić, 
że lekarz ten uratował życie mojemu pradziadkowi.

 W czasie przesiedlenia na ziemie odzyska-
ne Michael chciał odnaleźć pradziadków, nazywał 
ich swoimi rodzicami. Michael w czasie transportu 
wszystkich pytał o nasza rodzinę. Spotkał ją w po-
ciągu w Bytomiu i jako podziękowanie podarował 
im zegarek, później ich drogi się rozeszły. Michael 
wyjechał do Czech, później uciekał przez Niemcy, 
stamtąd pojechał na Korsykę i tam mieszka wraz 
z żoną i trzema córkami do tej pory. Pierwszy raz 
do Polski Michael przyjechał w 1990 roku. Od tej 
pory był już trzy razy. Gdy pradziadkowie zmarli, 
Michael zafundował napis na pomniku pradziadków: 
„ Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat.

                           Magdalena DerbiszPA
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Rośnie nam dziennikarski narybek
Ewelina Wójcik  nietuzinkowa młoda osoba . 

Na co dzień mieszka w Nowym Kościele. Szczególnie 
ceni swoją mamę Halinę, nazywając ją bohaterką. 
Jak mówi  o sobie, jest  beztalenciem matematyczno 
– fi zycznym, ale za to wspaniałą siostrą dla  uko-
chanego rodzeństwa. 

Jej oryginalne, humorystyczne, a przede wszyst-
kim  pełne ironii spojrzenie na rzeczywistośc  zna-
lazło odzwierciedlenie w zwycięskim  reportażu 
napisanym na konkurs  pod hasłem : Jeden dzień z 
życia mojego miasta. śród kilkudziesięciu reportaży 
nadesłanych przez gimnazjalistów ze szkół powia-
tu złotoryjskiego to właśnie  tekst Eweliny znalazł 
szczególne uznanie jury.

Pozwolisz, że poprowadzę Cię przez złotoryjskie 
uliczki, ciemne zaułki i miejsca, gdzie strzały 

porządku naszego Szeryfa nie dosięgają. Tam, gdzie 
prawda i sprawiedliwość schowały się wskutek zastra-
szeń i przemocy, natomiast na ich miejsce przyszedł 
absurd, głupota i „prawo”. Proponuję założyć buty z 
grubą podeszwą, pelerynę niewidkę i włączyć w mp3 
piosenkę Arctic Monkeys- ,,Teddy Picker”, dla efektu. 
Tędy proszę…   

Ósma rano, pogoda niezmienna od sześciu mie-
sięcy, zakładasz zimowe buty, które przez okres gosz-
czenia Pani Zimy zdążyły zmienić kolor z czarnego na 
szaro-idiotyczny, a ich ogólny wyraz przypomina fl aki 
w misce na obiedzie u cioci Jadzi. Czym prędzej zbie-
gasz po obłoconych schodach, trzymając się pomaza-
nych poręczy z kretyńskimi napisami, jakie są oznaką 
aktywnego buntu młodzieży przeciw wszystkiemu, co 
oddycha (ponieważ w ten sposób marnuje się tlen!), by 
być pierwszym w spożywczaku na dole i kupić świeże 
bułeczki. Niestety, tuż za drzwiami zastajesz kolejkę, 
jak za kochanej komuny, i w myślach walisz głową w 
ścianę. No i na co było tak wcześnie wstawać?! Stajesz 
pokornie na samym końcu wężyka i wsłuchujesz się w 
rozmowy swych dawno niewidzianych sąsiadów. Ach, 
tak, Marzeńcia spod dziewiątki wczoraj urodziła bliź-
niaki, panu Aleksandrowi zdechł pies i popadł w depre-
sję, od kwietnia wprowadzają  się tu NOWI, a dzieci 
Kwiatkowskiej smarują schody na klatce margaryną. 
Kamień spada Ci z serca – nic się nie zmieniło, nic nie 
przegapiłeś. W tej chwili drzwi się zatrzaskują ze zło-
wrogim hukiem i przed nimi staje.. hm, no cóż, przy-
pomina trochę tę małą dziewczynkę, z którą jakieś sto 
lat temu dyskutowałeś przed blokiem o jej piesku. Tyle, 
że ona nie miała takich żółtych włosów, czarnych oczu 
i nosiła nieco dłuższe kurteczki. Czujesz się jak ostatni 
staruch, bo masz przed sobą istny dowód na to, jak 
ten czas szybko płynie. „Dziewczynka” wyciąga su-
pernowoczesny telefon komórkowy, coś na nim klika 
i już chwilę potem głośno dyskutuje na temat nowego 
klipu jakiejś LEJDI GUGU (?).W końcu kupujesz te 
nieszczęsne bułki i wracasz do mieszkania. 

Zjadłszy śniadanie postanawiasz odszukać ten 
nowy klip, o którym to słodkie dziecko mówiło  w 
samych superlatywach. Po długich wyszukiwaniach 
znajdujesz coś względnie sensownego, włączasz i zaraz 
tego żałujesz. Naciskasz szybko czerwony krzyżyk 
na górze po prawej stronie, by nikt nie posądził cię 
o oglądanie fi lmików porno. Zaczynasz szperać o tej 
kretyńskiej LEJDI GUGU, nic innego nie znajdujesz. 

Czy LEJDI GUGU jest gwiazdą porno?! Nie, jest 
po prostu piosenkarką, idolką dzisiejszych supernasto-

latek. Łapiesz 
się za głowę 
(i za kurtkę), 
t r z a s k a s z 
drzwiami i 
już leżysz na 
klatce scho-
dowej – dzie-
ci Kwiatkow-
skiej musiały 
się potężnie 
spocić przy 
smarowaniu 
stopni marga-
ryną. Zamiast 
na długi, od-
stresowujący 
spacer, tra-
fi asz na Izbę 

Przyjęć. Przez pierwszą godzinę tam spędzoną jesteś 
wyrozumiały, bo wiesz, że w szpitalach praca nie jest 
łatwa, ale po dwóch już łazisz w tę i z powrotem, mem-
łając  w ręku jakąś ulotkę o czopkach na hemoroidy. 

Wreszcie wchodzisz do gabinetu, krótka rozmowa, 
założenie opatrunku na głowę i trzy palce u prawej ręki. 
Powtarzasz w kółko: ,,dzieci, to przyszłość, nie wolno 
ich zabijać”- i wychodzisz na śniego-deszcz.  

Postanawiasz wynagrodzić sobie te nieprzyjem-
ności i zapraszasz siebie oraz swoje chore palce na 
kawę i jabłecznik. Wybierasz „restaurację” w kształ-
cie grzyba znajdującą się w samym centrum Złotoryi. 
Wchodzisz i przyjemne ciepło głaszcze Cię od razu po 
twarzy. Obsługa jest miła i odnosisz wrażenie, że już 
nic przykrego Cię nie spotka. CIACH! Koniec relaksu. 
Właśnie rozpoczął się jakiś program w telewizji dla 
zbyt głośnej młodzieży. Podirytowany oglądasz jeszcze 
raz ten sam klip nieznośnej LEJDI GUGU, po czym 
płacisz za kawę i wychodzisz pozbawiony nadziei na 
uśmiech losu w dzisiejszym dniu. 

Idziesz spacerkiem i liczysz już czwartą serię do 
dziesięciu, oddychasz głęboko i myślisz o zielonym. 
Mijasz sklep z biżuterią, kwiaciarnię, miejsce, gdzie 
zakupić można wszystko, co kiczowate i plastikowe. 
Bierze Cię na wspomnienia i zaczynasz myśleć „…jak 
to było 20 lat temu…”. Nawet nie zauważasz, kiedy 
dochodzisz do alejek. Stajesz na boku i wdychasz uno-
szące się wokół wspomnienia. Z melancholii brutalnie 
wyrywa Cię jakiś mężczyzna, który rozmawia przez te-
lefon (o ile rozmową można nazwać wydzieranie się na 
pół miasta o jakiś durnych urzędnikach, chorym prawie 
i starych mieszkaniach). Po krótkim wsłuchiwaniu się 
w jego krzyki jesteś zorientowany w sprawie : odzie-
dziczył mieszkanie po zmarłej matce, ale nie chce w 
nim mieszkać, chce je natomiast wynająć, ale nie może, 
bo nie jest głównym najemcą. Jest nim pierwszy mąż 
jego matki, który wiele lat temu wyjechał do Grecji, 
słuch po nim zaginął i istnieje możliwość, że nie żyje. 
Jednak nie można go skreślić, bo nie dostarczono aktu 
zgonu. Tak więc Mężczyzna jest obciążony kosztem 
utrzymania - jak się wypowiedział- tej starej dziury. 
Było coś jeszcze o marchewkach, proszku do prania 
i mleku. Kręcisz z dezaprobatą głową i, opuszczając 
park, myślisz o tym, w jak cudownym kraju mieszkasz 

i jacy inteligentni ludzie wymyślali prawo, które nam 
wszystkim tak słodko „ułatwia” życie. 

  Nagle przypominasz sobie, że niedawno otwarto 
tu jakiś nowy/następny supermarket, „Fiołek”, albo 
„Tulipan”, w każdym razie- coś z ogrodnictwem. 
Wchodzisz z myślą, że kupisz tu nasionka cebuli i sta-
jesz jak wryty, gdy przed Tobą wisi reklama szamponu 
do włosów. Wspinasz się na palce i rozglądasz szybko, 
jakby ta pozycja miała ci pomóc w tym. Dochodzisz do 
wniosku, że asortyment nie różni się niczym od tego z 
delikatesów na rogu, więc wychodzisz. 

Właśnie w tej chwili wpadasz na genialny pomysł, 
by wejść na Basztę Kowalską, bo przecież wieki tam 
nie byłeś. Pędzisz, niczym strzała, ale kilka sekund 
później spotyka cię kolejna przykrość – jakiś piesek 
zapomniał posprzątać za sobą „kupki”, a Ty jej nie 
zauważyłeś (myślę, że dalsze tłumaczenie sytuacji jest 
zbędne). Nie wytrzymując, wydobywasz z siebie zbyt 
głośne: „cholera jasna!”, dzięki czemu zwracasz na 
siebie uwagę przechodniów. Obracasz się na pięcie i 
prawie biegniesz do tego zakichanego supermarketu (z 
którego przed chwilą wyszedłeś) , by kupić chustecz-
ki  higieniczne. Znalazłszy się tam znajdujesz półkę 
z chemią i poszukujesz – w tej chwili- wymarzonego 
produktu. Jest! Są! 

Wyciągasz pierwszą lepszą paczkę z wierzchu, 
a za nią ciągnie się jakaś inna, w środku której znaj-
dują się ścierki najnowszej generacji do czyszczenia 
wszystkiego oprócz niemowląt. Siłujesz się z nią i 
wtedy podchodzi do ciebie jakiś mięśniak ubrany na 
czarno z czapeczką OCHRONA i prosi cię, byś prze-
stał. Gdy mu tłumaczysz o co chodzi, mówi ci głosem 
słodkim niczym miód za 3, 25 PLN, że to taka promo-
cja. Krzyczysz, że masz w nosie te durne promocje, 
że chcesz tylko chusteczki i takim miłym sposobem 
zostajesz wyprowadzony ze sklepu. Już wiesz, że nie 
lubisz fi ołków, tulipanów, ani stokrotek. 

      Wracasz zmęczony złością do domu. Po drodze 
mijasz grupę młodych muzyków z gitarami na plecach 
i myślisz sobie, że zazdrościsz im pasji, młodości i 
talentu. 

Rozmyślasz o całym tym zamieszaniu w dzisiej-
szym dniu i zastanawiasz się, czy może w innych mia-
stach jest tak samo. Wtedy przypomina ci się tekst 
zespołu punkowego, Happysad:  

, ,Wsz yscy pol it ycy,  dz ien n ikarze!
  Wszyscy pol icjanci ,  pi ł ka rze!
   Każda, każda ręka i noga.
                       Cały mój świat potrzebuje psychologa!
               Cały mój kraj potrzebuje psychologa!
                   Cały mój świat, żeby stanąć na nogach!”

I wiesz, że to nie w tym rzecz. Problem tu tkwi w 
całości i nie ma co obarczać winą tę biedną mieścinę, 
którą kochasz, ale wszystko naraz. Wina zawsze leży 
po dwóch stronach. 

Niezmiernie dziękuję za towarzyszenie mi w 
wycieczce. Palce radzę smarować jakąś maścią na 
stłuczenia dwa razy dziennie i kupić nowe buty, bo te 
wyglądają już jak po wojnie. Życzę dobrej nocy i jesz-
cze piękniejszych dni w naszym milutkim mieście…  

   Ewelina Wójcik

Pierwszego lipca 1985 roku utworzono Kopalnie 
Skalnych Surowców Drogowych w Wilkowie, 

w skład których włączona została Kopalnia Bazaltu 
Krzeniów. Oddano do użytku ciąg technologiczny, 
kruszarkę wstępną wyposażono w kruszarkę fi rmy 
Krupp o wydajności 1000-1200 ton na godzinę. Po 
58 latach pracy zatrzymano kolejkę linową dowo-
żącą kamień z wyrobiska do zakładu przeróbczego 
w Krzeniowie. 

W roku 1986 zakończono prace geologiczne do-
kumentujące 58 milionów ton zasobów bilansowych, 
w następnym roku odnotowano najwyższy w historii 
zakładu stan zatrudnienia wynoszący 454 osoby, a 
w roku 1988 zlikwidowano stary zakład przeróbczy 
i zaangażowano środki w budowę mieszkań przy 
ulicy Słonecznej w Złotoryi. 

Po pięcioletniej działalności, w 1990 roku, prze-
kształcono zakład w samodzielne przedsiębiorstwo 
pod nazwą: „Przedsiębiorstwo Górniczo - Produk-
cyjne „BAZALT” w Wilkowie”, a w następnym roku 
podjęto eksport wyrobów do Niemiec. 

W roku 1992 zawarto kontrakt menedżer-
ski na zarządzanie przedsiębiorstwem i wdrożo-
no program restrukturyzacji przedsiębiorstwa. 
W latach następnych trwały dalsze prace nad rozbu-
dową i modernizacją zakładu mające na celu obniże-
nie kosztów produkcji i poprawienie warunków pra-
cy załogi. W roku 1998 uzyskano certyfi kat jakości 
“TUV” ISO 9002 na produkowane kruszywa bazal-
towe i utworzono spółkę „BAZAL T - NITRON” Sp. 
z o. o. w Wilkowie, której zadaniem jest dystrybucja 
materiałów wybuchowych dla górnictwa. 

W roku 2000 rozpoczął się proces prywatyzacji 
bezpośredniej. W wyniku zmian organizacyjnych w 
roku 2003 zlikwidowano niektóre działy. 24. kwiet-
nia 2004 roku powstało Przedsiębiorstwo Górni-
czo-Produkcyjne „BAZALT” Spółka Akcyjna w 
Wilkowie - jako spółka pracownicza. Udostępniono 
nowy poziom wydobywczy +318 m n. p. m. 

W roku 2006 modernizacja sortowni głów-
nej pozwoliła na zmniejszenie emisji pyłu z 
8,4 kg/h do 0,5 kg/h. W październiku tego roku 
Spółka spłaciła wszystkie zobowiązania wo-
bec Skarbu Państwa, wynikające z umowy 
o oddanie przedsiębiorstwa państwowego do od-
płatnego korzystania. W roku 2007 sprzedano 
rekordową ilość 1,7 miliona ton wysokiej jakości 
kruszyw bazaltowych. W roku 2008 rozpoczęto bu-
dowę Zakładu Produkcji Rur Betonowych i Betonu 
Towarowego, a w roku następnym 
uruchomiono Zakład i rozpoczęto 
produkcję, oraz wydobyto 1850 ty-
sięcy ton urobku. 

Dzisiaj
Eksploatację złoża rozpoczęto w 

roku 1927, wtedy tez uruchomiono 
kolejkę linową. Złoże pod nazwą 
„ŁYSANKA” eksploatowane było 
po wojnie od roku 1946. Złoże two-
rzy wzgórze o wysokości 445 m n. p. 
m., przykryte jest nadkładem gliny i 
zwietrzeliny bazaltowej o zmiennej 
grubości. Spąg złoża znajduje się na 
wysokości 280 m n. p. m. Kopalinę 
określa się jako bazalt albo bazanit 
(rozróżnienie bez badań petrogra-

fi cznych jest niemożliwe). Skała występuje w po-
staci słupów sześcio- i pięciobocznych, typowych 
dla bazaltów. W środkowowschodniej części złoża 
występuje zwietrzelina bentonitowa. 

Zakład zajmuje powierzchnię 230 ha w tym 35 
ha wyrobisko. 

Eksploatacją złoża prowadzi się metodą strza-
łową. Wiertnice drążą otwory o średnicy 110 mm, 
głębokości do 20 m, które wypełnia się materiałem 
wybuchowym, a następnie detonuje. Odspojony ma-
teriał jest ładowany na  samochody „BIEŁAZ”  o  
nośności 42 ton, przy pomocy łado-
warek o pojemności łyżki ok. 5 m3 
(około 12 ton skały). Ładunek prze-
wożony jest do kruszarki  wstępnej 
,,Krupp”, skąd przenośnikami taśmo-
wymi przenoszony jest do dalszej 
przeróbki w głównym ciągu techno-
logicznym, a następnie składowany 
w magazynach przed ekspedycją z 
zakładu. 

Asortyment produkcji jest bar-
dzo zróżnicowany, od drobnych 
piasków 0-2 mm, 0-5 mm, poprzez 
grysy do granulacji 22 mm, tłuczeń 
i kliniec. Oferta handlowa obejmuje 
również zwietrzelinę bentonitową, 
silnie higroskopijny materiał, zdolny 
do ośmiokrotnego powiększenia ob-
jętości. Używany w produkcji hutni-

czej, oczyszczaniu wody, przemyśle 
chemicznym i spożywczym. Wy-
dobycie bazaltu stanowi około 20 
% produkcji krajowej tej kopaliny. 

Spółka zatrudnia 150 pracow-
ników, z tego 34 jest zatrudnionych 
w nowoczesnym, otwar-
tym w roku 2009 Zakładzie 
Produkcji Rur Betonowych 
i Betonu Towarowego. Produkowa-
ne są rury dla potrzeb kanalizacji 
i odprowadzania wody, o średnicy 
od 30 do 120 cm. 

Bocznica kolejowa prowa-
dzi od stacji Krzeniów do Przed-
siębiorstwa. Na tym odcinku 
pociągi przeprowadzają trzy lo-

komotywy spalinowe należące 
do Zakładu. Proces eksploatacji 
jest prowadzony z zachowaniem 
wszelkich zasad ochrony środo-
wiska. Produkcja jest bez przerwy 
monitorowana przez laborato-
rium, które dba o zachowanie pa-
rametrów wyrobów oferowanych 
do sprzedaży. Procesem tym za-
rządza Dział Zapewnienia Jakości. 
Modernizacja Zakładu i nowocze-
sny system zarządzania pozwoliły 
na osiągnięcie wydajno-
ści 17 tysięcy ton na 1 za-
trudnionego, porównywalnej 
z wydajnością fi rm zachodnioeuro-
pejskich. Produkcja w 70 % wywo-
żona jest transportem kolejowym, a 
pozostałe 30 %  transportem samo-
chodowym. 

Ponadto Przedsiębiorstwo-Spółka prowadzi re-
kultywacją starego stawu osadowego „Lena 2”. Re-
kultywacja prowadzona na powierzchni 69 ha polega 
 na zasypywaniu odpadów pofl otacyjnych odpadem 
przeróbczym 0-8 mm dowożonym samochodami 
z odległości 9,5 km, dokonywaniu makroniwelacji 
i zagęszczaniu spycharką oraz nasadzeniu drzew. 
Równocześnie trwa rekultywacja zwałowiska ze-
wnętrznego (z 11,26 ha zwałowiska rekultywacją 
objęto 10,44 ha powierzchni). 

Za pomoc i udostępnienie materiałów dziękuję 
dyrekcji przedsiębiorstwa oraz szczególnie panom 
Andrzejowi Gonciarzowi i Sławomirowi Zabier-
kowi.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Frąckiewicz

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na III 
Złotoryjską Pielgrzymkę Drogą św. Jakuba, która od-
będzie się 25 lipca 2010 r.  Przemierzymy na rowerach 
trasę z  Krotoszyc do Złotoryi. Spotykamy się przy ko-
ściele parafi alnym w Krotoszycach o godz. 12.30, aby 
rozpocząć mszą św. (dojazd do Krotoszyc we własnym 
zakresie). Zgłoszenia (mile widziane ale niekonieczne) prosimy kierować do Ro-
mana Gorzkowskiego – tel. 76 878 4672, 661 743 992, e-mail: rogorz@fm.pl.
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Zakład Produkcji Rur Betonowych i Betonu Towarowego

Laboratorium

Materiał po odstrzeleniu



Niewielki pojazd obładowany do gra-
nic możliwości porusza się powoli 

i jakby niepewnie. Sterta ładunku, jak siano po uda-
nych sianokosach, zwisa obfi cie ze wszystkich stron 
platformy wózka elektrycznego. Podłoże nie ułatwia 
transportu. Mimo, że zostało mocno wyrównane, to w 
każdym najmniejszym zagłębieniu stoi woda z deszczu 
padającego nieprzerwanie od kilku dni. Prócz tego koła 
pojazdu muszą pokonać gęstą maź powstałą z wody, 
ziemi i resztek surowca. 

Pojazd zbliża się do budynku. Na progu podskakuje, 
a ładunek chybocze się niebezpiecznie. Wjeżdża mozol-
nie do środka. I chociaż ledwo mieści się w drzwiach, 
dociera w końcu do miejsca przeznaczenia.

Przerażające kołognioty
Makulatura to główny surowiec do produkcji w 

fabryce tektury w Nowej Ziemi. Właśnie jest nowa 
dostawa. Na placu zakładowym piętrzą się stosy frag-
mentów opakowań z szarej i kolorowej tektury, zapisane 
zeszyty szkolne, gazety, luźne kartki białego papieru 
oraz ścinki tektury wyprodukowanej wcześniej przez 

„Nową Ziemię”. Tutaj nie 
ma prawa zmarnować się 
nawet skrawek papieru. 
Wszystko może zostać 
przetworzone. Makula-
tura moknie w strugach 
deszczu, ale to nie szko-
dzi. Im bardziej zmięk-
nie, tym lepiej i szybciej 
wytworzy się produkt 
końcowy. 

Do hali wjechał wła-
śnie wózek załadowany 
stertą makulatury. Ła-
dunek wrzucany jest do 
wielkich żelaznych kadzi 
osadzonych na solidnych 
podstawach z granitu. 
Wewnątrz nich obracają 
się dwa koła o średnicy 
półtora metra wyciosane 
również z granitu. Każde 
z nich waży półtorej tony. 

Makulatura w kadziach polewana jest obfi cie wodą, a 
gigantyczne koła jeżdżą niespiesznie po dnie miażdżąc 
bez trudu i skutecznie wszystko, co napotkają na swej 
drodze. 

To kołognioty. 
Lepiej nie myśleć, co by było, gdyby zamiast maku-

latury dostała się tam żywa istota… Ten sposób miele-
nia makulatury pochodzi z XIX wieku i oprócz „Nowej 
Ziemi” stosuje ją jeszcze tylko jedna tekturownia w 

Polsce.
W kilka minut ma-

kulatura zostaje zmiaż-
dżona. Powstaje lekko 
wilgotna, gęsta papka.

–  To nie papka, lecz 
masa, i nie: zmiażdżona, 
lecz: rozwłókniona – 
prostuje prezes Fabryki 
Tektury w Nowej Ziemi 
Zbigniew Brzeziński. – 
Bo każdy gatunek papieru 
zbudowany jest z włókien, 
więc jeśli chcemy otrzy-
mać nowy produkt, musi-
my przedtem makulaturę 
rozwłóknić.

Zmielony surowiec 
przesiewany jest następ-
nie na sicie, aby odrzucić 
z masy wszystko, co nie 
jest makulaturą. Chodzi 
tu przede wszystkim o 
folię, która jest przekleń-

stwem wszystkich papierni. Przesiany materiał po-
dawany jest do innej maszyny na piętrze za pomocą 
kubełków, zamocowanych na pionowym podajniku. 

Obróbka w holendrze
Zmieloną makulaturę wrzuca się następnie do urzą-

dzenia zwanego holendrem. Dodaje się dużo wody. Po-
tężny wirnik stale przerzuca masę i jeszcze bardziej 
rozdrabnia. Po chwili zawartość kadzi, gdzie mieści się 
sześć tysięcy litrów, przypomina gęstą zupę. Mimo, że 
nie wygląda zbyt przyjemnie, to zachowuje nadal miły 
zapach mokrego papieru. To zaskakujące. 

Na pieczołowicie zło-
żonym kocu w górze ma-
szyny usadowił się kot. 
Uważnie obserwuje każ-
dy ruch pana Wiesława 
obsługującego maszynę. 
Pracownicy utrzymują, 
że to zwierzę stanowi 
dodatkowe wyposażenie 
holendra. Gdy tylko ten 
jest uruchamiany, pojawia 
się kot, aby być obecnym 
do końca dniówki.

W tekturowni wszę-
dzie jest woda. Od po-
czątku dodaje się ją do 
produkcji w dużych ilo-
ściach, aby rozwłóknić 
makulaturę. W następ-
nych fazach będzie jej 
jeszcze więcej. Pod sto-
pami pracowników jest 
mokro, w kadziach pełno 

wody, powietrze też jest wilgotne.  
–  No tak, to taka mokra robota– potwierdza pre-

zes i naraz śmieje się z niezamierzonej dwuznaczności 
swoich słów. 

Trzęsąca rafka
Po dwudziestu minutach zmielona masa jest 

spuszczana rurami do kadzi piasecznika, gdzie jesz-
cze bardziej rozrzedza się ją wodą. Zawartość – teraz 
już całkiem płynna – cały czas jest mieszana w celu 
oczyszczenia z drobnych metalowych rzeczy typu 
zszywki czy spinacze, piasku i innych niepożądanych 
rzeczy w przyszłej tekturze. 

Następne urządzenie – rafka trzęsąca ostatecznie 
fi ltruje masę, cały czas łagodnie ją kolebiąc. To właści-
wie już nie masa, lecz woda, w której pływają jedynie 
– zresztą całkiem niewidoczne – włókna celulozowe. 

Rafka wychwytuje ostatnie zanieczyszczenia, głównie 
folię, aby zawartość była zupełnie czysta. 

Od tego etapu zależy jakość produktu końcowego. 
Tektura ma zawierać jedynie papier, w przeciwnym 
wypadku będzie po prostu wadliwa. 

Szara wstęga 
Zawartość z trzęsącej rafki podawana jest na stale 

obracające się cylindry z sitami, do których po prostu 
przywiera, jak posmarowana klejem. I nagle nie wiado-
mo skąd, na powoli obracającym się ogromnym walcu 
obciągniętym fi lcem, tworzy się najpierw cienka, potem 
coraz grubsza warstwa końcowego produktu. Ta szara 
mokra wstęga to już tektura. 

Gdy krótki brzęczyk zainstalowa-
ny przy maszynie daje znać, że tektura 
osiągnęła już pożądaną grubość, pra-
cownik szybkim wyuczonym ruchem 
przecina wstęgę, a odciętą część od-
kłada na paletę. Aby mokre arkusze 
nie skleiły się ze sobą, przekłada je 
bawełnianą tkaniną i co kilka warstw 
ciężką, grubą blachą. Ze stosu świeżo 
wyprodukowanej tektury ze wszystkich 
stron powoli skapuje woda. 

Do tego momentu stale nasycano 
masę wodą 
aż do zupeł-
nego jej roz-
rzedzenia . 
Teraz goto-
we arkusze 

tektury trzeba będzie stop-
niowo pozbawiać wody aż 
do całkowitego wysuszenia.

Głównym atutem tektu-
ry produkowanej w Nowej 
Ziemi jest brak w niej tak 
zwanych ulepszaczy, czyli 
szmat, klejów i innych do-
datków. To jest całkowicie 
ekologiczny produkt. 

Wyżymanie 
W wielkiej hali co kilka 

metrów stoją ogromne ma-
szyny, z których większość 
pozostała po niemieckich 
właścicielach. Tekturow-
nię w Nowej Ziemi założyli 
Niemcy w 1896 roku, a od 1997 roku tekturę produkuje 
już spółka Fabryka Tektury „Nowa Ziemia”.  Wyrób 
jest nadal ten sam od stu lat, co jest unikatowe w skali 
województwa i nawet kraju.

Do jednej z maszyn podjeżdża wó-
zek ze stosem mokrej tektury. Arkusz 
po arkuszu pracownica wkłada po ko-
lei pod prasę. 

Bardzo powoli i łagodnie, acz z 
przerażającym naciskiem dwudziestu 
ton prasa naciska na mokre arkusze. 
Zupełnie jak wyżymaczka w starej 
pralce sprzed epoki automatów. Pro-
ces trwa powolutku, bo mokra, a przez 
to delikatna jeszcze tektura, mogłaby 
ulec rozerwaniu. Zadaniem tej prasy 
jest spilśnianie produktu, wyrównanie 
włókien i odwodnienie. Znowu ciężki-
mi kroplami do specjalnych zbiorni-
ków ścieka wyciskana z tektury woda.

Tekturownia „Nowa Ziemia” dba 
o środowisko. Wprowadziła za-
mknięty obieg wody, która jest 
zbierana podczas całego procesu 
produkcji, aby wrócić prawie w 
całości do fazy początkowej, czyli 
do kołogniotów. 

Teraz należy tekturę wysu-
szyć.

Suszenie
W „Nowej Ziemi” tektura nie 

jest barwiona. Ma zachować na-
turalny, jasnoszary kolor. Mimo, 
iż wyżęto z niej już sporo wody, 
pozostała wilgotna, więc trzeba 
ją poddać suszeniu. Do tego słu-
żą suszarnie, gdzie jak bieliznę 
na strychu wiesza się na specjalnych klamerkach 
arkusze tektury. Latem trwa to krótko, trzy dni, 
a zimą nawet kilka tygodni. Zatem gdy tempe-
ratura zewnętrzna jest niska, włącza się potężne 
elektryczne dmuchawy, aby przyspieszyć proces 
suszenia. Prezes Zbigniew Brzeziński nie ukrywa, 
że unika takiego suszenia, bo to zwiększa koszty. 

Maglowanie 
Po wysuszeniu tektura jest pofałdowana i ma 

nierówne, postrzępione brzegi. Teraz zaczyna się 
faza upiększania. Najpierw trzeba ją wyprasować. 
Do tego służy potężny magiel zwany kalandrem. 
Pracownica wkłada między walce pofałdowane 
arkusze i wyciąga już elegancko wygładzone. O 
dziwo, kalander pracuje na zimno. Efekt wygła-
dzania osiągnięty został bez temperatury, jedynie 

poprzez ogromny nacisk walców. Napis na maszynie 
Kleinewefers świadczy o jej niemieckim pochodzeniu, 
jest to jednak już powojenny nabytek. 

Zabudowania tekturowni są doskonale widoczne z 
drogi wojewódzkiej wiodącej do Jeleniej Góry. Stwa-
rzają wrażenie niepozornych, lecz wrażenie to znika 
po wejściu do wewnątrz. W jednej z przestronnych hal 
umieszczono ogromne maszyny do produkcji tektury. 
Stoją obok siebie rafki, prasy, kalandry, gilotyna i inne 
urządzenia. W hali pracuje kilka osób. Są tu mężczyźni 
i kobiety. Ich ruchy są pewne i zdecydowane. Każdy 
doskonale wie, co ma robić. Nawet gdy ktoś przysia-

da na krótki odpoczynek, widać, że jest to zamierzo-
ne i wkalkulowane w proces technologiczny. Zakład 
zatrudnia dwadzieścia dwie osoby z Nowej Ziemi 
i okolic. To w większości długoletni pracownicy, któ-

rzy dobrze znają 
cykl produkcyjny 
tekturowni i bez 
problemu obsłu-
gują maszyny. 
Może zarobki nie 
są rewelacyjne, ale 
są zawsze. I zawsze 
w terminie. 

– Uważam, że 
najcenniejszym 
skarbem zakładu 
są jego pracowni-
cy. My mamy taki 
skarb. Cieszę się, 
że mogę zaufać 
mojej załodze – z 
dumą podkreśla 
prezes. – Mamy 
dla siebie wzajem-
ny szacunek. W za-
kładzie nie istnieje 
problem picia alko-
holu, opuszczania 
dniówek czy lek-
ceważenia pracy. 

Obróbka 
końcowa

Wygładzone w 

kalandrze arkusze mają grubość od 
1 do 4 milimetrów. Teraz pracow-
nik zgrabnie umieszcza w giloty-
nie stosik arkuszy, a ostre noże tną 
je równiuteńko do wymiaru pożą-
danego przez nabywcę. Następnie 
tektura zostaje zważona i zapa-
kowana w paczki. Teraz produkt 
jest gotowy do ekspedycji. Jedna 
paczka zapakowanej tektury waży 
około tysiąca kilogramów.

–  Nasza tektura jest bardzo 
twarda i ścisła, najtwardsza z 
polskich tektur i przez to ciężka. 
Jej główna zaleta to elastyczność. 
Można ją wyginać w różne stro-
ny, na pewno się nie połamie – na 

potwierdzenie swoich słów prezes wygina bezlitośnie 
kawałek tektury. – Właśnie ze względu na te cechy nasz 
produkt jest poszukiwany głównie przez producentów 
mebli tapicerowanych. Wśród naszych odbiorców jest 
ich kilkunastu. 

W fabrycznej hali leży na wadze stos wygładzo-
nych, równych arkuszy tektury, która przeszła zadzi-
wiającą drogę. Najpierw była brudną zmiętą makulatu-
rą, którą zmieniono na papkę, rozwodniono, aby zrobić 
z niej na powrót tekturę. Tym razem czystą i świeżą. 
Stos jasnoszarej tektury cieszy oko i zadziwia równiut-
kimi włóknami. Nawet kot, wyjątkowy czyścioch wśród 
zwierząt, chyba sądzi tak samo, bo ułożył się wygodnie 
na szczycie stosu mrużąc z lubością oczy. 

Pozyskiwanie surowca
Makulatura pozyskiwana jest od fi rm, które pod-

czas procesu produkcji wytwarzają odpady papierowe. 
Najważniejszymi dostawcami są urzędy oraz archiwa, 
które produkują chyba najwięcej makulatury. Dla tych 
ostatnich wykonywana jest w tekturowni darmowa 
usługa w postaci niszczenia dokumentów. Przedsta-
wiciel urzędu przy kalandrach naocznie upewnia się 
o nieodwracalnej przemianie archiwalnych (tajnych) 
dokumentów w brunatną papkę. 

 Indywidualni dostawcy są również mile widziani 
w „Nowej Ziemi” niezależnie od ilości dostarczonej 
makulatury.

– Nikt nigdy nie został przez nas odesłany od bra-
my zakładu, gdy przyszedł nawet z niewielką ilością 
surowca – zapewnia Zbigniew Brzeziński. – W każdym 
roboczym dniu między godziną 6 a 14 przyjmujemy 
wszystkich dostawców makulatury. Można przyjeżdżać 
w ciemno, bez umawiania się. Zapraszam.

tekst:  Agnieszka Młyńczak
zdjęcia: Przemysław Bartkiewicz 
              i Robert Pawłowski

Mokra robotaMokra robotaMokra robota

Makulatura to najważniejszy surowiec do produkcji tektury

Odcinanie arkuszy tektury z mokrej wstęgi

Świeża, jeszcze mokra tektura

Świeża, jeszcze mokra tektura

Kołognioty na początek rozwłókniają  makulaturę

Holender miesza i rozdrabnia masę przygotowaną przez kołognioty
Mokre arkusze układa się w stosach, przekłada tkaniną i ciężką blachą

W suszarni wiszą tysiące arkuszy tektury

Obróbka w gilotynie

Produkt końcowy

Wyschnięta tektura jest pofałdowana 
- trzeba ją „przeprasować” w kalandrze
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ODDECH HISTORII
Wysocko to jed na z najwcze-

śniej zaludnionych osad na Śląsku 
i Ziemi Złotoryjskiej. Potwierdzają to jednoznacznie 
wykopaliska archeologiczne. Pozwoliły one dotrzeć do 
materiału archeologicznego pochodzącego z epoki neo-
litu. Są to przede wszystkim krzemienne ostrza oraz 
ułamki naczyń. 

Uwagę zwraca grodzisko pochodzące z okre-
su wczesnego średniowiecza (VIII/IX w.). Prze-
prowadzane badania (np. 1963-65, 1972) pozwo-
liły odkryć kilka charakterystycznych elementów 
konstrukcji drewnianej. Na ich podstawie oraz na 
podstawie oceny odłamków naczyń glinianych ar-
cheolodzy doszli do wniosku, iż mamy do czynienia 
z grodziskiem wczesnośredniowiecznym. Jest ono poło-
żone na wysokiej terasie Kaczawy i ma kształt owalny 
o wymiarach 45 x 70 x  115 m. Na grodzisku znalezio-
no m. in. ślady spalonego drewna, odłamki ceramiki 
(VIII/IXw.), kości zwierząt, a także ślady osadnictwa 
z wieku XII/XIII: fragmenty ceramiki oraz pojedyn-
cze naczynia. Pod względem wieku i znaczenia gro-
dzisko z Wysocka jest porównywalne z grodziskiem 
w Rzymówce i Rokitnicy. Grodzisko znajduje się po 
prawej stronie, wjeżdżając do wsi od strony Kozowa 
(widoczny jest mały zagajnik). Grodzisko jest obecnie 
terenem prywatnym dwóch rodzin – praktycznie zupeł-
nie niezwiedzanym, gdyż o jego „istnieniu” wie niewiele 
osób nawet z samego Wysocka.

Z okazji 800-lecia nadania Złotoryi praw miejskich 
TMZZ podjęło (w czerwcu 2010r.) próbę częściowego 
udostępnienia grodziska turystom (za zgodą właścicieli). 
Próba nie powiodła się i wszystko zostanie „po staremu” 
(na razie?).

NAZWA
 Pomimo swojego „starożytnego” rodo-

wodu, w źródłach i dokumentach Wysocko pojawia 
się stosunkowo późno. Być może jest to wynikiem 
wielkiego pożaru kościoła w Brenniku, spowodowa-
nego przez wojska napoleońskie (1813), który strawił 
nie tylko dokumenty dotyczące Brennika i kościoła 
w Brenniku, lecz także odnoszące się do Wysocka. 
Po raz pierwszy  wymieniono w dokumencie miejsco-
wość Hoendorf w roku 1334 – jest to akt sprzedaży wsi 
Hoendorf przez Johanna von Donyn na rzecz Ottona 
von Donyn. Hoendorf   jest bez wątpienia poprzednicz-
ką wsi Hohendorf. Różnica w pisowni jest niewielka, 
a fonetycznie prawie niezauważalna. Inne nazwy tej 
osady nie pojawiają się w dokumentach. Polska nazwa 
– Wysocko – znaczeniowo jest prawie adekwatna do 
niemieckiej, czyli „wioski położonej na wywyższeniu” 
(hoch = wysoko, Dorf = wieś).

ROK 1493 I POSESJA NR 2a
W roku 1354 miejscowość przeszła w posiadanie 

kapituły wrocławskiej i należała do niej do roku 1810. 
Wysocko wraz z Kozowem występuje też  w przekazie 
z roku 1344, jako wieś udzielająca wsparcia szpitalowi 
św. Elżbiety (św. Michała) w Złotoryi. Szpital ten istniał  
w XIV w. poza murami miasta – za Bramą Dolną (Le-

gnicką), obecnie plac Ma-
tejki.    

W dokumentach Wy-
socko nie występuje zbyt 
często. Najdawniejszy, 
trwały  ślad historii wsi 
znajdziemy na budynku, 
który obecnie (2010) nosi 
nr 2a. Na budynku tym 
umieszczona jest tablica 
– częściowo już nieczytel-
na – zawierająca w języku 
niemieckim następującą 
inskrypcję (za pomoc w jej 
rozszyfrowaniu dziękuję 
Katarzynie Zagrobelnej):
DIES HAUS WARD ER-
BAUT 1493 
VON DEN HOCHWÜR-
DIGEN KLOSTER-
HERRN

ES DIENTE DARAUF VIELEN
GESCHlECHTERN ALS HEIMSTÄTTE.
DOCH WOHNTE HIER BEI SAMMEN 
ZUM T (nieczytelne) ARBEIT UND G(nieczytelne)
ZUM SEGEN DEN MENCHEN (nieczytelne)
VER (nieczytelne) (nieczytelne) (nieczytelne)
                                                  STÄRKE.
W języku polskim można czytelne fragmenty oddać 

w ten sposób: „dom ten został zbudowany w roku 1493 
przez wielce czcigodnych ojców klasztoru. Służył wielu 
pokoleniom jako mieszkanie”. Tablica ta być może jest 
oryginalna, lecz budynek, do którego ją umocowano, 
nie wskazuje na piętnastowieczne pochodzenie. Prawdo-
podobnie w tym miejscu stał obiekt z tego czasu, który 
jednak z różnych powodów nie dotrwał do naszych cza-
sów, ale tablica, która oparła się zniszczeniu, została naj-
prawdopodobniej umocowana także na nowym budynku. 

MINIKALENDARIUM ZARYSU DZIEJÓW
Po tej dacie następuje dość duża luka w wiadomościach 

na temat wsi (poza kościołem). Położenie wsi pozwala 
uniknąć np. powodzi lecz nie chroni przed epidemiami 
lub zarazami. Jest też upragnionym kąskiem dla strategów 
i dowódców wojskowych. Dlatego mieszkańcy Wysocka 
z pewnością doświadczyli dramatów związanych z prze-
marszem lub pobytem wojsk w okresie wojny trzydzie-
stoletniej (1618-48), w czasie wojen śląskich (1740-63). 
Najistotniejsze fakty w ujęciu chronologicznym można 
ująć następująco:
* 1802 – wymieniony jest kościół katolicki, szkoła kato-
licka, gospoda, kowal, młyn wodny, browar;
* 1813 – w dniu 28 maja doszło w rejonie wsi do krwa-
wych zajść między wojskami francuskimi a pruskimi; 
nie wynika jasno z opisu, czy byli polegli i ranni, mowa 
jest jedynie o tym że „pola zbożowe zostały stratowane” 
– z budynków głównie ucierpiał młyn;
* 1841 – wieś zamieszkuje 227 mieszkańców, w więk-
szości katolików  (ewangelików było 71); jest 35 gospo-
darstw domowych, w tym jedno dziedziczne sołectwo; 
wymieniony jest też kościół jako fi lia kościoła w Brenni-
ku oraz katolicka szkoła, w której naucza kantor Schmie-
ger;  we wsi był również „znaczący browar” i gorzelnia;
* 1845 – 298 mieszkańców, w tym 71 ewangeli-
ków co oznacza, że nadal większość mają katoli-
cy; jako obiekt sakralny wymieniona jest „kapli-
ca”, w której nabożeństwa odbywały się cztery razy 
w tygodniu; szkoła katolicka funkcjonuje jako „zbior-
cza”, gdyż przyjmuje dzieci katolickie z Rzymówki i 
Łaźniczek; istnieje młyn wodny, browar i już trzy go-
spody; działalność prowadzi dwóch kramarzy oraz 7. 
rzemieślników; oprócz rolnictwa we wsi dominuje ho-
dowla owiec, a konkretnie merynosów, których liczbę 
określono na 950; naliczono również 122 sztuki bydła;
* 1848 – to rok wielkich wydarzeń w całej Europie okre-
ślanych jako Wiosna Ludów; mieszkaniec Wysocka (Stil-
ler) został deputowanym do Zgromadzenia Narodowego 
w Berlinie jako reprezentant powiatu złotoryjsko-choj-
nowskiego; 
* 1905 – 245 mieszkańców, nadal przeważają katoli-
cy – 136. Wymieniono także 7 Polaków; gospodarstw 
domowych było wtedy  48.
* 1927 – 234 mieszkańców, ewangelików 96 oraz innych 
wyznań (prawdopodobnie Żydzi – 4); liczbę uczniów 
w szkole określono na 27; była to jedna klasa z jednym 
nauczycielem;
* 1930 – nadal istnieje dziedziczne sołectwo; jako właści-
ciel wymieniony jest Konrad Reichsgraf (hrabia Rzeszy) 
von Lüttichau; po tym roku następuje niewyobrażalnie 
wysoki skok liczby ludności: 1938 = 509 mieszkańców, 
1939 = 525, 1943 = 517, który ma swoje źródło w tym, 
że Rzymówka stała się częścią (Ortsteil) Wysocka i licz-

bę mieszkańców oraz budynków podawano łącznie (do 
zakończenia II wojny); naziści chcieli mieć wszystko 
wielkie i dlatego sąsiedzkie wsie przyłączano bez zgody 
mieszkańców do większych.

Mieszkańcy Hohendorf na czele z sołtysem Helbi-
giem śpią jeszcze spokojnie. Rzemieślnicy: dwóch cieśli, 
dwaj stróże nocni, dróżnik, szewc, dojarz, dwaj kowale, 
siodlarz, krawcowa, piekarz oraz inni – jeśli nie wcielono 
ich do armii - normalnie jeszcze wykonują swoje czynno-
ści. Być może nadal wierzą propagandzie, że zwycięstwo 
jest bliskie, choć jest już po klęsce pod Stalingradem. 
Dla tych, którzy jeszcze wierzą, tym dramatyczniejszy 
będzie luty 1945 i pierwsza ucieczka przed wkraczający-
mi oddziałami Armii Radzieckiej (tę ucieczkę nakazały 
władze niemieckie).

   Po II wojnie światowej liczba ludności kształtuje 
się następująco:

* 1989 – 165 mieszkańców 
* 1994 – 179 mieszkańców
* 1999 – 176 mieszkańców
* 2004 – 160 mieszkańców
* 2005 – 157 mieszkańców, 37 zamieszkałych budyn-

ków
* 2010 – 153 mieszkańców, 32 zamieszkałe budynki.

KOŚCIÓŁ
Wysocko miało, niemal od zarania, trzy instytucje, 

które nadają każdej miejscowości rytm życia: kościół, 
szkoła, karczma. Początków kościoła w Wysocku prawie 
wszyscy badacze dopatrują się w działalności św. Jadwi-
gi. Jest wysoce prawdopodobne, że w miejscu obecnego, 
obiekt sakralny stoi od samego początku. Forma archi-
tektoniczna ulegała zmianie – pierwociny dzisiejszej 
świątyni to pewnie jakaś kaplica, być może ufundowana 
przez św. Jadwigę, a na pewno postawiona w jej intencji. 
Według B. Steinborn formy architektoniczne obecnego 
kościoła wskazują na to, że mógł on powstać  w XV w. 

Wiek XVI przyniósł na Śląsk reforma-
cję. Mieszkańcy Wysocka również zareagowa-
li na nowości religijne – prawie wszyscy przeszli 
na protestantyzm. Wieś przekazywała dani-
ny na rzecz luterańskiego pastora w Rokitnicy. 

W roku 1677 kościół w Wysocku znajdował się 
w bardzo złym stanie. Tak działo się do roku 1694, kiedy 
to będący pod patronatem klasztoru w Lubiążu, kościół 
w Rokitnicy, został zamknięty dla praktyk protestanc-
kich (do roku 1707). Był to już okres kontrreformacji. 
Wrocławski biskup, Johann Brunetki, przeprowadził 
rekatolicyzację wsi. Według kroniki Hensela, we wsi 
osiedlano katolików, a luterańskich właścicieli zmusza-
no do sprzedaży swoich posiadłości. Można przyjąć, 
że wysoczańska kaplica (kościół) musiała cały czas 
pozostawać katolicką, ponieważ w protokole komisji 
redukcyjnej z przełomu 1653/54 nie wymieniono jej. 
Sprawozdanie powizytacyjne z roku 1677 wymienia 
w Wysocku ruiny zniszczonego kościoła o długości 28. 
i szerokości 14. łokci (łokieć=ok. 0,5m). Jako, że ścia-
ny boczne i ściana szczytowa pozostały nienaruszone, 
odbudowa nie była zbyt uciążliwa. Renowacja świątyni 
musiała zostać zakończona przed rokiem 1718, ponieważ 
protokół z wizytacji kościelnej przeprowadzonej w tym 
roku wymienia kościół już odnowiony. Kościół na nowo 
poświęcono św. Jadwidze, a posługę duszpasterską pełnił 
ksiądz z Brennika. Prawdopodobnie działania wykaza-
ne wyżej spowodowały, że w roku 1724 wieś uznano 
za całkowicie katolicką. Jednakże zajęcie Śląska przez 
Prusy spowodowało, że do wsi mogli wracać protestanci 
(1742), lecz będący w tej chwili w mniejszości, odby-
wali swoje praktyki religijne w kościele ewangelickim                        
w Rokitnicy. 

Obecny plan kościoła składa się z nawy oraz prezbi-
terium, które zamyka się w trzech ścianach ośmioboku. 

W kruchcie zachodniej zachował się gotycki ostrołuczny 
portal zdobiony maswerkiem. Skromniejszy portal, także 
gotycki, zachował się od strony kruchty południowej. 

Wewnątrz kościoła, na ścianie południowej, znajduje 
się interesujący zabytek malarstwa – obraz przedstawia-
jący scenę „Ukrzyżowania”, na którym widoczna jest 
Matka Boska Bolesna i św. Jan. Obraz ten B. Steinborn 
datuje na lata około 1500. To, co się zachowało, jest nie-
stety tylko pozostałością istniejącego tu niegdyś trypty-
ku. Jeśli ów tryptyk znajdował się w kościele od samego 
początku, stanowiłby on dowód, że kościół istniał już 
przynajmniej w I połowie XV wieku. Innym ciekawym 
zabytkiem jest barokowa rzeźba Matki Boskiej Bolesnej, 
będąca najprawdopodobniej dziełem ludowego artysty 
(rzemieślnika).

DZWON
W kościele jest mały dzwon wzywający 

wiernych do modlitwy i nabożeństwa; jego wy-
miary: wysokość – 26cm, średnica – 34 cm; 
na dzwonie nie umieszczono żadnej inskrypcji ani daty 
(informacja: U. Skała oraz R. Gorzkowski). O dzwonie 
w kościele w Wysocku istnieją jeszcze inne informa-
cje. Pochodząca z roku 1707 mówi o tym, że Sigismund 
Götz odlał dzwon we Wrocławiu na potrzeby kościoła 
w Wysocku. Wizytacja kościelna z roku 1718 wymienia 
rzeczywiście jeden dzwon oraz małe organy. Z roku 1785 
natomiast pochodzi informacja, że jest jeszcze jeden 
większy dzwon odlany przez „Joh Ehrenfrieda  Seifer-
ta z Jeleniej Góry”. Z akt wizytacji przeprowadzonej 
w roku 1803 wynika, że w dniu 13. grud-
nia na drewnianej wieżycce znajdował się jeden 
dzwon. Podano również, że kościół jest masywny 
i kryty gontem. Istnieje jeszcze wersja, że do lat 1962/63 
miał się znajdować w Wysocku jeszcze drugi dzwon, 
lecz żadnych dokładnych informacji w tym zakresie nie 
dało się znaleźć.

CMENTARZ
Do kościoła przynależy dobrze utrzymany 

cmentarz. Zwraca uwagę będący w dobrym sta-
nie  grobowiec rodziny Vieler. Na jego ścianie 
bocznej znajduje się kamienna tablica z inskryp-
cją informującą, że jest to „miejsce spoczynku ro-
dziny Scholz i Brzitwa”. Nie wykluczone więc, że 
w przeszłości mógł to być wspólny grobowiec albo też 
był tu jeszcze jakiś inny grobowiec, po którym została je-
dynie tablica. Dziwna pisownia tego drugiego nazwiska 
wzięła się najprawdopodobniej stąd, że to dość typowe 
śląskie nazwisko (Brzytwa) zostało przez urzędnika nie-
mieckiego nieco zmienione („y” na „i”) – cenne jednak 
i interesujące jest, że właściciel tego nazwiska zdołał 
uchronić uciążliwe „rz”.

SZKOŁA
Kolejną instytucją, która decyduje o randze wsi, 

jest szkoła. Placówka taka istniała w Wysocku już 
w czasach prusko-niemieckich, a w okresie powo-
jennym wieś musiała 15 lat czekać na własną szkołę. 
Szkołę w Wysocku zorganizowała Rozalia Styczeń. Z 
udziałem władz powiatowych otwarcie szkoły odby-
ło się 28. listopada 1959 roku. Wcześniej R. Styczeń 
zorganizowała jedną z pierwszych polskich szkół 
po II wojnie w Biskupinie (1. września 1946). R. Styczeń 
to pionier złotoryjskiej polskiej oświaty. Jako odznaczo-
na Złotą Odznaką ZNP oraz Odznaką Zasłużony dla 
Oświaty Województwa Legnickiego, znalazła miejsce w 
„W Złotej Księdze ZNP”. Była nie tylko nauczycielem, 
lecz także działaczem kulturalno-oświatowym, radną 
powiatową, organizatorką kursów dla analfabetów, dzia-
łaczką Koła Gospodyń Wiejskich. Po rozwiązaniu szko-
ły w Wysocku jeszcze przez 5 lat pracowała w Szkole 
Podstawowej w Rokitnicy, społecznie pełniąc obowiązki 
prezesa Ogniska ZNP.     W Wysocku R. Styczeń była 
jedynym dyrektorem tej szkoły – od jej założenia do za-
kończenia działalności w 1973 roku. Najwięcej uczniów 
szkoła liczyła w roku szkolnym 1962/63 – 50 uczniów, 
później liczba ta stale malała. R. Styczeń zmarła w r. 
2009. z inicjatywy TMZZ w Kościele w Wysocku miesz-
kańcy zamówili mszę żałobną, którą za zmarłą odprawił 
ks. proboszcz Andrzej Burdziak.

LUDZIE
Organizacją życia społecznego wsi po II wojnie 

zajmowali się przede wszystkim sołtysi. Pierwszym 
sołtysem został wybrany Franciszek Nowak. Kolejno 
po nim funkcję tę pełnili: Józef Majos, Jan Naklic-
ki, Stefan Suchan, Kazimiera Chudykowska, Kazi-
mierz Kardynał, Józef Arian, Barbara Arian, Elżbieta 
Węgierek, Maciej Jasiński - nadal.  Pierwszymi 
osadnikami polskimi byli: Franciszek Nowak, Maria 
i Stefan Suchan, Józef Węgierek, Zofi a i Jan Czułajewski, 

Stanisław Zielonka, Maria Janus, Tomasz Łoś, Ignacy 
Dudek, Jan Spera, Jan Gonciarz, Stanisław Stachera. Tak 
jak przed wiekami, wieś pozostała zasadniczo rolnicza. 
Niezależnie jednak od zajęć w rolnictwie, współcze-
sność narzuciła konieczność znalezienia innego rodzaju 
zatrudnienia – poza miejscem zamieszkania lub we wsi. 
Z występujących tu teraz nowych form zatrudnienia i 
prowadzenia działalności gospodarczej przeważa zde-
cydowanie zaangażowanie w branży handlowej. W reje-
strze Urzędu Gminy znajduje się 6 osób prowadzących 
działalność gospodarczą. 

KULTURA
W dawnym Wysocku szeroko znany był zajazd (go-

spoda) z własnym browarem. Był to obiekt bardzo dobrze 
urządzony i spełniający wszelkie wymogi turystyczne. 
Powojenni mieszkańcy Wysocka nazywali ten obiekt 
„pałacem”. W tym pałacu, jeszcze do lat 60, organi-
zowano zabawy dożynkowe, wesela i innego rodzaju 
spotkania. Najmłodsi mieszkańcy wsi nie wiedzą już, o 
jakim obiekcie jest mowa, ponieważ ówczesne władze 
powiatowe (a częściowo także sami mieszkańcy Wysoc-
ka), doprowadzili go do ruiny, a następnie rozebrania 
obiektu. Zdaniem dobrze zorientowanych osób budy-
nek wymagał niewielkiej naprawy, ażeby mógł służyć 
następnym pokoleniom. „Pałac” rozebrano, a nie jest 
wykluczone, że parkiety i inne jego  elementy wylądo-
wały w prywatnych mieszkaniach ówcześnie wysoko 
postawionych osób. Gdyby ten „pałac” uratowano, wieś 
nie musiałaby w roku 1988 toczyć „wojny styczniowej” 
o świetlicę. Wówczas to, z powodu braku obiektu na 
świetlicę, mieszkańcy wsi zwrócili uwagę, że ich była 
nauczycielka i dyrektorka zajmuje służbowe mieszkanie 
w szkole, a faktycznie już w nim nie zamieszkuje.      

1 I 1988r. złotoryjską gminę miejską i wiej-
ską połączono w jedną. W moim prywatnym no-
tatniku (inspektora oświaty) zapisałem: „W trze-
cim dniu urzędowania, pracownik gminy wiejskiej 
w rozmowie telefonicznej, bez wstępu i wyja-
śnień zapytał mnie dość agresywnie: Co pan zrobi 
z Wysockiem? On pewno wiedział, bo podle-
gała mu oświata na wsi, a mnie w tych dniach 
Wysocko myliło się jeszcze z Wyskokiem. A 
w Wysocku wrzało.

 Był to ostry spór, w którym prawie cała wieś stanęła 
przeciwko swojej nauczycielce, R. Styczeń. Ta niemiła 
sprawa zakończyła się tym, że była dyrektorka wypro-
wadziła się z Wysocka i zajmowanych pomieszczeń, a 
w roku 1990 Złotoryjski Ośrodek Kultury oraz Wydział 
Oświaty i Wychowania w Złotoryi dokonały przekładki 
dachu na byłej szkole - świetlica mogła rozpocząć pełną 
działalność. 

Początki działalności świetlicy przypadają na rok 
1978/79. Kierownikami świetlicy byli chronologicznie: 
Piotr Nowak, Barbara Arian, Dorota Spera, Kazimiera 
Chudykowska, a obecnie Elżbieta Węgierek. Świetlica 
otwarta jest dwa razy w tygodniu – także w czasie ferii. 
Przebywa w niej najczęściej młodzież, korzystając z gier, 
w które jest wyposażona placówka: stół do tenisa, „piłka-
rzyki”, mini-bilard, gry stolikowe. Jest również zaplecze 
kuchenne, co umożliwia nie tylko organizację zebrań 
wiejskich, lecz także większych imprez o charakterze 
ogólnym, a także prywatno-rodzinnym. W roku 2005 
świetlica przeszła kolejny remont, podczas którego do-
konano m.in. wymiany okien, zmodernizowano zaplecze 
kuchenne oraz sanitariaty. 

OCHOTNICZA  STRAŻ  POŻARNA
Ważną rolę w życiu wsi spełnia Ochotnicza 

Straż Pożarna. Oprócz swojej funkcji zasadni-
czej, bierze również udział w akcjach związanych 
z ratowaniem życia ludzkiego i mienia. OSP pełni słu-
żebną rolę nie tylko wobec Wysocka ale niesie pomoc 
także mieszkańcom innych miejscowości. Szczególnie 
trudną rolę strażacy mieli do spełnienia                w 
okresie powodzi w roku 1997. O ich dzielnej postawie 
niech  świadczy fakt, że Kazimierz Kardynał otrzymał 
wysokie wyróżnienie z Ministerstwa Rolnictwa; wy-
różniono także pozostałych członków straży. Obecnie 
naczelnikiem straży jest Jacek Węgierek. 

SPORT
Liczba mieszkańców wsi stwarzała możliwości za-

łożenia klubu sportowego. W Wysocku to się nie udało, 
choć próbę taką podjęto. W roku 1989 wokół ówcze-
snego sołtysa, Kazimierza Kardynała, zgromadziła się 
grupa chętnych do uczestniczenia w systematycznych 
rozgrywkach. Zespół przyjął nazwę Ludowy Zespół 
Sportowy „Gryf”.  Do rozgrywek jednak nie przystą-
pił jako reprezentant Wysocka, lecz po połączeniu się z          
Krotoszycami, został praktycznie przez tę miejscowość 
wchłonięty. Kolejną próbę podjęto 10 lat później; z za-

chowanego protokołu z dnia 15. listopada 1999 wyni-
ka, że „istnieje potrzeba i możliwości założenia klubu 
sportowego”. Powołano zarząd klubu, w skład którego 
weszli: Andrzej Całkowski – prezes, Piotr Nowak oraz 
Julian Ziarno jako wiceprezesi, Jerzy Spera – skarbnik, 
Grzegorz Arian i Tomasz Korczyński – członkowie za-
rządu. Niestety, i ta próba nie powiodła się. Nałożyły 
się teraz na siebie różne przyczyny, w tym m. in., to, iż 
bardzo przeciągały się prace związane z wytyczeniem 
terenu pod boisko. Powstał w tym miejscu plac zabaw, 
lecz nie był to cel, do którego dążono. Zdaniem wielu 
mieszkańców wsi nadal istnieją możliwości, ażeby  klub 
w Wysocku powstał. 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
Prawie we wszystkich miejscowościach Gmi-

ny Złotoryja działały Koła Gospodyń Wiej-
skich. W tym przypadku Wysocko nie pozostało 
w tyle. Kołem KGW w Wysocku kierowała Krystyna No-
wak. Dożynki, Dzień Kobiet oraz organizowanie innych 
okolicznościowych świąt to stałe punkty programu. Nie-
zależnie od tego 
organizowane 
były wycieczki, 
konkursy oraz 
pokazy żywie-
nia. Nie brako-
wało również 
typowych dla 
tej organiza-
cji działań, jak 
rozprowadzanie 
kurcząt oraz pa-
szy. 

KARCZMA 
SĄDOWA

W Wysoc-
ku, tak jak i w 
innych miejsco-
wościach gminy, 
w okresie przed-
wojennym funk-
cjonowały tzw. 
topograf iczne 
nazwy miejscowe. 
Z ba rdz iej 
znanych i cie-
kawych nazw 
p r z y t a cz a my 
następujące: 

* „Szaniec” (die Schanze) – odnosi się z całą pew-
nością do słowiańskiego grodziska z okresu wczesno-
średniowiecznego, opisanego na wstępie.

* „Sąd” (das Gericht) – ta nazwa świadczy o tym, że 
w Wysocku musiało znajdować się miejsce, w którym 
odbywano rozprawy sądowe, którym przewodniczył soł-
tys przy udziale ławników. Zazwyczaj była to karczma 
(tzw. Gerichtskretscham), w której o określonym czasie 
i porze ława sądowa orzekała; taka „karczma sądowa” 
w Wysocku istniała. 

TURYSTYKA
W rejestrze Biura Dokumentacji Zabytków w 

Legnicy znajdujemy 26 obiektów o walorach kul-
turowych. Najstarszym z nich był budynek nr 4 
datowany na rok 1800 (już nie istnieje). W kolej-
ności najstarszymi byłyby (oprócz kościoła i gro-
dziska): budynek mieszkalno-gospodarczy nr 10 
z  1853 roku oraz domy mieszkalno-gospodarcze nr 6, 19, 
26, 27 – z I połowy XIX wieku. Przez Wysocko przebiega 
od 2005 roku trasa „szlaku źródlanego”:  Jerzmanice-
Zdrój – Rokitnica – Wysocko - Rzymówka, a od roku 
2006 – „szlak czterech świątyń jadwiżańskich”. Również 
międzynarodowa  pątnicza droga ekumeniczna – „droga 
św. Jakuba”- wiedzie przez Wysocko (od 2006r.).

WSPÓŁCZESNOŚĆ
Największe inwestycje poprawiające warunki życia 

mieszkańców w okresie powojennym rozpoczęły się w 
latach 90.  Wodociąg i kanalizację wieś otrzymała po 
realizacji inwestycji z lat 1995 – 97. W roku 1995 po-
łożono drogę tłuczniową do szosy legnickiej, a w roku 
2002 położono na niej asfalt. Od 1998 roku wszyscy 
mieszkańcy mają dostęp do telefonu. 

     
Opracował: Alfred Michler
Druk i opracowanie komputerowe:
Urszula Rajczakowska i Anna Chudzik, 
Edward Kmita
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Jeżeli chcesz miło spędzić czas, to na pewno 
w Złotoryi, ale jeżeli szukasz nowych wrażeń, to 
poznaj Złotorie. Będziesz miał w czym wybierać, bo 
Złotorii w Polsce jest kilka. Zacznij zwiedzanie od 
malowniczo położonej Złotorii w rozwidleniu Wisły 
i Drwęcy, na przedmieściach Torunia w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim. Dalej możesz podążyć 
na wschód, na tereny województwa mazowieckiego,  
gdzie spotkasz dwie miejscowości o tej wdzięcznej 
nazwie: Złotoria Stara i Złotoria Nowa. Podążając 
wciąż w tym kierunku, w malowniczej dolinie Na-
rwi, już w województwie podlaskim, odnajdziesz 
kolejną już Złotorię. Jeśli zaś szukasz zapomnienia, 
udaj się na tereny Puszczy Białej, gdzie w gminie 
Czarna Białostocka leży ostatnia ze Złotorii, kolonia 
śródleśna – Złotoria. Można  odczuć lekki zawrót 
głowy, gdyż kolonii z nazwą Złotoria jest więcej…
bo w podlaskiem jest jeszcze Złotoria – Kolonia,  
Złotoria – Podlesie.

Spróbujmy drogi czytelniku uporządkować wie-
dzę na temat Złotoryi i Złotorii, bowiem od umiejęt-
ności rozróżniania ich na mapie zależy poprawność 
pisania nazw tych miejscowości. Zwiedzanie propo-
nuję zacząć od naszej dolnośląskiej Złotoryi, gdyż 
jest jedyną polską miejscowością o takiej nazwie, a 
ponadto najstarszym miastem w Polsce z rodowodem 
złota. Złotoryja zwraca na siebie  uwagę historią 
„miasta złota”.

 Najważniejszym czynnikiem miastotwórczym 
było wydobycie złota. Jego eksploatacja przebiegała 
w rejonie Kopacza oraz Kozowa, gdzie obecność 
tego kruszcu stwierdzono w polodowcowych żwirach 
zalegających na Górze Mikołaja. Warstwa złotono-
śna zalegała dość płytko, ok.1m pod powierzchnią, 
dlatego jego wydobycie było ułatwione. Duży wpływ 
na rozwój Złotoryi miało także położenie miasta na 
styku dwóch krain geografi cznych – Niziny Śląskiej 
i Sudetów. Umiejscowienie na prawym, stromym 
zboczu doliny Kaczawy miało duże znaczenie ko-
munikacyjne.  Nazwa miejscowości ewaluowała po-
przez dzieje historii: od Aurum przez Aureus Mons  ( 
Złota Góra) i Goldberg do powojennych Złotej Góry, 
Złotorii by w końcu zostać Złotoryją. Nasze mia-
sto od początku XIII wieku przeżywało burzliwe 
dzieje przechodząc z rąk do rąk ościennych państw: 
Czechów i Niemców. Złotoryjanie szczycą się blisko 
800-letnią historią miasta, którego lokacja miejska na 
prawie magdeburskim została skrzętnie odnotowa-
na jako fakt historyczny w niemal 
każdym słowniku historycznym 
czy encyklopedii. Mimo tego do-
niosłego zdarzenia, często zdarza 
się nam usłyszeć „przekręconą” 
wersję nazwy naszego miasta. Czy 
to w mediach, czy na ulicy, zamiast 
Złotoryja słyszymy Złotoria, np. 
byłem w Złotorii, przejeżdżałem 
przez Złotorię. Słownik popraw-
nej polszczyzny podaje natomiast: 
„Złotoryja, miasto w wojewódz-
twie dolnośląskim; dopełniacz, 
celownik i miejscownik: Złotoryi; 
biernik: Złotoryję; narzędnik; Zło-
toryją – złotoryjanin, złotoryjanka, 
złotoryjanie – przym: złotoryjski”. 
Niestety w dostępnych słownikach 
i encyklopediach nie ma informacji 
na temat odmiany nazw miejsco-
wości Złotoria. Natomiast znając 
ogólne zasady gramatyki, wiemy 
że „byłem w Złotorii” powinno się mówić tylko wte-
dy gdy mamy na myśli miejscowość Złotoria. 

Kontynuując naszą podróż, odwiedzimy najwięk-
szą i zarazem najbardziej znaną ze Złotorii. Ta Zło-
toria  położona jest na Pomorzu, w województwie 
kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim, w 

gminie Lubicz. Jest to zabytkowa osada znana już w 
epoce brązu (1800-800 lat p.n.e.), założona na prawie 
magdeburskim wieś w 1262 roku  za sprawą księcia 
dobrzyńskiego Kazimierza. Od czasów wczesnego 
średniowiecza Złotorya – w 1240 r. była grodem 
pogranicznym książąt mazowieckich, który to gród 
bronił ziemi dobrzyńskiej przed napadami Prusów, 
Litwinów i Krzyżaków. W 1343 roku już w Slotorii, 
u ujścia Drwęcy do Wisły, za sprawą Kazimierza 
Wielkiego został przebudowany obronny zamek, 
który został zniszczony 
przez Krzyżaków w 1409 
roku. Pola złotoryjskie 
były niemymi świadkami 
wojen i ugody pomiędzy 
Polakami a Krzyżakami. 
Ruiny zamczyska są te-
matem wielu barwnych 
legend i podań.  

Wielu znanych po-
wieściopisarzy snuło 
opisy dziejów Złotorii. 
Niewątpliwie do popular-
ności „ toruńskiej” Złoto-
rii przyczynił się noblista 
Henryk Sienkiewicz, któ-
ry na kartach powieści 
„Krzyżacy” umiejscowił 
w złotoryjskim zamku 
śmierć Danusi, córki 
Juranda ze Spychowa, 
która zginęła  w wyniku 
zdradzieckiego napadu 
Krzyżaków. Także Józef 
Ignacy Kraszewski swo-
im piórem spisał dzieje 
oblężenia zamku złoto-
ryjskiego z 1374 roku w 
powieści „Biały książę”.  
Złotoryjanie szczycą się  
również wydarzeniem z 
1877 roku, kiedy to ruiny zamczyska odwiedził sam 
mistrz malarstwa Jan Matejko. W 1825 roku  weny 
twórczej w ruinach złotoryjskiego zamku szukał 
fenomenalny kompozytor Fryderyk Chopin. Nazwa 
miejscowości Złotoria przez lata ulegała zmianie. Od 
1240 roku była znana jako Złotorya, potem Zlottorya, 
Slotoria, Zlotterie, Złotorya, Zlotterie i od 1920 roku 
do chwili obecnej pozostaje Złotorią. Jedna z hipotez 
zakłada, że nazwa wsi pochodzi od wydobywania 
złota z rzeki Drwęcy, czego potwierdzeniem mogłaby 
być królewska hamernia tego kruszcu w Lubiczu 
(miejsce w którym wytopione z rudy metale uzdat-
niano lub przerabiano za pomocą młota). Jednak bar-
dziej prawdopodobną hipotezą jest wersja, że nazwę 
przyjęto od szlacheckiego herbu Złoty Ryj. Legendy 
i podania zawierają wzruszające, przepełnione mi-
łością losy bohaterów – założycieli wsi. Pojawiają 

się w nich złotnik, rusałka, 
piękna dziewczyna o imie-
niu Dobra Nowina lub też 
Rya (legendy są dostępne 
na stronie www.złotoria.
pl). Choć nasza dolnośląska 
Złotoryja i „toruńska” Zło-
toria są miejscowościami 
oddzielonymi od siebie set-
kami kilometrów, łączy je 
nie tylko podobnie brzmiąca 
nazwa, lecz również splata-
jące się wątki historyczne. 
Nasz  książę Henryk Bro-
daty przyjaźnił się bowiem 
z księciem mazowieckim. 
Była to przyjaźń na tyle 
bliska, że książę Konrad 
prawdopodobnie skorzy-
stał z rady księcia śląskie-
go Henryka i sprowadził 
do Polski Rycerzy Zakonu 

Najświętszej Marii Panny, czyli Krzyżaków.
Druga ze Złotorii leży w województwie mazo-

wieckim, w powiecie ostrowskim, w gminie Zarę-
by. Została ona swego czasu podzielona na Złotorię 
Starą i Nową.

Stara Złotoria to wieś założona na prawie nie-

mieckim w 1472 roku przez księcia mazowieckiego 
Kazimierza III, biskupa płockiego, przez którą pły-
nie rzeka Złotoria. Już w XV wieku był tu dwór bi-
skupi, a zarządcy wsi postanowili utworzyć tu lokal-
ny punkt administracyjny. Złotoria stała się centrum 
zespołu dóbr ziemskich biskupów płockich. Być 
może mogła z czasem stać się miastem, lecz w XVI 
wieku biskup płocki, Krzycki podniósł do rangi mia-
sta pobliską wieś Wronie zakładając na jej gruntach 
Andrzejowo. Pomimo tego faktu, Złotoria nadal była 

centrum administracyjnym bi-
skupów płockich. Oprócz chłop-
stwa, mieszkali tu również za-
grodnicy i rzemieślnicy. W XIX 
wieku wieś została uwłaszczona 
między chłopów tam mieszka-
jących. Nazwa miejscowości 
ma prawdopodobnie znaczenie 
wyłącznie kulturowe i pochodzi 
od określenia ”Złotoryja”, czyli 
miejsca gdzie „ryto za złotem”, 
czyli szukano złota. Być może 
jest ona związana z oczekiwa-
niami biskupów dotyczącymi 
bogatych zbiorów, a tym samym 
i dochodów z upraw rolnych. W 
dokumencie nadającym prawo 
niemieckie dla tej wsi czytamy: 
„Pragnąc nieużytek albo las nie-
zamieszkały albo opuszczony nie 
przynoszący nam i naszemu ko-
ściołowi żadnego dochodu (…) 
doprowadzić do użyteczności, 
uprawy i dochodu, zakładamy 
wieś o nazwie Złotoria”. Nowa 
Złotoria powstała w XIX wieku 
na obszarze dawnych dóbr bi-
skupich. We wsi nie zachowało 
się wiele zabytków, jednak nie-
wielka osada przyciąga swym 
urokiem. Zachowała się fi gurka 

Jana Nepomucena, kapliczka przydrożna i majątek 
ziemski.

Trzecia miejscowość o nazwie Złotoria to tak-
że wieś ale położona w województwie podlaskim, 
w zachodniej części powiatu białostockiego, w 
gminie Choroszcz. Leży na trasie Warszawa – Bia-
łystok, od którego dzieli ją 12 kilometrów. Położona 
w dolinie Narwi, gdzie niegdyś odławiano ogromne 
ilości raków, które dziś stanowią bardziej osobliwość 
niż bogactwo naturalne rzeki. W okolicach Złotorii 
istnieją za to liczne miejsca, w których zamieszkują 
bobry. W XIX wieku znajdujące się tam folwarki 
zwano Złotorya i Awuls. Obecnie we wsi nie ma 
zabytków poza drewnianym kościołem parafi alnym 
pow. św. Józefa z 1920 roku.  Niestety wiadomości 
na temat Złotorii jest bardzo niewiele. Nazwa miej-
scowości prawdopodobnie pochodzi od różnych dóbr 

naturalnych, które mogą 
być cenne niczym złoto a 
może od herbu szlachec-
kiego albo od złóż natu-
ralnych tego kruszca ?

Kolonię leśną o 
nazwie Złotoria trud-
no odszukać nawet na 
bardzo szczegółowej 
mapie. Położona jest na 
południowy wschód od 
Czarnej Białostockiej, 
obok miejscowości Złota 
Wieś i Ruda Rzeczka. To 
prawdziwa pustelnia. Je-
śli zdarzy ci się odwiedzić 
tamte strony, zrób zdjęcie 
i umieść je w internecie. 
Będziesz pierwszą osobą, 
która przedstawi tę ukrytą 
Złotorię szerszej publicz-
ności.

A zatem Złotoria czy Złotoryja?  Jeżeli Złotoria 
to tylko w Złotorii, ale jeżeli Złotoryja to w Złotoryi. 
Być może ważniejsze jest to, że  zarówno w Złoto-
riach jak i Złotoryi zamieszkują złotoryjanie.    

Anna Woźniak i Urszula Kaliciak

Wrocławiu. 
Patronat 

m e d i a l n y 
nad konkur-
sem objął 
miesięcznik 
„Echo Zło-
toryi”. 

C e l e m 
k o n k u r s u 
było ukaza-
nie piękna 
p r z y r o d y 
ziemi zło-
tor y jsk iej , 
upowszech-

nianie wiedzy i postaw eko-
logicznych.

Konkurs adresowany 
był do 
amato-
rów fo-
tografo-
wa n ia , 
w y ł ą -
c z o n o 
z niego 
o s o b y 
zajmujące się profesjo-
nalnie fotografi ą.

Nadsyłane prace 
tematycznie związane 
były z przyrodą Nadle-
śnictwa Złotoryja, po-
kazywały piękno pej-
zażu, bogactwo świata 

roślinnego i zwierzęcego, urodę leśnych 
zakątków lub wędrówek po lesie.

Rozstrzygnięcie konkursu miało miej-
sce 21. maja 2010 w siedzibie Nadleśnictwa 
Złotoryja. Wyboru zdjęć dokonało jury w 
składzie: nadleśniczy Nadleśnictwa Złoto-
ryja – Jacek Kramarz i redaktor miesięcz-
nika Echo Złotoryi – Robert Pawłowski. 
Lista laureatów jest dostępna na stronie 
internetowej Nadleśnictwa Złotoryja.

Nagrodzone zdjęcia można było obej-
rzeć na wystawie zorganizowanej w ZOK 
podczas V Ogólnopolskiego Festiwalu Mu-
zyki Myśliwskiej Złotoryja 2010. Trzeciego 
dnia festiwalu tj. 13. czerwca wręczono na-
grody laureatom konkursu. Były to aparaty 

fotografi czne i albumy fotografi i o tematyce 
leśnej.

Nadesłane zdjęcia zostaną wykorzy-
stane w publikacji poświęconej przyrodzie 
ziemi złotoryjskiej i Nadleśnictwu Złotory-
ja oraz do zorganizowania stałej ekspozycji 
w siedzibie nadleśnictwa.

  Julita Rychlicka

groblą, para łabędzi – ozdoba spokojnej tafl i jeziora, 
śpiew ptaków nad nami i urokliwy rzekot żab, jaki 
dochodzi do nas z drugiego stawu Wydymacza. Nie 
wiadomo, kiedy mija czas szkolenia dla przyrodni-
ków, dla mnie – na co dzień zjadaczki literek -  czas 
odpoczynku i lekcja z dawno słyszanych przyrod-

niczych nazw. Pora wracać, 
bo okazuje się, że jest dobrze 
po południu, a około 14.00 
mamy zarezerwowany obiad 
w restauracji Pałacu. 

    Obiad w restauracji, 
potem szybko kawa, bo już 
czekają na nas przewodnicy 
– kustosze kaplicy rodowej 
Radziwiłłów. Za chwilę bę-
dziemy mieć kilka chwil na 
skupienie i modlitwę przed 
ołtarzem  Matki Boskiej 
Ostrobramskiej. Przewodnik, 
biograf rodu Radziwiłłów, 
przygotował dla nas wykład o 
historii Pałacu, losach Radzi-
wiłłów, gościach tego domu w 
XIX wieku. A jest o kim opo-
wiadać, bo Radziwiłłowie z 
przyjemnością przyjmowali tu 
np. Fryderyka Chopina. Barw-
na opowieść o burzliwych lo-
sach tego magnackiego rodu, 

romansach i tragediach kończy się zwiedzaniem 
kościólka i... krypty z trumnami Radziwiłłów. W 
krypcie mówimy półgłosem, obecność trumien zo-
bowiązuje do ciszy, skupienia i refl eksji. Tymczasem 
w kościółku przy klawiaturze organów zasiadł mąż 
Lucynki – doktor Ireneusz Skarbiński. To preludium 
do uczty muzycznej, jaka jeszcze przed nami. Gra 
piękne „Ave Maria”, a my przyglądamy się skompli-
kowanej czynności zamykania podziemi.

    I znów biegusiem – bo jakżeby inaczej – do 

Lista laureatów 
konkursu:
I miejsce: 
Andrzej Cukrowski, 
fotografi a pt. „Jaszczurka”
II miejsce: 
Łukasz Rycąbel, 
fotografi a pt. „Obserwa-
torzy”
III miejsce: 
Janina Swat, f
otografi a pt. „Jesień we 
mgle”
Wyróżnienia:
1. Paweł Hermanowicz, fo-

tografi a pt. „Budki 
dla ptaków”
2. Łukasz Rycąbel, 
fotografi a pt. „Po-
ranek w zimowej 
szacie”
3. Anna Wojtacz-
ka, fotografi a pt. 
„Drzewo brodate”
4. Waldemar Dmi-
trowski, fotografi a 
pt. „Na kamieniu”
5. Waldemar Dmi-
trowski, fotografi a 
pt. „Promyk słońca 
w lesie”
6. Szymon Rogo-
wicz, fotografi a pt. 
„Mroźny poranek”
7. Grzegorz Tarnow-

ski, fotografi a pt. „Droższe 
od złota cz.2”
8. Aleksandra Parysek, 
fotografi a pt. „Przy glebie”
9. Janina Swat, fotografi a 
pt. „Przemijanie”
10. Janina Swat, fotografi a 
pt. „Spacerek”

Konkurs fotografi czny „Oblicza Zło-
toryjskiej Krainy” został  zorganizo-

wany przez Nadleśnictwo Złotoryja i do-
fi nansowany ze środków WFOŚiGW we 

 Wyjazd na wycieczkę bladym świtem, program 
napięty do granic... Nie dla mnie taka wycieczka 
– pomyślałam, gdy przyjaciółka namówiła mnie 
na wyjazd z ekipą nauczycieli pod kierownictwem 
Lucynki Zimer - Skarbińskiej z PODN i PPP w 
Złototyi. Już miałam zamiar się wykręcić, ale nie 
zrobiłam tego, i naprawdę bardzo, 
bardzo nie żałuję!

    6. czerwca o świcie wyjecha-
liśmy spod ZOKiR-u, po drodze 
zabraliśmy kierowniczkę i organi-
zatorkę wyprawy do Antonina, a 
zaraz po godzinie 10. byliśmy na 
miejscu. Tu zakwaterowaliśmy się 
(tylko na chwilę) w hoteliku Pałacu 
Myśliwskiego Antoniego Radzi-
wiłła. Obecnie jest to niezły ośro-
dek rekreacyjny i konferencyjny 
tutejszego nadleśnictwa. Czyściut-
ko, lśniąco, europejski standard. I 
biegusiem w las, bo właśnie zaczy-
namy część konferencyjną naszej 
wyprawy: pod opieką naukową 
wszechwiedzącego, przemiłego 
leśniczego podziwiamy za chwilę 
walory przyrodnicze Parku Krajo-
brazowego Doliny Baryczy, czyli 
Rezerwat Wydymacz.

     Wchodzimy w las, i już nie 
żałuję, że się nie wyspałam do po-
łudnia. Tak rzadko mam czas na wyprawę do lasu, na 
łazęgę ścieżkami nieubitej ziemi, która tu pachnie..., 
jest wilgotno, bo dotąd padało i padało. Ale teraz 
nie pada, bo kiedy Lucynka organizuje wycieczkę, 
pogoda jest wpisana w program i „załatwiona” na 
górze. Podziwiamy stare dęby, świerki niebywałej 
urody, jałowce, sędziwe buki. Oddychamy miarowo, 
bo co jakiś czas przystajemy, by wysłuchać opo-
wieści o fl orze i faunie Wydymacza. Robimy setki 
zdjęć. Zachwyca nas zwyczajna tu uroda stawu z 

pokojów w hoteliku. Musimy się zrobić na bóstwo. 
Mamy w bagażach wizytowe kreacje, bo za chwilę 
idziemy na koncert. „Jan Paweł II in memoriam” 
w 200. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina i w 
5. rocznicę śmierci Papieża. Koncert zaczyna się 
punktualnie o 17.00, zasiadamy na trzystuosobowej 
widowni i za chwilę nie liczy się zewnętrzny świat. 
Tylko sztuka i nasza na ną wrażliwość. Ballady, ma-
zurki, preludia, etiudy i walce Chopina gra po mi-
strzowsku wybitna rosyjska pianistka Olga Rusina, 
a wiersze Norwida, Baczyńskiego, Miłosza i Karola 
Wojtyły mówi Teresa Budzisz - Krzyżanowska! I jak 
mówi! Zdębiałam ze wzruszenia, kiedy usłyszałam 
interpretację „Promethidiona”! Calutki tekst powie-
dziany tak, jak go pojmuję i jak go kocham od lat. Za 
chwilę „Fortepian Chopina” a tuż po nim – etiuda 
„Rewolucyjna”. Zachwyt i refl eksja na twarzach słu-
chaczy, łezki w kącikach oczu. Nie przesadzam ani 
trochę. W dodatku mam świadomość, że siedzę na 
sofi e, na której mógł tu przed laty siedzieć Chopin.

    W tym nastroju wracamy do domu. Jesz-
cze tylko pożegnanie z gospodarzami leśnictwa, 
wymiana pamiątek, serdeczne uściski i zapewnie-
nie, że odwiedzimy to czarowne miejsce, choć-
by po to, żeby zobaczyć, jak rośnie zasadzony 
przez nas w pałacowym parku świerk. Lucynka 
wyraźnie także wzruszona podsumowuje już w 
autobusie wartość konferencji – wycieczki, a ja 
z zadowoleniem patrzę na twarze koleżanek i kole-
gów, wśród których czułam się, jak wśród najbliż-
szych przyjaciół, a przecież niektórych z nich nie 
widziałam całe lata, niektórych właśnie poznałam. 
Lucynko – serdeczne dzięki za tę piękną niedzielę. 
Umiesz nas zawieźć, gdzie jest najpiękniej. Zmęcze-
nie odespałam w drodze powrotnej. Po raz pierw-
szy nie narzekałam na korki w drodze do domu. 
A wróciliśmy planowo o 23.00, bo kiedy Lucynka 
organizuje...

  Jolanta Zarębska
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Ruiny zamku w Złotorii

Stara Złotoria nad rzeką Złotoria

Kapliczka w Złotorii- widok obecny  (fot. M. Pazik)

Nowa Złotoria 
- fi gurka Jana Nepomucena

Jaszczurka, I miejsce: Andrzej Cukrowski

Obserwatorzy, II miejsce: Łukasz Rycąbel

Jesień we mgle, III miejsce: Janina Swat
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Oprócz wielu osiągnięć 
mieszkańców Złotoryi jest 

także historia haniebna, którą 
miasto nie może się pochwalić 
i o której wielu chciałoby z pew-
nością zapomnieć.

Minęło już ponad półtora roku 
jak na łamach Echa Złotoryi 
(listopad 2008) spytaliśmy, 
co się stało z kolekcją monet, 
przekazanych miastu przez Le-
opolda Schmetterlinga. Jeszcze 
do połowy 2008r. byliśmy prze-
konani, że wciąż czeka ona na 
inwentaryzację. W tej sprawie 
nie doczekaliśmy się żadnego 
odzewu, którego zresztą, praw-
dę mówiąc, się nie spodziewa-
liśmy. 

W 2013 roku upłynie 40 lat, 
gdy 72-letni Leopold Schmetterling zaproponował 
ówczesnym władzom miasta przyjęcie jego zbiorów 
w zamian za niewielką sumę pieniędzy i mieszkanie. 
Podczas wcześniejszych odwiedzin polubił Złotory-
ję i wydawało mu się, że tutaj właśnie znalazł oso-
by, którym może powierzyć dorobek swego życia. 
Skrzynie dotarły z klasztoru w Szczyrzycu (ostatnie 
poprzednie miejsce zamieszkania kolekcjonera) 21. 
sierpnia 1973 r., ale już kilka dni później ich ofi aro-
dawca zmarł w złotoryjskim szpitalu. 

Pierwsza myśl, jaka nasuwa się wszystkim, jest 
oczywista: na pewno zaraz po otrzymaniu takiego 
niespodziewanego prezentu, dokonano jego dokład-
nego spisu angażując odpowiednich fachowców. Nie-
stety, ani wkrótce, ani w następnych latach, nie 
sporządzono całościowego inwentarza kolekcji 
w tym dokumentacji fotografi cznej. Nie doszło 
w tej materii np. do realizacji wstępnych ustaleń, 
podjętych w rozmowach z Muzeum Miedzi w Le-
gnicy. Żadnym wyjściem z impasu nie były bardzo 
wyrywkowe spisy zawartości muzealnych gablot (do 
których trafi ały niektóre przedmioty), wykazy ksią-
żek lub inne fragmentaryczne opisy, jakie po amator-
sku po drodze zostały sporządzone. Absolutnie nie 
można usprawiedliwiać się tym, że kolekcjoner sam 
o tym nie pomyślał lub twierdzić, że skoro jego zbio-

ry w poprzednich miejscach nie miały charakteru 
muzealnych, to inwentaryzacja nie była konieczna. 
W 1973 r. stały się własnością naszego miasta i ono 
miało obowiązek jej dopilnować. Z „zaniedbań” zda-
wały sobie sprawę kolejne dyrekcje domu kultury, 
muzealni kustosze, władze miasta, całe samorządy, 
działacze organizacji społecznych itd. 

Małe mieszkanko Leopolda Schmetterlinga w 
Chrzanowie to prawdziwe muzeum urządzone z wiel-
ką pieczołowitością.[…] Wśród tysięcy eksponatów 
znajdują się kamienie szlachetne i półszlachetne 
(m.in. i diamenty) otrzymane drogą wymiany od 
zbieraczy z różnych krajów. Można tutaj podziwiać 
oryginalne skamieliny pochodzące z rozmaitych 
okresów geologicznych. Prócz zbiorów w Chrzano-
wie, L. Schmetterling ma kolekcje przechowywane 
u znajomych w Krakowie i Warszawie. Marzy o tym, 
aby to wszystko zebrać w jednym miejscu i udostęp-
nić szerszemu ogółowi. […] Minerałom poświęcił L. 
Schmetterling wiele lat swojego życia. Straciwszy 
pierwsze zbiory podczas ostatniej wojny natychmiast 
po wyjściu z więzienia hitlerowskiego w Karlowych 
Warach rozpoczął gromadzić je od nowa. Ani Oświę-
cim ani Dachau nie potrafi ły zniweczyć jego pasji.
(Gazeta Krakowska ?, koniec lat 60. XX w.?).

 Profesor Schmetterling, człowiek samotny, jest 
już pewny, że dorobek jego życia nie przepadnie, nie 
zbutwieje od kurzu i wilgoci na dnie zapomnianych 
kufrów… (G. Chmielowski, Sprawa katowni, Gazeta 
Robotnicza, 12. czerwca 1978), …pochowano go 
w mieście, które miało być zakończeniem długiej, 
burzliwej wędrówki.[…] …dla Złotoryi jest to dar 
bezcenny… (L. Haluch, Skarb, Konkrety 1987 nr 3), 
Z szacunku dla więzi Schmetterlinga z tym miastem 
trzeba pokazać te zbiory… (Lab, Sala Schmetterlin-
ga, Słowo Polskie 22. lutego 1998).

W salach wystawowych katowni obejrzeć moż-
na część „skarbu Schmetterlinga”.[…] W gablotce 
na pierwszym piętrze znajdują się okazy fauny z 
paleozoiku i mezozoiku, a wśród nich: amoni-
ty, belemnity, jeżowce i małże. Jest fl ora kopalna 
karbonu i permu: skrzypy i widłaki. Wystawiono 
kolekcję współczesnych śli-
maków w różnych odcieniach 
i deseniach. Pokazano koralowce: 
od pojedynczych korali poprzez 
fragmenty rafy koralowej do kora-

li kolonijnych. W oddzielnych szafach zgromadzono 
wyroby rzemiosła artystycznego – kieliszki i karafki 
z białego i kolorowego szkła a także szkło zdobione 
malowanymi kwiatami, wiele wyrobów z mosiądzu i 
srebra pamiętających XVIII i XIX wiek. Pośród nie 
wystawionych eksponatów znajdują się m.in. szczęki 

i kieł mamuta[…]. Muzeum przekazało Bibliotece Pe-
dagogicznej w Złotoryi księgozbiór pana Leopolda 
– razem 883 tytuły… Wystawiono kilka podręczników 
geologii… (Haluch, tamże). Kolejna część zbiorów to 
monety oczekujące na rzeczoznawcę, przechowywa-
ne w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, który przyjedzie, 
gdy będą stosowne fundusze[…]. Wiadomo, że są to 
monety okresu II Rzeczypospolitej (marki i złotów-
ki), numizmaty austriackie i rosyjskie z XVIII i XIX 

wieku. Niedawno oglądał je prof. Haisig z Wrocławia 
i obiecał opracować. Wstępne rozeznanie wypadło 
ponoć bardzo obiecująco…(G. Chmielowski, tamże). 
Jeszcze w latach 90. ubiegłego stulecia istniała w 
Społecznym Muzeum Ziemi Złotoryjskiej wystawa 
„Leopolda Schmetterlinga 20 lat w Złotoryi”.

W braku inwentaryzacji tkwi przyczyna wszyst-
kich późniejszych plotek, podejrzeń i, niestety, 
faktów. Dar Schmetterlinga powoli topniał, gdzieś 
powędrowała lampka chińska, którą ktoś zdążył 
zauważyć, jakieś puchary…  Szokujące fragmenty 
zawiera sprawozdanie specjalnej komisji, powołanej 
w lipcu 1990 r. Stwierdziła ona, że wszystkie zbio-
ry zostały w bardzo znaczny sposób uszczuplone, 
zdekompletowane najprawdopodobniej przez ludzi, 
którzy mieli możność się z tymi zbiorami bezpośred-
nio stykać, a takie możliwości miało wiele osób[…]. 
Wszystkie eksponaty znajdujące się w Społecznym 
Muzeum Ziemi Złotoryjskiej praktycznie do dnia dzi-
siejszego nie zostały zewidencjonowane w sposób, 
który umożliwiłby ich autentyczność oraz wyelimi-
nował jakiekolwiek zmiany. 

Gdyby ktoś zechciał uznać za sukces to, że Bi-
blioteka Pedagogiczna przejęła w końcu księgozbiór, 
to odsyłamy do kolejnych części cytowanego doku-
mentu: Prawie wszystkie [książki – RG, KR] wyma-
gają częściowych względnie bardzo dokładnych re-
nowacji i napraw. Te znaczne uszkodzenia powstały 
w wyniku 10-letniego pozostawienia ich w nieodpo-
wiednich, zawilgoconych pomieszczeniach. Począt-
kowo przechowywane były w garażu RDP [Rejonu 
Dróg Publicznych – RG, KR], później w piwnicach 
Domu Kultury. W latach 1979-1980 przeniesione zo-
stały do „Katowni”, która też nie była przygotowana 
do przechowywania książek […]. Dokładniejsza kon-
trola nastąpiła dopiero w 1983 r., gdy książki trafi ły 
do biblioteki. Tutaj jednak stwierdzono, że towarzy-
szący im spis nie jest kompletny. Zawiera wprawdzie 
aż 853 pozycje, lecz kilkadziesiąt z nich spisana jest 
co najmniej dwukrotnie. Zbiór książek przekaza-
nych bibliotece zawiera ponad 100 pozycji więcej niż 
spis… Brak w księgozbiorze kilkunastu pozycji, które 
zawiera spis. Ustalono, że m.in. zniknęła Konsty-
tucja Rzeczypospolitej w rzadkim oryginale z 1921 

Wędrując przez Dol-
ny Śląsk w poszuki-

waniu miejsc, związanych 
z reformacją i dziełami jej wybit-
nych przedstawicieli, Małgorza-
ta Lutowska zawitała także do 
Złotoryi.  Przypomina sylwetkę 
Valentina Trozendorfa i działal-
ność gimnazjum humanistycz-
nego a także przybliża historię 
krzewienia przez współczesnych 
złotoryjan pamięci o tej postaci. 
Zaprasza do naszego kościoła 
Mariackiego, nie zapominając o 
Sali Trozendorfa w wieży wido-
kowej kościoła i innych zabytkach 
tej świątyni. Czytelnik znajdzie 
w tej ciekawej publikacji także 
wiele innych faktów, związanych 
z dziejami reformacji na Pogórzu 
Kaczawskim, choćby sylwetkę 
Kaspra Daniela Schwenkfelda, 
którego zwolennicy gromadzili 
się w Twardocicach, nie omijając 
także Złotoryi. Książkę wydała 
ofi cyna Ad Rem z Jeleniej Góry 
w 2008 r.

Roman Gorzkowski

r. oraz dwa XVIII-XIX wieczne atlasy, oprawione 
w skórzane okładki. Ale to nie koniec fatalnych dzie-
jów księgozbioru: kilka lat temu uszczupliło go wła-
manie do biblioteki (dziwnym trafem złodziej wy-
niósł same najcenniejsze pozycje z tych, które ocalały 
z wcześniejszego pogromu).

Ktoś „odchudzał” i zbiór monet. Ponoć władze 
miasta wolały, żeby skatalogowanie numizmatów 
nastąpiło na miejscu, a fachowcy chcieli je wypo-
życzyć do Wrocławia (w międzyczasie zmarł nu-
mizmatyk Marian Haisig). W 1988 r. kilkuosobowa 
komisja, złożona z miejskich urzędników, otworzyła 
zapieczętowana paczkę, która zawierała 3 kasetki 
z numizmatami (opieczętowane). Stwierdzono, że mo-
nety zabezpieczone są poprzez zablokowanie szyby 
osłaniającej listewkami przybitymi gwoździkami 
– w kasecie pierwszej i drugiej, natomiast trzecia 
kaseta (obita skórą) posiada monety w okrągłych 
pojemniczkach. Wszystkie miejsca w kasetkach były 
zapełnione.  Przy okazji otworzono także sześć ko-
pert, w których znajdowało się blisko 300 innych 
monet, kilka medali (np. z 1912 i 1920 r.) oraz inne 
przedmioty. W 1990 r. osoba odpowiedzialna wcze-
śniej za przechowywanie numizmatów nie była już 
w stanie określić, ile kaset miasto przejęło, choć 
według niej, zawierały wartość najmniej kilku 
fi atów. Kolekcję widywali przy różnych okazjach 
nie tylko numizmatycy, ci ostatni zauważyli tutaj 
także monety arabskie… Wreszcie zbiór monet 
zupełnie wyparował. Z sarkazmem można więc 
powiedzieć, że jest to niebywałe zwycięstwo na-
szego miasta – nareszcie owe numizmaty (oraz 
inne okazy) trafi ły w czyjeś właściwe ręce, skoro 
w samym Urzędzie Miejskim nie mogły znaleźć na-
leżytej opieki. Prokurator z pewnością nie ma tutaj 
nic do roboty – przecież nawet nie wiemy, ile na 
początku było monet i nie znamy szacunkowej ich 
wartości.

Leopoldowi Schmetterlingowi możemy być 
wdzięczni nie tylko za samo przekazanie ogromnej 
i różnorodnej kolekcji. Nie ulega wątpliwości, że 
dopiero jej otrzymanie przyczyniło się do sfi nali-
zowania planów założenia w powojennej Złotoryi 
regionalnego muzeum. 

Jak można wnioskować z zachowania, a 
konkretnie z milczenia wielu osób, ta sprawa  
nie budzi żadnych wyrzutów sumienia. Czyli, 
po prostu, „nie ma sprawy”. To nic, że „zapomnie-
liśmy” o swoich obowiązkach, interesie miasta, a 
może, co gorsza, postanowiliśmy „skorzystać z oka-
zji”. Zresztą, kto dzisiaj już właściwie w mieście wie, 
kim był Schmetterling? Najlepiej by się pewnie stało, 
gdyby to, co pozostało z jego kolekcji, na zawsze zgi-
nęło gdzieś w magazynach biblioteki czy muzeum. 
Nie zdziwilibyśmy się, gdyby prawdziwa okazała się 
plotka, iż jeden z miejskich decydentów zdecydowa-
nie sprzeciwił się pomysłowi, aby zaprosić Natalię 
Kukulską, wnuczkę Leopolda Schmetterlinga.

Tymczasem w piersi uderzyć się powinna cała 
rzesza urzędników, bezpośrednio odpowiedzialna za 
zabezpieczenie zbiorów, oraz działaczy społecznych, 
którzy powinni byli patrzeć na ręce wybieranym 
przez nas lub mianowanym przedstawicielom. Dopu-
ściliśmy się przecież nie tylko skandalicznego zanie-
dbania, zbeszczeszczenia pamięci, nadziei i ostatniej 
woli zmarłego lecz, zapewne, niejednokrotnego zła-
mania prawa. Gdybyśmy próbowali usprawiedliwić 
się „minionym ustrojem”, świadczyłoby to o nas 
jeszcze gorzej. Jeśli jeszcze żyją ci, którzy np. przy-
właszczyli sobie monety lub inną część kolekcji, to z 
pewnością te zdobycze nie przyniosą im szczęścia. 
Czy mamy cieszyć się z obietnic (jeżeli w ogóle zo-
staną dotrzymane), że ocalałe zbiory Schmetterlinga 
we właściwym czasie wrócą do sal muzealnych, 
odpowiednio zabezpieczone? (Echo Złotoryi, maj 
2008 s. 14).

Jeśli ktoś powie, że szukamy tylko taniej sensa-
cji, bo nikomu przecież niczego nie udowodniono, 
jeśli ktoś poczuł się urażony naszym komentarzem 
– zapraszamy do dyskusji!

Czy pamięć o Leopoldzie Schmetterlingu znik-
nie niebawem tak jak jego grób podczas ostatniej 
zimy, gdy o mały włos zupełnie nie skryła go war-
stwa śniegu? Nie sposób było dostrzec pod nim na-
pisu: „Ofi arodawcy zbiorów muzealnych – społe-
czeństwo miasta Złotoryi”. 

Roman Gorzkowski, Kazimierz Ruta

Historia placu W. Reymon-
ta i górującej nad nim 

Baszty Kowalskiej nadaje 
się na osobną publikację. Nie 
sposób zliczyć choćby prze-
budów i zmian architekto-
nicznych. Fotografi e powstały 
zapewne w latach sześćdzie-
siątych ubiegłego stulecia. 
Wyburzany budynek łatwo 
zlokalizować, ale w którym 

miejscu znaj-
dowały się 
owe dwa słupy, 
prowadzące na 
podwórko?
Roman 
Gorzkowski

Oto dwie z kilku pierwszych barwnych powojennych 
widokówek, przedstawiających Złotoryję. Obie uka-

zały się w 1968 roku, autorem zdjęć jest K. Kaczyński 
(trzecią  widokówkę tej serii prezentowaliśmy w Echu 
z sierpnia 2009 r.). Fotografie wykonano jed-
nak wcześniej, ponieważ widzimy plac W. Rey-
monta jeszcze przed przebudową i odsłonięciem 
w 1967 r. pomnika jego patrona. Porównując ówczesny 
wygląd Rynku (nazywanego wtedy Placem Wolno-
ści) z dniem dzisiejszym, warto zwrócić uwagę na fa-
sady kamieniczek zabytkowej pierzei, restaurowanych 
dzisiaj przez ich właścicieli. Po prawej stronie spo-
strzegamy szyld zapomnianego już przez młodszych 
złotoryjan baru mlecznego „Zdrowie”. Widokówki 
kosztowały 1, 70 zł, z czego 20 groszy przeznaczano 
na Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Internatów.

  Roman Gorzkowski

Prosimy o pomoc!
W związku z urządzaniem Sali Tradycji 
Oświaty w Ośrodku Dokumentowania 
i Opracowywania Dziejów Ziemi Zło-
toryjskiej, apelujemy o przekazywanie 
jako dary lub depozyty wszelkich pa-
miątek związanych z oświatą, nie tylko 
złotoryjską. W szczególności poszukiwa-
ne są przedmioty z wcześniejszych lat, 
których obecnie się nie używa, np. ele-
mentarze, tarcze, kałamarze, dziennicz-
ki ucznia, świadectwa, zeszyty, piórniki 
itp. Prosimy o kontakt z Janiną Kałużą 
tel. 506 984 009 lub Romanem Gorz-
kowskim tel. 76/8784672, 661 743 992.
                                 Zarząd TMZZ
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NADLEŚNICTWO
ZŁOTORYJA

Włodzimierz Kowalczyk
www.inkobud.pl

e-mail: inkobud@pro.onet.pl

PRODUCENT
konstrukcji stalowych

aparatury i urzkanądzeń 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


