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zanowni państwo radni naszych powiatowych samorządów! Gratulując Wam wyboru, który jest dowodem zaufania, jakie my
w Was pokładamy, proszę Was, a wręcz błagam: potraktujcie nas - Waszych wyborców
poważnie! Pokażcie, że radni nie są tylko od
łatania dziur w chodnikach i przyklepywania
budżetu. Udowodnijcie, że jesteście warci tych
przeszło dwu i pół miliona złotych, które zostaną wydane na Wasze diety w nadchodzącej
kadencji. Patrzcie uważnie na ręce władzy.
Sprawcie, żeby wszystko było przejrzyste i
czytelne. Zadawajcie trudne pytania. Nie
dawajcie się zbywać pokrętnymi odpowiedziami. Przede wszystkim zaś, działajcie najpierw
w naszym interesie – Waszych wyborców, a
później myślcie o sobie.
Robert Pawłowski

I.P: Czego uczy się w szkole policyjnej? Jak wyglądają tam zajęcia?
I.Z: Mieliśmy tam techniki walk, zajęcia ze strzelania, prewencji, kryminalistykę, pierwszą pomoc.
I.P: Co najbardziej lubiłaś?
I.Z: Weekendy i wypady na plażę do Ustki. A tak
na poważnie to trochę strzelanie i kryminalistykę.
I.P: Taka szkoła uodparnia?
I.Z: O tak, bardzo. Szczególnie ﬁzycznie. Po zajęciach sportowych chodziłam tyłem. Nie mogłam
bez bólu wejść po schodach. Były takie chwile, że
chciałam zrezygnować (kilka osób to zrobiło), ale
wtedy myślałam, że zawiodę swoich bliskich. Byłoby
mi wstyd przed synem. Myślę, że szkołą uodporniła
mnie również psychicznie. Wcześniej łatwo było
mnie zranić, zrobić mi przykrość. A teraz już się
opancerzyłam.
I.P: To jest dobre w twoim zawodzie?

K

itlka tygodni temu goniła pijanego kierowcę, kiedy ten porzucił swój pojazd i uciekł
przez rzekę, nie odpuściła i pobiegła za
nim. Nie przeszkadzały jej kilogramy munduru
ani lodowata woda w rzece. Nie zatrzymał jej też
pies na cudzym podwórku, który zębami wbił
się w nogę, gdy szukała uciekiniera. Kierowcę i
tak dopadła. Pijani nie maja u niej szans. O tym
wie cały powiat lwówecki i okolice. Nazywają ją
Czarna Mamba lub po prostu Czarna. I choć jest
kobietą, niejeden policjant płci przeciwnej mógłby
pozazdrościć jej siły i determinacji.
Iwona Pawłowska: Powinnam Cię zapytać, kiedy zaczęłaś marzyć o tym, by być policjantką, a ty powinnaś mi
odpowiedzieć, że od dziecka, ale…
Iwona Zatorska: Ale naprawdę od dziecka. Pamiętasz,
jak kiedyś fascynowaliśmy się wszyscy 07 zgłoś się. I ja
chciałam być porucznikiem Borewiczem.
I.P: To dlaczego tak długo zwlekałaś z realizacją marzeń?
Z tego, co wiem, miałaś już spory bagaż doświadczeń zawodowych i tzw. chrystusowy wiek, kiedy wstąpiłaś do policji.

dobrze, bo jestem na tyle ambitna, że w razie porażki, nie
podeszłabym ponownie do zdawania.
Po egzaminie czekały mnie badania lekarskie u wielu specjalistów. A na końcu były testy psychologiczne i rozmowa
z psychiatrą.
I.P: Co cię zaskoczyło podczas tych kwaliﬁkacji?
I.Z: Chyba to, że je przeszłam.
I.P: Jakie pytania i zadania czekają kandydatów na policjantów podczas testów psychologicznych?
I.Z: Rozmaite. Niektóre są pozornie banalne, np. czy
kochasz swoich rodziców? Pytają też kandydata o próby
samobójcze. Bywa, że takie testy pomyślnie zalicza 10%
kandydatów. Selekcja jest tu bardzo ostra.
I.P: Zdane pomyślnie testy otworzyły ci drogę do policji?
I.Z: Nie tak od razu. Najpierw trzeba znaleźć etat na komendzie. Dlatego zawiozłam swoje podanie i dokumenty

I.Z: Sprawy rodzinne i wczesne macierzyństwo na tyle
mnie zaabsorbowały, że musiałam swoje plany odłożyć w
czasie. A kiedy już chciałam je urzeczywistnić, okazało
się, że powinnam skończyć studia, zrobić prawo jazdy i
tak przyszedł rok 2005, kiedy wreszcie nabrałam odwagi
i zostałam policjantką.
I.P: Tak od razu? Poszłaś na komendę i powiedziałaś, że
chcesz tu pracować?
I.Z: Nie, oczywiście wcześniej musiałam zdać egzaminy.
Najpierw to były próby sprawnościowe, a potem testy
psychologiczne.
I.P: Egzamin sprawnościowy przy twojej niechęci do
wychowania ﬁzycznego chyba nie był najłatwiejszy?
I.Z: Zanim do niego przystąpiłam, ćwiczyłam przez miesiąc na podwórku, w domu, biegałam po lasach. Podczas
egzaminu sprawdzano wydolność organizmu, szybkość,
np. w określonym czasie trzeba było wielokrotnie wejść na
ławeczkę gimnastyczną, wykonać przewroty w tył i wprzód.
Egzamin sprawnościowy zdałam za pierwszym razem, i to
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I.Z: Tak i wytłumaczę ci, dlaczego. Zaraz po szkole
traﬁłam do prewencji i jeździłam na interwencję.
Niejeden raz widziałam wtedy pobite dzieci, kobiety… a nie mogłam sobie pozwolić na łzy i słabość.
I.P: Teraz jesteś w wydziale ruchu drogowego. Nie
podobało ci się w prewencji?

przechodząc obok powiedział, że bardzo dobrze,
że tu stoję, bo tędy jeździ pełno pijaków i piratów.
Dzień później byłam w tej samej miejscowości z
kolegą z patrolu asp. szt. Jarkiem Zygmańskim. I
zaraz na początku naszej służby natknęliśmy się na
wczorajszego pieszego, którego tak cieszyła moja
obecność, tylko że tym razem jechał traktorem …
pijany. Albo inna historia: jedną z tras, którą patrolujemy, jest krajowa 30. Któregoś dnia miałam służbę
z sierż.szt. Waldkiem Świetlickim właśnie na K30.
Zadzwonił do mnie kolega ze Straży Granicznej,
który zatrzymał w Gryfowie Śląskim do kontroli
samochód osobowy, i prosił, żebyśmy podjechali,
bo pojazd miał nieaktualne badania techniczne a
kierujący na widok funkcjonariuszy SG zjechał na
pobocze, otworzył pokrywę silnika i majstrował
coś przy oświetleniu. Następnie usiadł po stronie
pasażera, a jego miejsce zajęła pasażerka. Kiedy
przyjechaliśmy na miejsce i przebadaliśmy alkotestem kierowcę, który udawał pasażera, okazało się
że jest nietrzeźwy. Na wszelki wypadek zbadaliśmy
również panią, która siedziała na miejscu kierowcy.
Ona również była pod wpływem alkoholu. Tak to
skończyła się podróż małżeństwa, które wybrało
się po kapustę na gołąbki do pobliskiego marketu.
Nie tylko pijani są beztroscy. Niektórzy poszukiwani
również. Kiedyś miałam pierwszą zmianę ze st. sierż.
Piotrem Musiarzem. Zaczęły sie właśnie działania
pod nazwą Poszukiwany. Do zatrzymania był jeden
z mieszkańców Bielanki. Pojechaliśmy do tej miejscowości. Było wczesna pora, więc postanowiliśmy
skontrolować kilka pojazdów. Pierwszym samochodem, który zatrzymaliśmy do kontroli drogowej,
kierował NASZ POSZUKIWANY.
I.P: Widzę, że szczęście i dobre zrządzenie losu
pomagają ci w pracy. A były w ciągu tych pięciu
lat momenty dramatyczne, chwile, które do tej pory
wspominasz z emocjami?

I.Z: Chciałam spróbować czegoś nowego, a pojawiła
się szansa na pracę w ruchu. W związku z tym musiałam ponownie jechać na szkolenie specjalistyczne,
tym razem do Legionowa. Trwało to trzy miesiące.
Tam znowu było wychowanie ﬁzyczne, techniki
walk, nowością było ćwiczenie związane z obsługą
zdarzeń drogowych, czyli kolizji, wypadków…Uczyłam się obsługiwać wideorejestrator. Szkoliłam się w
technice szybkiej jazdy, ćwiczyłam wyprowadzanie
samochodu z poślizgu. Dzięki temu kursowi mam
też uprawnienia do kontroli pojazdów ciężarowych.
Najbardziej lubiłam zajęcia z przepisów ruchu drogowego. Mieliśmy też zadania praktyczne. Do tej
pory wspominam ze zgrozą kierowanie ruchem na
skrzyżowaniu w Warszawie. Po tych trzech miesiącach wróciłam do Lwówka już jako policjantka z
tzw. drogówki. I myślę, że w tym się odnalazłam.

I.Z: Na pewno dużym przeżyciem był dla mnie
pierwszy wypadek śmiertelny, przy którym byłam.
Trzech młodych chłopaków wracało z dyskoteki. Byli
pijani i prawdopodobnie pod wpływem narkotyków.
Skończyli jazdę na drzewie. Kiedy tam przyjechałam
nad ranem, zobaczyłam ich ciała. Nie jadłam wtedy
cały dzień. Teraz już tak emocjonalnie nie reaguję, ale
na śmierć chyba nie można się uodpornić. Najgorzej,
gdy jest dużo krwi.

I.P: Jak ci się pracuje w środowisku zdominowanym
przez mężczyzn?

I.P: Często zdarzają się wypadki ze skutkiem śmiertelnym?

I.Z: Bywa różnie. Łatwo nie jest. Bycie kobietą nie
daje forów. Mam wśród kolegów kilku takich, z którymi pracuje mi się świetnie: z moim „służbowym”
stałym partnerem Piotrkiem Musiarzem, ze strażnikiem miejskim z Wlenia Marianem Dziatłowiczem
czy komendantem naszej lwóweckiej straży leśnej
- Januszem Paraniakiem. Nie ma co ukrywać, że w
mojej pracy ważne jest, by móc na sobie polegać.
Trzeba mieć do siebie wzajemne zaufanie. Spędzamy
ze sobą osiem godzin podczas patrolu w radiowozie i
to nie jest tak, że jak coś ci się nie podoba, to bierzesz
rzeczy i wychodzisz do drugiego pokoju.

I.Z: Czasami. Zwykle jeździmy do kolizji, na interwencje…

I.P: A jak traktują cię kierowcy, których zatrzymujesz na drodze, kontrolujesz, karzesz?
I.Z: Na początku wzbudzałam niemałe zainteresowani,
bo kobiet w ruchu drogowym nie było wówczas tak
wiele. Niektórzy kierowcy przejeżdżali koło mnie
kilka razy, żeby zobaczyć tę sensację. Teraz już jest
normalnie.
I.P: Praca w drogówce chyba nie jest nudna. Zdarzały ci się takie sytuacje, które nadawałyby się na
scenariusz ﬁlmowy.
I.Z: Raczej na lekcję poglądową, co alkohol robi z
ludźmi. A robi różne dziwne rzeczy. Dla ilustracji
taka historia: 31 sierpnia miałam służbę. W Uboczu kontrolowałam pojazdy. Jeden z mieszkańców,
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I.P: W szkole nie przygotowano cię do widoku
śmierci?
I.Z: Kiedy byłam w Słupsku, to raz chętni mieli okazję pójść na sekcje zwłok. Ale to było ciało topielca,
który przez miesiąc leżał w wodzie przyczepiony
do falochronu. Nie dziw się, że nie poszłam. Może
gdybym poszła, potem miałabym łatwiej. Nie wiem.

I.P: Słyniesz z tego, że jesteś bezlitosna i bezwzględna
dla popełniających wykroczenia. Z jakimi reakcjami
ukaranych kierowców spotykasz się na co dzień?
I.Z: To wygląda różnie, niektórzy mówią, że z takiej
raczki chętnie przyjmą mandat, inni się awanturują,
krzyczą, straszą. Ile już razy słyszałam, że ludzie
płacą podatki na nas, a my się czepiamy. Zdarzało mi
się też usłyszeć, że żyjemy w państwie policyjnym.
Ale wielu kierowców wykazuje skruchę. Niestety, są
też ludzie tak pewni swoich racji, że nie przyjmują
mandatu i kończy się to rozprawą sądową. Mam
takie średnio 3 w miesiącu. Zwykle policja wygrywa.
I.P: A jak postępujesz z kobietami - kierowcami? Z
doświadczenia wiem, że panie panikują w sytuacji
kontroli drogowej.
I.Z: O tak, kobiety zachowują się co najmniej dziwnie.
Kiedyś robiłam kontrolę stanu technicznego samochodu. Stanęłam z tyłu i poprosiłam o włączenie świateł
cofania. Wtedy kobieta na mnie ruszyła. Od tego dnia
bardzo ostrożnie podchodzę do zatrzymywania kobiet
na drodze. Trudno przewidzieć ich reakcje. Bywa,
że mierzę prędkość tzw. radarem i wszystko jest w
porządku, a kierująca kobieta zjeżdża na pobocze i
pyta, czy ją zatrzymywałam. Ale kiedyś faktycznie

zatrzymałam samochód, bo
kierowca – kobieta przekroczyła prędkość, poprosiłam
panią do siebie z dokumentami, a ona stwierdziła, że
zapomniała prawa jazdy. Im
dłużej rozmawiałyśmy, tym
większą miałam pewność, że
jest pod wpływem alkoholu,
a kiedy to się potwierdziło,
okazało się też, że pechowa
kobieta miała już zakaz prowadzenia pojazdów. Kobiety
też potraﬁą.
I.P: Dużo już zatrzymałaś
przestępców w tym roku?
I.Z: Prawie stu.
I.P: Czy można lubić policjanta?
I.Z: Nie wiem, czy obywatel,
który ma coś na sumieniu, jest
do tego zdolny. Niedawno zakończyła się sprawa,
która ciągnęła się przez kilka miesięcy, a dotyczyła
pomówienia. Jeden z kierowców, którego kiedyś
zatrzymałam pijanego na rowerze, zadzwonił na
komendę i powiedział, że w zamian za odstąpienie od
kontroli zażądałam od niego 200 złotych, ale on tyle
nie miał i dał mi 50. Rozpoczęło się postępowanie
wyjaśniające, ale dzięki temu, że cieszę się zaufaniem
przełożonych, mogłam dalej pracować. Sprawa biegła
swoim torem i w końcu wyjaśniono, że mężczyzna,
który zadzwonił z oskarżeniem, chciał się na mnie
zemścić. Teraz to on ma kłopoty.
I.P: Policjanci się przyjaźnią między sobą?
I.Z: Wśród samych policjantów czasem zdarzają się przyjaźnie. Kiedy przez jedenaście miesięcy przebywałam w Słupsku, mieszkałam w pokoju z dwoma koleżankami: Halinką, która jest
policjantką w Lubinie i Magdą – policjantką
z Gdyni. każda z nas była zupełnie inna, a jednak
zaprzyjaźniłyśmy się. Wiele razem przeżyłyśmy. I
dobrego i złego. Do dziś utrzymujemy kontakt. I to
jest fajne. Rzadko spotykane w naszej branży.
I.P: Praca w policji to zajęcie, które bardzo absorbuje i przez to często niszczy życie rodzinne. Mam
na myśli brak weekendów, dyżury w święta, nocki.
Jak sobie z tym radzisz?
I.Z: Muszę sobie z tym radzić. Najbardziej lubię
ranną zmianę, bo wtedy popołudnia mam dla rodziny.
Gorzej, kiedy mam dyżur popołudniowy, bo rano,
zanim zrobię obiad i załatwię inne ważne domowe
sprawy, muszę już jechać do pracy. A kiedy wracam,
jest noc. Dojazdy też zabierają mi dużo czasu.
I.P: Są jeszcze jakieś mankamenty twojego zawodu?
I.Z: Najgorsze są zimy. Wystarczy mróz, żeby mieć
dość. Nie mogę przecież ośmiu godzin siedzieć w
radiowozie. Trzeba stać na drodze, wypisywać druki.
Pogoda może dokuczyć. Szczególnie jak jest jakieś
zdarzenie, a tu pada deszcz lub śnieg, wieje wiatr…
I.P: Co cię zatem motywuje do pracy?
I.Z: Powiem tak – mam szczęście do mądrych szefów.
Obecny, podobnie jak poprzedni - jest wymagający,
ale docenia to, co robię.
I.P: Powiedz szczerze, czy od kiedy pracujesz w
drogówce, to jeździsz ostrożniej?

LUDZIE ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ

listopada słońce wzeszło jak co
dzień – no może nie było go widać
zza chmur, ale gdzieś tam świeciło.
Świat się nie skończył, czas nie przyspieszył,
ani nie zwolnił. Kraj nam normalnieje, nie
chcemy gwałtownych zmian – a zwłaszcza
rewolucji. Chcemy stabilizacji, kontynuacji.
Nasze zaufanie wzbudza to, co znamy, przed
nieznanym, niesprawdzonym, niezweryﬁkowanym czujemy podświadomy lęk – nawet
gdyby to nowe kusiło nas samymi zaletami.
Znaczy się, na przekór tego, co mówią ludzie – jest dobrze. Widać to ewidentnie na
przykładzie wyników wyborów samorządowych. Tak naprawdę nie liczyły się programy,
plakaty, ulotki – liczyły się nazwiska. Nie
było ważne, czy ktoś miał coś za uszami, że
nie jest już pożądaną osobą w towarzystwie
– ważne, że jego nazwisko funkcjonowało w
określonym kontekście. Czytam teraz forum
internetowe, na którym ktoś niemalże wyrywa
włosy z głowy: jak można było wybrać ludzi
z zarzutami prokuratorskimi? Osobiście nie
jestem zdziwiony. Ba, mam nawet świadków,
że twierdziłem iż jest to wysoce prawdopodobne długo przed samym aktem wrzucenia
głosów do urn. Przeszła mi też złość na
samych obwinionych, że nie wykazali krzty
honoru i nie usunęli się w cień – no cóż, działali we własnym, dobrze pojętym interesie.
Nie mogę jednak zdobyć się na wyrozumiałość
w stosunku do osób, które wsparły lub użyczyły nazwiska tym osobistościom. Nie mogę
zrozumieć – może mi ktoś pomoże – jak ludzie
o przejrzystej – tak mi się przynajmniej wydawało - reputacji weszli nagle w jakiś dziwny
układ. No cóż, ponoć dopóki umiemy się dziwić, to życie sprawia nam radość...

do Lwówka Śląskiego. Mogłabym starać sie o pracę
w Złotoryi, ale ówczesny komendant nie był przekonany do kobiet w tym zawodzie. We Lwówku
przeszłam rozmowę kwaliﬁkacyjną z komendantem
i psychologiem. Okazało się, że nadaję się do pracy i
wtedy wysłano mnie do szkoły policyjnej w Słupsku
– zresztą najstarszej tego typu placówce w Polsce.
Nauka trwała tam 11 miesięcy (obecnie skrócono
ją do pół roku).

I.Z: Tak, bo wiem, co może się wydarzyć na drodze.
Szczególnie, jeśli w konkretnym miejscu już byłam
na wypadku, to tam czuję respekt. I już nie jeżdżę
rowerem.
I.P: Zdradź na koniec, ile lat jeszcze zostało ci do
emerytury?
I.Z: Dziewięć. Jak wytrzymam i wytrzymają ze mną ;-)
Redakcja dziękuje Komendantowi Powiatowemu
we Lwówku Śląskim – podinspektorowi Robertowi
Mirasowi za możliwość uczestniczenia w patrolu.
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Zapomniany pałac

Pałac w Zagrodnie (Adelsdorf) - litograﬁa
Aleksandra Dunckera z końca XIX w.
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Drzeworyt na podstawie którego prawdopodbnie powstało sgraﬁtto przedstawiające śmierć Absaloma

Szanowni Złotoryjanie,

biblii z tego czasu. Oczywiście artyjej sprawą była tu nawet telewizja
sta musiał zredukować nadmiar
łódzka. Prawdopodobnie w Polsce
szczegółów, które posiadał
jest tylko siedem drzew tego gadrzeworyt, ale kompozycje
tunku. Obecnie znajduje się
są identyczne.
pod ochroną wojewódzkiego konserwatora zaPan dyrektor barbytków.
dzo dokładnie pamięta, na której ścianie, w
którym miejscu znajdoWydawałoby się, że
wały się sgraﬁtta, był
ruinom pozostało tylko
bowiem przy ich demonrozsypać się w pył wśród
tażu. Doskonale też pozarastającego przypałatraﬁ opisać pro- c e s
cowego ogrodu.
zdejmowania i
Nadal jednak są
zabezpieczania
chętni na różne
sgraﬁta, a było
dobra, które z tego
to bardzo żmudmiejsca można pone i pracochłonne
zyskać. W grudniu
zadanie.
2008 roku lokalne
Sg raf it t a
media donosiły:
p r z e t r w a ł y,
„Dzielnicowy
ponieważ na
miał przysłowiopoczątku
wego „nosa”, kiedy
XVIII w.,
w tracie obchodu
gdy już się
swojego rejonu
opatrzyły, stały
zauważył dwóch
się niemodne, a
obcych mężczyzn,
może mocno podprzeby wających
niszczone, zostana terenie ruin pały pokryte nową
łacu w Zagrodnie.
warstwą tynku.
W zaparkowanym
Na szczęście nie
nieopodal samochochciało się ówdzie funkcjonariusz
czesnej ekipie
znalazł łom, szpadel
remontowej ich
i kilof. Po wylegiskuwać. Jednak
tymowaniu i konJedyny ocalały pałacowy portal
w wielu miejtroli samochodu
scach zostały
mężczyźni zostali
zrobione nasieki,
zwolnieni. Pomimo, że podczas konktóre do tej pory wykonują budow- troli wszystko było w porządku,
lańcy, aby nowy tynk lepiej przylegał. policjant podejrzewając, że cel wizyty
Z pałacu udało się również urato- mężczyzn mógł być inny, udał się do
wać jeden z portali, który znajdował pobliskiej miejscowości, gdzie byli
się w środku budynku. Teraz, po oni zameldowani. Tam na posesji
częściowej rekonstrukcji, znajduje jednego z nich dzielnicowy ujawnił
się jako eksponat w chojnowskim kilkadziesiąt płyt piaskowca. Takim
muzeum. Widnieje na nim rok 1567 samym piaskowcem wyłożony był
– czyli data przebudowy.
pałac w Zagrodnie. Jak się okazało,
- Do kompletu brakuje dwóch właściciel posesji, wraz z kolegą od
pewnego czasu przywożą kamienne płyty.
Jak ustalili funkcjonariusze, płyty znalezione na posesji jednego z
mężczyzn, z całą pewnością zostały skradzione z pałacu. Obiekt
ten zarejestrowany jest
jako zabytek nieruchomy. Obaj mężczyźni
zostali zatrzymani w
policyjnym areszcie.
Fragment przedwojennej widokówki
Za kradzież grozi kara
aniołów, które dęły w trąby - mówi pozbawienia wolności do 5 lat.”
ze smutkiem Jerzy Janus, gdy poNiestety, przygotowując ten
dziwiamy samotny portal w jednej artykuł nie zdążyłem dotrzeć do
z sal muzeum - Niestety, ktoś sobie zdjęć pokazujących pałac w okresie
je przywłaszczył.
powojennym. Chciałem zobaczyć
Ubolewając nad losem pałacu traci na własne oczy, bo uwierzyć w to
się z pola widzenia to, co ten pałac trudno, że ta kupa ruin jeszcze nie
otaczało, a był to piękny park, w tak dawno stanowiła zwartą piękną
którym rosły również bardzo rzadkie budowlę. Żałuję, że podczas swoich
odmiany drzew i krzewów – wśród wycieczek rowerowych w latach
nich czarna magnolia. Do dzisiaj osiemdziesiątych nie traﬁłem w to
kwitnie w czerwcu, a po jej owoce miejsce, które żyje teraz tylko w
ulotnym wspomnieniu.
przybywają z różnych
zakątków kraju pasjonaci. Trzy lata temu za

Listopad 2010

serdecznie dziękujemy za ogromne poparcie w wyborach samorządowych i powierzenie sześciorgu spośród nas mandatu radnego Rady
Miejskiej. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali naszą kampanię
wyborczą a przede wszystkim oﬁarnym działaczom Komitetu Wyborczego. O udzielonym nam zaufaniu nie zapomnimy w naszych
działaniach na rzecz miasta i regionu. Zapraszamy do współpracy,
wdzięczni będziemy za sugestie i krytykę.
Kandydaci Komitetu Wyborczego Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej: Barbara Andrysiak, Elżbieta Atamańczuk, Józef
Banaszek, Roman Gorzkowski, Ewa Miara, Barbara Listwan,
Tadeusz Oleksów, Janina Ostapiuk, Andrzej Piekut, Małgorzata
Pokrywka, Krzysztof Zamojski

Comenius
Let’s taste Europe

„L

et’s taste Europe” to tytuł projektu, który właśnie zaczął realizować Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotoryi w ramach partnerskich projektów
szkół programu „Comenius”, jednego z czterech sektorowych programów
„Uczenie się przez całe życie”, wspieranych ﬁnansowo przez komisję europejską.
Szkoła pełni w tym programie ważną rolę, bowiem jest koordynatorem projektu. Realizacja projektu umożliwi dzieciom nie tylko smakowanie kuchni
europejskiej, ale również poznanie zwyczajów państw Zjednoczonej Europy,
a pedagogom z krajów biorących udział - wymianę doświadczeń. W ramach programu współpracujemy z placówkami z pięciu krajów europejskich – Niemiec, Francji,
Czech, Wielkiej Brytanii i Islandii.
Dwuletni plan współpracy zakłada poznanie kulturowych i tradycyjnych
przepisów z danego kraju i stworzenie ilustrowanej książki kucharskiej oraz
wymianę doświadczeń, dotyczących edukacji w placówkach specjalnych. Wraz
z naszymi partnerami wspieramy dziecięcą kreatywność i uczymy tolerancyjności,
otwartości i umiejętności odnalezienia w międzynarodowym środowisku.
Uczestnicząc w programie, dzieci uczą się poprzez gotowanie - tradycji i zwyczajów innych krajów Europy, przy okazji doskonalą umiejętności związane z funkcjonowaniem w środowisku (liczenie, ważenie, umiejętność odczytywania przepisów,
robienia zakupów itp).
W naszej szkole, tak samo jak u każdego z partnerów powstał „ Kącik
Europejski” – miejsce prezentujące informacje o krajach biorących udział w
programie. Podczas zajęć dzieci zapoznają się ze zgromadzonym materiałem
na temat zaangażowanych w projekcie państw. Nauczyciele mogą dzielić się swoja
wiedzą oraz poznawać stosowane w Europie programy, metody i techniki nauczania.
Zauważamy fakt, że współpraca z zagranicą to nie tylko spotkania z innymi
ludźmi i chęć promowania naszej ojczyzny oraz naszego regionu za granicą, ale i
reﬂeksja nad tym, kim jesteśmy my sami.
W dniach 07-10 października 2010 pedagodzy ze OSZW gościli w partnerskiej
szkole w Czechach. Obejrzeli placówkę szkolną, spotkali się z dziećmi i nauczycielami, a także z burmistrzem miasta Prerov. Zwiedzili i poznali urokliwe miejsca z
duszą, takie jak: miasto Prerov, Ołomuniec, Muzeum Komeńskiego, park miejski
Michalova, muzeum archeologiczne, Zamek Helfstyn.
Podróż Europejska dopiero się zaczęła, ale już smakuje wyśmienicie. Przed nami
realizacja założonych przedsięwzięć i …. podróże do zaprzyjaźnionych państw.
Wszystkim życzymy smacznego.
Lucyna Kortus

AKTUALNOŚCI

MEMORIA

O

d dłuższego czasu intrygowały mnie tajem- budynki folwarczne, których dziedziniec wysypany
nicze ruiny, które wyłaniały się z zarośli, gdy był mieloną cegłą.
przejeżdżałem przez Zagrodno w kierunku
O dziwo, Rosjanie nie zdewastowali pałacu.
Modlikowic. Aż pewnego razu postanowiłem skrę- Pozostawili weń wyposażenie i piękny fortepian.
cić w tamtą stronę i moim oczom ukazał się widok Kwaterowano tu robotników sezonowych, którzy
niezwykły, który udało mi się uwiecznić na zdjęciu przyjeżdżali z centralnej Polski. Była tam stołówka na
(okładka niniejszego numeru). Wtedy też po raz 150 osób i kuchnia. Ekskluzywne łazienki. Wszystko
pierwszy usłyszałem skrawek historii tego miejsca, wyłożone przepięknymi kafelkami, pokryte ozdobnymi
opowiedziany przez tubylczą młodzież, która w po- tynkami. W pałacu było centralne ogrzewanie i biebliżu ruin spożywała piwo. Smutna to była historia, żąca woda. W sali balowej odbywały się potańcówki
z której wynikało, że jeszcze pod koniec lat 90 ruiny i to najbardziej zapadło w pamięć pana Henryka.
te nie były ruinami kompletnymi. Na wieży była
W 1955 roku w pałacu zamieszkały cztery rodzimetalowa kopuła, która pewnego dnia pod koniec
wieku runęła na ziemię. Jak zwykle opowieść zeszła ny: m.in. Bieńkowie, Włodarscy, Strychalscy. Pani
na skarby i podziemia, ale też z pewną chlubą mło- Rozalia Włodarska wspomina, że wraz z mężem
dzież oznajmiła, że część wyposażenia pałacu jest mieszkali tam do 1964 roku. W tym czasie mieszkańcy dokonywali drobnych napraw. Jak twierdzi
w posiadaniu mieszkańców wioski...
pani Rozalia, pałac był zamieszkały jeszcze do poMusiało minąć jeszcze kilka miesięcy, gdy zde- czątku lat siedemdziesiątych, do czasu, gdy zaczął
cydowałem się na pogłębienie moich wiadomości na przeciekać dach. Ówczesny właściciel – PGR miał
temat pałacu. Niestety wszystko wiedzący internet wyremontować obiekt, ale z jakiegoś powodu tego
tym razem milczał jak zaklęty, obdarowując mnie
tylko litograﬁą Alexandra Druckera z 1881 r. Lecz ten obrazek
wystarczył, by wzbudzić we
mnie skrajne uczucia. Zachwyt
nad przepięknym miejscem i
bezgraniczny żal, że zostało ono
doszczętnie zniszczone.
Nie mogę się pozbyć pewnego
generalnego wrażenia, że po 1945
roku wieś dolnośląska cofnęła
się o kilkadziesiąt lat w swoim
rozwoju i stan z końca wojny
osiągnie może w połowie lat
dwudziestych naszego wieku.
Pewnej niedzieli wybrałem
się do pana Henryka Kotylaka,
który w 1947 r. przybył do Zagrodna z Rogatycz jako dziecko.
Jak mówi pan Henryk, do
końca lat czterdziestych w pałacu
stacjonowali Rosjanie. W wiosce
mieszkali też Niemcy. Stosunki
Jedno z sgraﬁtto: Historia walki króla Dawida z Absalonem
pomiędzy ludnością polską i Rosjanami nie były chyba najlepsze,
bo do dzisiaj pan Henryk pamięta, jak został wraz nie uczynił. Od tego czasu postępowała powolna
z kolegami poszczuty psem przez rosyjską lejtnant, degradacja budynku. Pozostawiony sam sobie, niektóra przyłapała ich, gdy zbierali kłosy zbóż z pola. pilnowany stał się łatwym łupem dla szabrowników.
Co gorsza, rosyjska oﬁcer na ich oczach spaliła zboże, Wynoszono dosłownie wszystko, łącznie z belkami
które mieli nadzieję zemleć na mąkę.
z konstrukcji dachowej, które służyły jako opał. Na
Pałac był ogrodzony. Prowadziła doń kuta bra- efekty nie trzeba było długo czekać. Ale nawet wtedy,
ma. W obrębie ogrodzenia znajdowały się również gdy zawalił się dach, była jeszcze szansa na ratunek.

Na początku lat dziewięćdziesiątych pałac, a właściwie
to, co pozostało, chciała kupić od skarbu państwa
pani Barbara Kołodziej. Jak twierdzi, do uratowania
było jedno skrzydło budynku. Niestety przez wiele
lat właściciel zwlekał z decyzją, a gdy już ją podjął,
dewastacja obiektu była tak daleko posunięta, że nie
było mowy o jakimkolwiek remoncie.
Degradacja pałacu rozpoczęła się jednak tak
naprawdę z chwilą jego zasiedlenia. Trudno dzisiaj
mieć pretensję do dzieci, które wdrapywały się na
wieżę i ze znajdującego się tam sprawnego zegara
wyjmowały sprężyny, kółka zębate i inne części.
Nie można ich też zbyt surowo osądzać, za to, że
z fortepianu stojącego w sali balowej sukcesywnie
wyjmowały młoteczki, które wydobywały dźwięk ze
strun, by później okładać się nimi w szkole. Nikt nie
traktował tej sukcesji jako swojej, nikt nie wierzył
tak naprawdę, że pozostanie na tej ziemi, że stanie
się ich nową prawdziwą ojczyzną. Wszystko, co niemieckie, było złe, znienawidzone, przeznaczone do
unicestwienia, a przynajmniej nie podlegało ochronie.
- Szkoda tego pałacu – przyznaje ze smutkiem pan
Kotylak – nie umieliśmy uratować tego, co zastaliśmy
przyjeżdżając tutaj.
Około roku 1975 skradziono z pałacu piękny
renesansowy portal.
W latach siedemdziesiątych została zlecona przez
wojewódzkiego konserwatora fotograﬁczna inwentaryzacja zabytków na terenie ówczesnego województwa
legnickiego. Przeprowadził ją Krzysztof Ejsmond,
który odkrył, że pod wierzchnim tynkiem na elewacjach pałacu w Zagrodnie znajdują się sgraﬁtta.
Sgraﬁtto to technika malarstwa ściennego, polegająca
na pokrywaniu muru kilkoma warstwami cienkiego
tynku w różnych kolorach, a następnie wyskrobywanie
w mokrej jeszcze zaprawie rysunku.
Znalezisko było niezwykle cenne. Sgraﬁtta powstały
ok. 1567 roku podczas przebudowy pałacu. Wykonał
je prawdopodobnie włoski sgraﬁciarz monogramista
o inicjałach CB, na podstawie niemieckiej graﬁ ki
książkowej, wg koncepcji właścicieli dworu: Piotra
Schelendorfa oraz jego żony Barbary von Schönaich.
Przedstawiają szereg scen biblijnych łączących wątki
religijne, etyczne i dydaktyczno-moralizatorskie
wzbogacone o aluzje dotyczące właściciela pałacu.
Sgraﬁtta w dużej części są mocno zniszczone.
Niestety pałac był już w takim stanie, że nie widziano możliwości jego uratowania. W tej sytuacji
ówczesny wojewódzki konserwator zabytków, pan
Zdzisław Kurzeja, zlecił zdjęcie i zabezpieczenie
sgraﬁtt ze ścian budynku. Zadania tego podjął się
konserwator dzieł sztuki – Mieczysław Stec, który
z grupą studentów, w połowie lat osiemdziesiątych,
kawałek po kawałku zdjął ze
ściany ozdobny tynk. Całość
uratowanego sgraﬁtto można
obejrzeć dzisiaj w Muzeum
Regionalnym w Chojnowie
przy Placu Zamkowym.
- Każda ze scen ma głębokie znaczenie symboliczne
– mówi dyrektor Muzeum,
pan Jerzy Janus – Niestety
są mocno uszkodzone. Wiele
kompozycji udało mi się zidentyﬁkować tylko dlatego,
że sgraﬁciarz po prostu sięgnął po aktualne wzory graﬁczne, aktualne drzeworyty
zamieszczone w wydaniach

5

MAGICZNE MIEJSCA
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z potencjałem
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jutro przyjdę na pewno.
Warsztaty architektoniczne to część programu
Ministerstwa Kultury, którego celem jest
przekształcenie bibliotek w nowoczesne centra
dostępu do wiedzy, kultury i informacji. Program
adresowany jest do miejscowości liczących nie
więcej niż 20 tysięcy mieszkańców, czyli takich,
jak nasze miasto. Zgodnie z nim biblioteki mają
się przekształcić w prężne ośrodki życia lokalnego.
Biorąc udział w tym programie, dyrektor biblioteki
Aneta Wasilewska otrzymała doﬁnansowanie, aby
mogły się odbyć między innymi dzisiejsze warsztaty
Sztuka kształtowania przestrzeni w bibliotece.
- Nie, to się nie uda! Przecież ja już mam
mnóstwo regałów zapchanych książkami, a muszę
zarezerwować miejsce na następne woluminy.
A dzieci? Zapominacie, że ja mam zajęcia z
dziećmi, a one muszą mieć dużo wolnego miejsca.
Niektóre dzieci przychodzą tylko poczytać,
zwłaszcza dojeżdżające. Inne odrabiają lekcje.
Przecież ich nie wyproszę. A wy mi tu mówicie
o zmianach? – Ania z działu dziecięcego denerwuje
się, prezentując negatywną postawę wobec zmian.
- U mnie też jest mało miejsca, nie mogę go
oddać, bo gdzie będę opracowywała nowe zbiory?
A książka mówiona? Gdzie ją umieszczę? – Beata
z działu opracowywania zbiorów też ma mnóstwo
wątpliwości.
Takimi gorącymi dyskusjami rozpoczął się drugi
dzień warsztatów.
- A wy się tak nie rozpędzajcie z tymi zmianami.
Jestem realistką i muszę czuwać nad waszymi
gorącymi głowami. Budżet nie będzie większy, niż
jest, więc zmiany muszą być dostosowane do jego
wielkości – główna księgowa Romana Konikiewicz
czujnie reagowała na wszystko w zastępstwie
nieobecnej w tym dniu dyrektorki.
Sytuację
uratowała
pani
architekt
poprowadziwszy na planie piętra biblioteki
śmiałą ukośną linię ścian wewnętrznych. Wtedy

z kolei mogły przebudować swoje miejsca pracy.
Architekt Agnieszka Czachowska dwoiła
się i troiła odpowiadając na kilka pytań naraz,
wyjaśniała sporne kwestie, wycierała gumką kolejną
ścianę, prawie kładła się na dużej płaszczyźnie stołu
dorysowując szczegóły na planszy, uspokajała
rozgorączkowane głowy. Bez końca były wycinane
rysunki regałów, stolików, lamp, krzeseł i innych
elementów aranżacji wnętrz przygotowanych na tę
okazję przez prowadzącą. Wycinane elementy były
kolejno przyklejane do planszy.
- Dziewczyny, a gdzie bidety?
- No nie, przecież tu same kobiety, a o tym
zapomniałyśmy?
- Pani Agnieszko, można tu wstawić bidety? Czy
to jest możliwe?
- Są, już wycinam. Na pewno się zmieszczą w
dolnej toalecie i w górnej.
Agnieszka Czachowska z wprawą wkleja
kolejne elementy i spokojnie zapewnia, że to wcale
nie jest niepotrzebny komfort, bo takie urządzenia
są niezbędne tam, gdzie pracują kobiety. Przecież
żyjemy w dwudziestym pierwszym wieku.
Zaczęłam się zastanawiać, jaka rola została
przeznaczona w tych warsztatach dla nas, tych
spoza biblioteki „stałych czytelników i kreatywnych
liderów środowiska lokalnego” wedle słów pani
dyrektor. Rychło okazało się, że miałyśmy mnóstwo
cennych uwag podczas aranżacji wypożyczalni dla
dorosłych. To miejsce odgrywa bardzo ważną rolę w
bibliotece, wszak tutaj odbywa się mnóstwo imprez,
organizowanych przez placówkę dla czytelników.
Nasze spostrzeżenia były natychmiast realizowane
przez bibliotekarki jako kolejny punkt aranżacji
parteru. Ja też dałam się ponieść euforii, która
ogarnęła wszystkich. Oczyma wyobraźni widziałam
naszą wypożyczalnię bez jakichkolwiek ścianek
z płyt wiórowych, przestrzenną, z wygodnymi
kanapami i stojącymi obok lampami, gdzie można
usiąść, przejrzeć książkę czy pogawędzić ze
znajomą. Obok automat z gorącą kawą. Oto wizja
mojej biblioteki. Na razie projekt, ale za kilka lat?…

Trzy godziny warsztatów
architektonicznych
drugiego dnia upływały
bardzo
szybko.
Przed
nami było sporo pracy,
więc nie chcieliśmy tracić
czasu na żadne przerwy.
Kawę i herbatę piliśmy
bez odrywania się od
pracy. Na stole, w miarę
upływu czasu, robił się
coraz większy, jednakowoż
twórczy, bałagan. Nad
planszą
bez
przerwy
krzyżowało się wiele rąk,
które pomagały sobie,
czasem
przeszkadzały.
Ponad rękami pochylały
się
głowy,
spotykały
się
spojrzenia
pełne
zrozumienia. Wszystkich
łączyła twórcza pasja.
W końcu, po naniesieniu
wszelkich
poprawek,
na planszy pojawiła się
wspólnie
wypracowana
nowa koncepcja wnętrza
Część zespołu warsztatów architektonicznych z gotową koncepcją
biblioteki. Gdy po kolei
wnętrza biblioteki fot. archiwum biblioteki
pochylaliśmy
się
nad
arkuszem składając swój
podpis, architekt Agnieszka
naraz wszystko zaczęło wychodzić i znalazło się
Czachowska zadała pytanie, na które odpowiedź
sporo miejsca. Nawet Ania, pierwsza sceptyczka,
mogła być tylko twierdząca:
urządzała swój wymarzony dział dziecięcy.
- Czy teraz widzicie, że wasza biblioteka to
- Karolina, masz jeszcze regały? Potrzebuję
miejsce z potencjałem?
kilku, wytnij, proszę. A nie wiesz, ile centymetrów
mierzy ta ściana między oknami? Trzeba ją
PS.
koniecznie zmierzyć, bo może się tu jeszcze zmieści
Po kilku dniach otrzymałam esemes:
stolik dla dzieci odrabiających lekcje. Pani architekt,
Dziękuję bardzo, grupa była świetna. Będę bardzo
zmieści się jeszcze lampa stojąca? Och, to by było
miło wspominała warsztaty.
wspaniale. Co tam, stawiam lampę! I jeszcze jedną!
Pozdrowienia.
Agnieszka Czachowska
– Ania gorączkowo biegała wokół stołu, aranżując
przestrzeń na planszy. W końcu usatysfakcjonowana
odeszła na bok, robiąc miejsce koleżankom, aby one
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Co ja robię tu?
Pojechałam do Poznania na mecz Lecha z
Wisłą. To był mój pierwszy raz ;). Nie jestem
kibicem, na piłce znam się jak kura na pieprzu,
co to jest spalony tłumaczono mi już nieznośną
ilość razy, oczywiście bez większego rezultatu…Ale jeśli Mąż prosi, Juniorzy nalegają, a w
perspektywie samotnie spędzona niedziela, no
to pojechałam z nimi. Kłopot w tym, że Mąż
kibicuje Lechowi, Juniorzy Wiśle, a ja, jak ta
żaba z dowcipu, miałam stanąć w rozkroku?
Dojechaliśmy do Poznania, zobaczyłam
tłumy w niebiesko-białych szalikach i zadałam sobie po raz pierwszy pytanie: I co ja tu
robię? Na dodatek bez żadnego szalika! Junior
Młodszy, jako pierwszy cykor RP, ze strachu
postanowił zmienić barwy klubowe i nabył
dla kamuﬂażu kawał biało-niebieskiej szmaty (on to
się umie ustawić w życiu), co Starszego o palpitację
serca przyprawiło.
Weszliśmy na stadion i od razu zostałam poddana
przeszukaniu. Rozumiem, żeby jeszcze przez jakiegoś
macho-ochroniarza, ale przez kobietę??? I wtedy po
raz drugi zadałam sobie pytanie: I co ja tu robię?
Trzeci raz nawiedziła mnie ta myśl, gdy usłyszałam
ryk, który wtajemniczeni nazywają dopingiem. Mnie
raczej kojarzyło sie to z okrzykami Hunów, Tatarów
bądź innych barbarzyńców, co im testosteron na mózg
się rzucił. Krzyczeli tak Hunowie z prawej – niebiescy
i Tatarzy z lewej - czerwoni. Niebiescy głośniej, bo
ich więcej było. Stadion, skądinąd całkiem solidnie
wyglądający, trząsł się w posadach, a ja miałam
wrażenie, że trybuna, na której mnie ulokowano,
zleci kilkanaście metrów w dół i pogrzebie na amen
tych wszystkich wrzeszczących i mnie niewinną na
dodatek. Na szczęście katastroﬁczna wizja oddaliła
się na chwilę, kiedy zaczął się mecz. Wtedy zrobiło
się nudno. Czasem tylko ci z lewej krzyczeli: Lech
zdechł! a ci z prawej: Wisła starą k…ą jest. Trwało
to 45 minut. Dla urozmaicenia wyciągnęłam aparat
i szukałam okazji do uchwycenia czegoś mniej
nudnego. A potem nastąpiła przerwa. Też nudna,
na dodatek siedzący przede mną typ palił papierosa za papierosem i wędził mnie systematycznie
i sukcesywnie, więc po raz kolejny zadałam sobie
pytanie – mantrę: I co ja robię tu? Potem zaczęło
się znowu. Tym razem padały gole i trzeba było się

cieszyć, gdy niebiescy kopali w bramkę czerwonych. Za każdym razem, a było tego trochę, Junior
Starszy stawał się coraz bledszy i już bałam się, że
zniknie zupełnie, gdy nagle coś dziwnego stało się
na murawie. Dwaj piłkarze jak stali/biegli, tak padli.
I leżeli: i niebieski, i czerwony. Leżeli tak długo i
uporczywie, że w końcu jednego trzeba było znieść
z boiska (niebieskiego), a tego czerwonego w żółtych
butach wnieść do karetki. W tym celu stojące w pogotowiu pogotowie musiało pokonać zaporę z reklam,
a trwało to dłuuugo, i wjechać na wypielęgnowaną
trawę, co bardzo nie spodobało się Hunom po prawej.
Wtedy Tatarzy z lewej też się zdenerwowali i zaczęło
się….Na pięć minut przed końcem meczu miałam
wrażenie, że to już nastał Armagedon i od razu
stanęło mi przed oczyma wszystko, co widziałam na
ﬁlmach katastroﬁcznych ze stadionem w roli głównej.
Oczyma wyobraźni widziałam siebie zatłuczoną
butelkami, zadźganą nożami, uduszoną szalikami
(biało-niebieskimi lub biało-czerwonymi) ewentualnie
otrutą bronią gazową użytą przez policjantów. Na me
szczęście odpowiednio ubrane i wyposażone służby
policyjne (ochrona ze strachu uciekła!) zaprowadziły
ład i mecz mógł się zakończyć przewagą niebieskich
nad czerwonymi 4:1.
Wyszłam ze stadionu z ulgą i poczuciem, że to
nie jest moja bajka i chyba wolałabym tę samotnie
spędzoną niedzielę z włączonym telewizorem, gdzie
mecz sobie, a ja sobie…
Iwona Pawłowska – kibic jednorazowy
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jak tu jesteśmy,
b ę d z i e m y
tworzyć
na
papierze
wizję
biblioteki
wielofunkcyjnej,
d o b r z e
wyposażonej,
c i e k a w i e
zaaranżowanej.
Na
kartonie
przygotowałam
plan parteru i
piętra
waszej
biblioteki,
a
na
tym
przezroczystym
arkuszu będziemy
nanosić zmiany
– pani Agnieszka
kładzie
na
zestawionych
ośmiu
stołach
o g r o m n y
Podczas tworzenia koncepcji przebudowy biblioteki
arkusz
kartonu
na stole panował twórczy bałagan
Fot. Agnieszka Młyńczak z rzutem planu
pomieszczeń
biblioteki, a na
W środę rano zadzwonił mój telefon.
- Dzień dobry, pani Agnieszko. Tutaj Basia z nim układa kalkę techniczną. – Możecie przenosić
biblioteki miejskiej. Chciałabym zaprosić panią regały, meble, przestawiać ściany, tylko nie wolno
na warsztaty architektoniczne siódmego i ósmego ruszać ścian nośnych. One zaznaczone są na szkicu
października. Spróbujemy stworzyć nową bibliotekę grubą kreską. Ale przed tym pragnę pokazać przykład
nowoczesnej biblioteki, aby was zainspirować. To
i potrzebujemy kreatywnych ludzi. Przyjdzie pani?
ma być miejsce z potencjałem – prowadząca włącza
- Przyjdę.
laptop i na naszych oczach przewijają się obrazy
W bibliotecznej czytelni kilkanaście krzeseł biblioteki gdzieś w Polsce, z pięknymi meblami i
ustawionych w krąg, na stojaku duże arkusze papieru nowoczesną aranżacją wnętrz. Pomieszczenia są
do pisania dla prowadzącej. Z boku kącik z gorącymi przestrzenne, kolorowe, a barwy doskonale dobrane.
napojami. Typowe. Też i trochę zniechęcające. Nigdzie nie widać żadnych szarości. W głębi pokoju,
Patrząc na to przygotowywałam się psychicznie w którym odbywały się nasze warsztaty, stały regały
na nudne trzy godziny. Może urwę się w przerwie? z książkami. Popatrzyłam na nie. Były szare i
A jutro nie wiem, czy przyjdę. Później podejmę brzydkie. Regały z czasopismami prezentowały się
decyzję. Jedna rzecz mnie jednak zaintrygowała. jeszcze gorzej.
No, zaczyna się ciekawie, pomyślałam. I
Na środku pomieszczenia zestawiono ze sobą
osiem czytelnianych stolików. Stworzyły ogromną chyba nie tylko ja doszłam do tego wniosku, bo
płaszczyznę, na której położono dwa stosiki papieru oto na twarzach pochylonych nad stołem ludzi
różnej wielkości, grube mazaki, ołówki, gumki, pojawiło się zaciekawienie i skupienie, w miarę
kilka par nożyczek. Z boku tubki z klejem. Ciekawe. jak pani architekt wprowadzała nas w tajniki szkicu
architektonicznego.
O co chodzi?
Usłyszeliśmy, że w budynku naszej biblioteki jest
Zajęcia zaczęły się dość nudno.
- Dzień dobry państwu, nazywam się Agnieszka obszerny strych, na którym można by było zrobić
Czachowska, jestem architektem z Polskiego na przykład miejsce spotkań. Poza tym wejście do
Stowarzyszenia Architektów Oddział w Warszawie. biblioteki usytuowano niezbyt szczęśliwie, a hol
Celem naszego spotkania w Miejskiej Bibliotece to już zupełna rozpacz. Tu marnuje się mnóstwo
Publicznej w Złotoryi jest opracowanie wizji cennego miejsca. Zaczęła się dyskusja, ba, gorąca
idealnej biblioteki. Hasłem dzisiejszych warsztatów dyskusja, a nawet spory. Toczyły się głównie między
pracownicami biblioteki, z których każda
walczyła o swoje przyszłe, wymarzone
miejsce pracy. Były nawet wypowiedzi
siejące defetyzm. Sekretarz miasta
stwierdził autorytatywnie, że stropy w
gmachu są tak słabe, że strych nie może
być użytkowy. Zdziwiło mnie to, bo
przecież gmach biblioteki to stosunkowo
młody budynek oddany do użytku w 1991
roku.
Wszyscy popatrzyli na siebie
Fot. Agnieszka Młyńczak niepewnie. Może nie warto nic robić?
Ożywienie, które zaczęło się malować
Nad planszą stale krzyżowało się wiele rąk
na twarzach uczestników warsztatów,
przeobraziło
się
w
zniechęcenie.
może być Biblioteka miejscem czytania i miejscem Poczułam, że muszę interweniować.
- Moi drodzy, trzeba z ufnością patrzeć w
spotkania. Teraz zapytam państwa…
Spojrzałam dyskretnie na zebranych. Z przyszłość! Nie wierzę, że budynek, którego projekt
kilkunastu obecnych osób większość stanowiła techniczny mamy przed oczami, mógł być tak źle
załoga biblioteki z dyrektorką na czele Anetą zrealizowany, jak próbuje się nam wmówić. Dyrektor
Wasilewską, przyszedł sekretarz miasta, naczelna Wasilewska wiedziała, że te warsztaty są niezbędne,
miejscowej gazety i kilka osób (w tym ja) z inaczej nigdy by do nich nie przystąpiła i na pewno
dyskusyjnego klubu książki, działającego od znajdzie fundusze, zwłaszcza te pozabudżetowe,
jakiegoś czasu przy bibliotece. Wszyscy mieli na realizację wizji. Przecież wszyscy wiemy, jak
oﬁcjalne, uprzejme miny i podejrzewam, że myśleli wiele zmian przez kilka lat dokonała pani Aneta w
bibliotece.
to samo, co ja: ale się wynudzę!
Chyba mi się udało, bo znów wszyscy z uwagą
Sytuacja się zmieniła, gdy pani architekt zaprosiła
nas do wspomnianej ogromnej płaszczyzny kilku pochylili się nad stołem.
Gdy połączone siły kilku umysłów zaczęły już
stołów z przyborami do pisania (kreślenia?).
- Wiemy już, jakie cechy powinna mieć idealna dawać jakieś efekty, czas zaplanowanych trzech
biblioteka. Teraz przyszedł czas na czyny. Wszyscy, godzin warsztatów już minął. Obiecałam sobie, że

Dzieci - mrówki z podstawówki
M
iałem pisać o wyborach samorządowych,
które przecież przed nami, ale poczułem
potrzebę zmiany tematu. Poczułem dosłownie, a ściślej ujmując – podnosząc plecak mojej
młodszej siostry.
To, co poczułem, było koktajlem emocji – mieszanką zdziwienia, złości, poirytowania i bezradności
zarazem. Ciężar plecaka uczennicy klasy pierwszej
dosłownie mnie przeraził. A konkretnie w momencie,
w którym porównałem jego wagę z wagą plecaka
ucznia klasy maturalnej. I doszedłem do wniosku,
że mój jest lżejszy. Może powinienem się wstydzić?
Bynajmniej.
W domu zrobiłem test. Położyłem plecak siostry na wadze. Wynik: 6,2 kg. Moja siostra waży
24 kilogramy, więc plecak stanowi mniej więcej ¼
jej masy ciała. Po szybkim rachunku stwierdziłem,
że gdyby każdy nosił do szkoły lub pracy podobny
ciężar, ja musiałbym nosić 19 kilogramów, a załóżmy,
że dyrektorka placówki waży 65 kilogramów – ona
musiałaby nosić 16,25 kg. Niedużo, prawda?
Na usta ciśnie się pytanie – kiedy dzieciaki przestaną w plecakach nosić więcej niż dziennie spożywają
pokarmu? Nie chcę oskarżać, ale muszę, jako starszy
brat, po prostu muszę zwrócić uwagę, że tą drogą
przepełnimy poczekalnie poradni ortopedycznych.
Co więc należy zrobić, żeby temu zapobiec?
Skusiłem się jeszcze, aby zobaczyć, co znajduje się
wewnątrz tornistra. I co zauważyłem? Dwa podręczniki
do angielskiego, dwa do nauczania zintegrowanego,

dwa do religii,
zeszyty, piórnik, chlebak
na śniadanie,
butelka z napojem. Nie będę
komentował
szaty graﬁcznej podręczników i zeszytów
ćwiczeń, bo nie
mam do tego
uprawnień, ale
Rys. Robert Tyc
w oczy rzucały
się zadania, wypełniające całe strony formatu B5.
Nie tą drogą – wydawcy pewnie nic sobie nie robią
ze stanu kręgosłupów dzieci. Trzeba poszukać bliżej.
A czy książki nie mogłyby być przechowywane w
szkole (przynajmniej niektóre), a do zrobienia w
domu - dzieciom kserówki? Czy naprawdę straty
związane z drukowaniem prac będą większe, niż
straty związane z rehabilitacją?
Podałem jedną z propozycji – zupełnie celowo.
Może to jest sposób, żeby rozpocząć debatę na ten
temat, może wreszcie ktoś dostrzeże, że dzieci z
podstawówki traktuje się jak…no właśnie, mrówki. I
nie użalam się nad nimi, ale noszenie przez pół dnia
ciężaru równego ¼ masy ciała, to nie lada wyczyn
nawet dla dorosłych.
Marcin Grocki

7

Z

araz po wygranej sprawie z burmistrzem 8 października powiedziałem
do swoich przyjaciół, że wywieszę
transparent o tym, że prawda i sprawiedliwość zwyciężyły. Wezwałem swoich
pracowników, załatwiłem nagłośnienie i
tak to się zaczęło – zaczyna swoją opowieść
Grzegorz Baran.

Pewnego pogodnego październikowego popołudnia na ulicy Basztowej przed pawilonem byłej
Zorby zaczął się gromadzić tłumek. Zainteresowanych przyciągały głośne dźwięki w postaci bębnienia
pałkami w różne przedmioty: bębny, jakieś puszki
po farbach i olejach. Autorami owych dźwięków byli
częściowo zamaskowani młodzi ludzie z wyraźnym
logo na tiszertach: Piekarnia Anna i Grzegorz Baran.
Z głośników wydobywały się głośne słowa kolejnych
przemawiających oskarżające obecnego burmistrza
Ireneusza Żurawskiego o łamanie prawa i nękanie
mieszkańców. Nad wszystkim dominował duży biały
transparent z wyraźnym czarnym napisem:
SPRAWIEDLIWOŚĆ ZWYCIĘŻYŁA PANIE
BURMISTRZU
POSZKODOWANI, NĘKANI, OSZUKANI, PRZEŚLADOWANI
RODZINY: BARAN, KOLASIŃSCY, MOCZULSCY SOLARZ, WITKOWSCY, ŁOJKO I INNI…
Ludzie, którzy wracali z pracy, bądź będący w
trakcie zakupów (była godzina około piętnastej),
zwalniali kroku, uśmiechali
się, a po chwili
słuchania poważnieli i zat r z y my wali
się. Słuchali
dalej. Tłumek
powoli rósł i
jak na złotoryjskie warunki
urósł do całkiem pokaźnych rozmiarów. Na oko
było tam ponad
150 osób. Sami
dorośli, w różnym wieku,
od młodych
dwudziestoparolatków po
starszych ludzi

pod osiemdziesiątkę.
Wszyscy ci, którzy słuchali, wiedzieli
coś mętnie o trwającym od kilku miesięcy konﬂikcie złotoryjskiego przedsiębiorcy
Grzegorza Barana z
władzami miasta.
Jednak ich wiadomości były niepewne, a
przekazywane z ust
do ust ulegały zniekształceniom. Fora
internetowe wręcz pękały od komentarzy i
plotek w tej sprawie.
Dzisiaj na happeningu
można było uzyskać
informacje z pierwszej ręki, z ust samych
poszkodowanych.
Wypowiadał się
właściciel sklepu
obuwniczego Stanisław Solarz, któremu
miasto chce zabrać
nieruchomość, co stało się po tym, gdy poskarżył
się, że proboszcz zbudował plebanię na jego działce.
Zygmunt Kolasiński opowiadał, że nie chce dać się
wyrzucić wraz z rodziną z domu, gdzie spędził pół
życia. Władysław Moczulski informował zebranych
o tym, jak kazano mu rozebrać wejście do piwnicy
w Rynku, gdzie chciał urządzić stylową winiarnię,
chociaż wcześniej wydano na to zgodę. Jeden z poszkodowanych – Jerzy Łojko – był nieobecny. Grzegorz Baran wyjaśnił tego powód. Otóż krótko przed
happeningiem do Jerzego Łojki zatelefonował ktoś z
Urzędu Miejskiego strasząc, że on i matka będą mieli
poważne problemy.
Obserwatorzy słuchali z zainteresowaniem, było
spokojnie. Czasem zgromadzony tłumek bił brawo,
czasem niektórzy pokrzykiwali z aprobatą. Straż
miejska ani policja nie interweniowały.
Najbardziej znana i zajmująca w tym wszystkim
jest historia konﬂiktu burmistrza z właścicielem piekarni. Grzegorz Baran opowiada o ﬁnale pozwania
do sądu Gminy Miejskiej Złotoryja:
W tym miejscu, gdzie teraz stoimy, miała powstać
kamienica. Na rok przed upływem terminu zabudowy
burmistrz wniósł pozew do sądu o wywłaszczenie
mojej piekarni motywując to tym, że nic nie robimy
w kwestii budowy. Ale jak mogłem stawiać budynek
i być w porządku z przepisami budowlanymi, skoro
cała więźba dachowa i dach budynku, który postawił
proboszcz, weszły na moją działkę?
Miałem nadzieję, że wygram tę sprawę, ale to
zawsze jest „na dwoje babka wróżyła”. Biegli geodeci,
powołani przez sąd, wydali jednoznaczną opinię w
sprawie podziału geodezyjnego: mapki, które burmistrz
przedstawił w pozwie do sądu, zostały sfałszowane.
Były dziwnie poprzesuwane na moją niekorzyść i pana
Solarza. Biegli wykazali to za pomocą pomiarów w
terenie. Do tego celu wzięto osnowę geodezyjną z ulic
Chopina, Moniuszki i innych. Okazało się, że pomiary
tych biegłych były identyczne z pomiarami geodezji
powiatowej. Potem w sądzie odbyła się konfrontacja
biegłych z geodetą z Urzędu Miejskiego w Złotoryi.
Na pytanie zadane przez mojego adwokata „Jakich
przyrządów geodezyjnych używał pan do pomiaru i czy
miały one atest lub homologację?”, geodeta zachowywał się tak, jakby wjechał na rondo i nie wiedział jak
z niego wyjechać. Plątał się. W końcu sędzia zadała
pytanie: „Czym pan mierzył? Proszę odpowiadać
jasno i zwięźle”. Padła odpowiedź: „Metrówką, a
konkretnie pięćdziesięciometrową taśmą”. Geodeta
zeznał to pod przysięgą. Proszę pani, w dobie tak

wysoko rozwiniętej techniki, gdy są już bardzo precyzyjne przyrządy geodezyjne, ten pan mierzy grunty
taśmą! Poza tym biegli geodeci stwierdzili, że gdyby
zostali powołani zaraz po pierwszej rozprawie, spór
zostałby rozstrzygnięty o wiele wcześniej. Natomiast
sąd oparł cały przewód na opinii geodety, który mierzy
grunty taśmą.
Potem nastąpiła przerwa sądu na krótką naradę. Zaraz po tym zostaliśmy wezwani na salę. Moi
przeciwnicy podczas czytania sentencji wyroku byli
wyraźnie skonsternowani. Chyba w ogóle nie brali pod
uwagę rozstrzygnięcia na swoją niekorzyść. Wysoki
sąd przez pół godziny wyjaśniał stronom, co zostało
zaniedbane w sprawie, i dlaczego Urząd przegrał.
Miasto o rok za wcześnie wytoczyło proces przeciwko mnie. Ja miałem rok czasu na zabudowę. Ale
już na starcie okazało się, że moje mapy są inne, niż
Urzędu. Musiałem zacząć to prostować, ustalając stan
faktyczny, dokonując wszelkich uzgodnień branżowych,
a dopiero potem mogłem starać się o pozwolenie na
budowę. Urząd natomiast próbował udowodnić, że przez
ten okres nic nie robiłem w sprawie zabudowy terenu.
Przez cały ten czas nie zezwolono mi na dostawę wody
i odprowadzenie ścieków na tym gruncie. Na ironię
zakrawa fakt, że kilka miesięcy temu ten sam Urząd
Miejski doprowadził mi odpowiednie urządzenia na
dostawę wody, po czym zbudowałem tam toaletę. Potem
bezskutecznie słałem pisma do magistratu, dlaczego
nie chcą mi tej wody dostarczyć. Nie uzyskiwałem
żadnej jasnej odpowiedzi.
Wielokrotnie prosiłem o spotkanie i rozmowę z
burmistrzem Ireneuszem Żurawskim, aby bezpośrednio móc wyjaśnić sporne kwestie. Niestety, nigdy nie
znalazł dla mnie czasu.
Natomiast z goryczą muszę wyznać, że przez okres
dwóch kadencji rok w rok tenże burmistrz zwracał się

Jolanta lat ok. 47
– Pani jest z Gazety Złotoryjskiej? Nie? O,
to my możemy się wypowiedzieć. Ludzie
nie wiedzą o tym, że inni są poszkodowani,
nie wiedzą o tych wszystkich gierkach. Teraz
mają sposobność się dowiedzieć.
Krzysztof lat ok. 50
– Ja się nie wypowiadam na temat, kto ma
rację. Poczekam na efekt końcowy. W sensie
demokratycznym, to taki happening jest jak
najbardziej wskazany. Mieszkańcy mają prawo
wypowiadać się na forum ogólnym publicznie
i komentować wydarzenia w naszym mieście
Mirosław lat ok. 58
– Uważam, że roszczenia mieszkańców są jak
najbardziej zasadne. Burmistrz Żurawski nie
ma prawa załatwiać swoich partykularnych
interesów. Nie może być takich rzeczy, żeby
w takim mieszkaniu jak u Kolasińskiego,
stały puste mieszkania. Uważam więc, że
ten happening jest
potrzebny. Wielu
złotoryjan jest w
starszym wieku i
nie korzysta z internetu. Poza tym
wielu ludzi w ogóle
nie ma internetu.
Lokalna gazeta nigdy o tych wydarzeniach
nie pisała. A z tą plebanią od początku było
wiadomo, że coś jest na rzeczy. Że od początku nie było tak, jak powinno być. Takie
jest moje zdanie.
Mężczyzna lat ok. 45
– Ja tam proszę pani nic nie wiem. Nie chcę
się wypowiadać. Może ktoś inny.
Katarzyna lat ok. 25
– Bardzo dobrze, że jest ten happening. Może
więcej ludzi dowie się, co się wyprawia w tym
naszym „fajnym” mieście. Zainteresowani i
ich znajomi wiedzą, co się dzieje, ale reszta
złotoryjan do tej pory nie miała o tym pojęcia.
Może czas otworzyć oczy co poniektórym. Na
pewno przekażę swoim znajomym to, czego
się dzisiaj dowiedziałam.
Paweł lat ok. 26
– Ja nie jestem mieszkańcem Złotoryi, ale
znam większość tych ludzi wymienianych
dzisiaj. Jestem przekonany, że to wszystko
jest prawdą. Widać, że to celowe działania
burmistrza, nadzoru budowlanego i trochę
proboszcza. Wiem, że to nie pierwsza sprawa
tego typu. Jednak wielu ludzi nie ma świadomości, że takie rzeczy się dzieją. Teraz może
się dowiedzą.
Kobieta lat ok. 68
– Ja nie znam tych sytuacji. Słyszałam tylko
trochę o Baranie. Dlatego przyszłam tutaj,
aby się dowiedzieć o tych wydarzeniach i
słucham teraz uważnie.
Lucyna 74 lata
– Gdyby im nie dokuczali, to na pewno nie
mówiliby o swojej krzywdzie. Ja też mam swoje
boleści i chciałabym móc o nich opowiedzieć.
Agregaty stawiają na dachu w Rynku, a to
jest głośne. Kto? Sklep Żabka, proszę pani!

Złotoryjska agora
do mnie z prośbą o nieodpłatne dostarczanie pieczywa
na wigilijne śpiewanie kolęd w Rynku. I ja to pieczywo
dostarczałem. Zawsze.
Ja jestem złotoryjaninem, tu się urodziłem wychowałem, tu chodziłem do szkoły, a potem założyłem
własną rodzinę. Teraz mam sporą ﬁrmę i wiele inwestuję
w mieście. Dlatego dziwię się, że magistrat nie chce
kolejnego inwestora. Sąd podczas rozprawy końcowej
też wyraził swoje zdziwienie w tej kwestii: „To wy macie takiego inwestora i chcecie się go pozbyć? Widać
tu ewidentnie złośliwość ze strony Gminy Miejskiej
w stosunku do przedsiębiorcy Grzegorza Barana.
Taką złośliwość widzę też w podobnych sprawach, w
których orzekam na terenie miasta.”
Niestety, wyrok nie jest prawomocny i burmistrz
może odwołać się od wyroku.
W tej chwili sytuacja jest taka, że ja jestem w
stanie ukończyć zabudowę mojego terenu przy ulicy
Basztowej w ciągu jednego roku, bo mam już wszystkie
niezbędne projekty i uzgodnienia branżowe. Natomiast
gdyby burmistrz wygrał tę sprawę w sądzie apelacyjnym, to pozyskanie następnego inwestora, rozpisanie
przetargu na grunt, opracowanie nowych projektów
architektonicznych i przejście całej procedury związanej z zabudową zajęłoby mu kolejne kilka lat. Kilka
lat stracone dla miasta. Stracone podatki za grunt,
stracone kolejne miejsca pracy, które ja już dawno
zaplanowałem.
Happening na Basztowej trwał około godziny, a
gdy zainteresowani zakończyli swoje wypowiedzi,
ludzie zaczęli się rozchodzić. Niektórzy zamyśleni,
inni, w grupkach, gorąco dyskutując.

Zdjęcia: Robert Pawłowski

I ja muszę żyć
w takim hałasie! Pani o tym
napisze?
Stanisław lat
ok. 50
– Ten happening jest potrzebny, żeby
ludzie wiedzieli, co się dzieje
w Złotoryi, ale
nie chcę wypowiadać się
na temat, która ze stron ma
rację. Słucham
uważnie, a potem będę mógł
mieć swoje własne zdanie na
ten temat.

Karol lat ok. 55
– Ten happening? Świetny! Więcej takich
powinno być w naszym mieście. Ja osobiście
wiem o wielu rzeczach, które tu Grzesiek
opowiada. Jednak ludzie o tym nie wiedzą.
Dzisiaj będą mogli się dowiedzieć. W Gazecie
Złotoryjskiej nie było słowa na ten temat.
Wiadomo, że jest to gazeta burmistrza, więc
nigdy nic złego nie zamieści na jego temat.
Burmistrz zdobył trochę środków z Unii
Europejskiej i wkłada to wszystko w urządzanie Rynku. To nie są pieniądze burmistrza
ani miasta. Dołożył do tych środków trochę
pieniędzy naszych, złotoryjskich podatników.
Natomiast mnie interesuje, dlaczego nie
zrobiono rewitalizacji budynków wspólnot
mieszkaniowych za pieniądze unijne? Przecież
wspólnoty mogłyby zamiast kredytów, które
potem muszą same spłacać, robić remonty za
unijne fundusze. W urzędzie marszałkowskim
jest specjalnie wydzielona pula pieniędzy dla
wspólnot mieszkaniowych. Z nich można by
było remontować elewacje, dachy, wstawiać
okna, docieplać budynki. W naszym urzędzie
nikt się tym nie zajął. Ani tym bardziej w
Rejonowym Przedsiębiorstwie Komunalnym,
gdzie siedzi obecnie tylu urzędników! A
to właśnie RPK zajmuje się zarządzaniem
budynkami wspólnot. Wszystko to świadczy
o tym, że mówienie, jakoby burmistrz był
takim cudownym gospodarzem, to całkowita
nieprawda.
Krzysztof lat ok. 23
– Tu jest straszna korupcja. Wygnano nas z
kamienicy Rynek 28 mnie i moją rodzinę oraz
innych lokatorów. Przez 15 lat zgłaszaliśmy
do urzędu, że kamienica się wali. To było
przed kadencją Ireneusza Żurawskiego. Ale
gdy został burmistrzem, przecież wszystko
przejął. Problemy też. W ostatnim momencie
przed wyborami wziął się ostro za remonty,
układanie kostki. To oczywiste, że chce pozyskać zwolenników. To jest troszkę dziwne.
Pan Baran najpierw dostał zezwolenie na
dzierżawę gruntu i rozbudowę, a tu nagle
okazuje się, że nic nie może zrobić. No i czemu
to jest takie coś?
Happening? Pewnie, że potrzebny! Można
pokazać ludziom prawdę. Bo do tej pory
burmistrz mydlił ludziom oczy tym, co to
on potraﬁ. Wiele starszych osób uważa, że
burmistrz jest w porządku, bo kostkę układa.
Jednak ci ludzie nie znają go (burmistrza) z
drugiej strony. Bo w Gazecie Złotoryjskiej
tylko się chwali. A na tym happeningu możemy burmistrza zobaczyć z drugiej strony.
Stanisław lat 79
– Świetna masówka! Bardzo mi się podoba!
Uważam, że rację mają w całej rozciągłości ci
poszkodowani, a nie burmistrz. Zwyciężyły
prawda i prawo. Chociaż to dopiero pierwsza
instancja, ale mam nadzieję, że sąd apelacyjny
przychyli się do tego wyroku. Uważam, że
takich happeningów mogłoby być więcej w
Złotoryi. To jest wolna trybuna. Jak agora
w Grecji, proszę pani. Tam była prawdziwa
demokracja. I u nas też już jest.

Ad vocem
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dnosząc się do wyjaśnień burmistrza Ireneusza Żurawskiego w Gazecie
Złotoryjskiej dotyczących działań urzędu miejskiego w związku z brakiem
zabudowy przy ul. Basztowej 4 w Złotoryi wyjaśniam:
1. Nabywając nieruchomość od Kuli Papadopulu nie byłem świadom ciążących
na mnie obowiązków po poprzedniku, ponieważ zbywca nie przeniósł zapisów do
naszej mowy kupna-sprzedaży, brak było też jakichkolwiek wpisów obciążających
księgi wieczyste.
2. Treść powyższych zapisów poznałem w chwili otrzymania pozwu od urzędu
miejskiego, w sprawie o rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania. Wcześniej
nie otrzymałem z urzędu ani jednego sygnału, że nie wywiązuję się ze swoich
obowiązków, a takich działań oczekiwałbym w pierwszej kolejności. Ponadto treść
zapisów, nakładających na właściciela obowiązek zabudowy w określonym terminie,
była powiązana ze wskazaniem kar porządkowych w przypadku niewywiązania się
z tego obowiązku. Karą wskazaną w akcie notarialnym przez Urząd Miasta miał być
w pierwszej kolejności stopniowy wzrost opłaty rocznej za użytkowanie gruntu, a
nie od razu i bez uprzedzenia wypowiedzenie umowy wieczystego użytkowania.
Pan burmistrz wskazując na precyzyjne zapisy w akcie notarialnym, które mają na
celu zdyscyplinowanie właściciela, niestety z nich nie skorzystał.
3. Jak sam wskazuje, burmistrz zdecydował się wystąpić przeciwko nam na
drogę sądową już w maju 2009 r. chociaż termin na zabudowanie działki upłynął
dopiero w grudniu 2009 r. W trakcie owych 7 miesięcy urząd miejski torpedował
wszelkie nasze działania zmierzające do zabudowy działki. Działania te, wbrew temu
co mówi burmistrz, prowadziliśmy od roku 2007, ponieważ od początku intencją
zakupu działki była jej zabudowa. Burmistrz wspomina w swoim wyjaśnieniu, że
miasto czekało 3 lata po wyznaczonym terminie na rozpoczęcie budowy. Szkoda
tylko, że nic o tym nie wiedzieliśmy ! Jedno pismo, lub jeden telefon mógłby na
tym etapie doprowadzić do uzgodnienia zmian terminu zabudowy, które burmistrz
sugeruje dopiero dziś. Nie zaproponował też takiej ugody w trakcie trwania procesu
sądowego, chociaż apelował o to nasz prawnik. Wziąwszy pod uwagę całokształt
działań urzędu w naszej sprawie, traktuję więc słowa burmistrza jako próbę ratowania reputacji przed kolejną turą wyborów.
4. Nieprawdą jest, że w okresie do maja 2009 r. nie wystąpiłem o wypis i wyrys
przedmiotowej działki. Wyrys z roku 2006 przekazałem do biura projektowego, z
którym pierwotnie nawiązałem współpracę. Ponieważ nie mogłem go odzyskać,
zwróciłem się ponownie o taki wyrys w roku 2009. Prace projektowe zostały
przeprowadzone w oparciu o wyrys z planu zagospodarowania znajdujący się na
stronie internetowej urzędu miasta, a starostwo nie wniosło uwag co do zgodności
projektu z planem. Wyrys z pieczątką urzędu miasta nie jest więc ani niezbędny
ani konieczny, skoro urząd sam upublicznia te informacje na stronie internetowej.
5. Nieprawdą jest, co twierdzi burmistrz, iż do maja 2009 r. mogliśmy bez jakichkolwiek ograniczeń wybudować budynek mieszkalno-usługowy. Podstawową
przeszkodą były nieprawidłowości przy realizacji sąsiadującego domu paraﬁalnego.
Błędy te uświadomił nam autor wstępnej koncepcji naszego budynku (zaopiniowanej
pozytywnie w 2007 r. przez konserwatora zabytków). Będąc na etapie domykania
projektu budowlanego, postanowiłem zgłosić kolidującą samowolę proboszcza.
Liczyłem na to, że nie będę musiał odsuwać się od granicy działki 4 metry, ponieważ więźba dachowa plebanii wchodzi w moją działkę na głębokość około jednego
metra i uniemożliwia postawienie tam ściany. To działanie spowodowało odzew
miasta w postaci pozwu sądowego. Wówczas też miasto odmówiło mi wydania
wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, próbowało utrudnić wykonanie niezbędnych odwiertów gruntu, a nawet doniosło w
tej sprawie do Inspektora Nadzoru Budowlanego, który nie stwierdził żadnych
nieprawidłowości. Poszedł też prikaz do RPK, aby nie wydawać mi warunków
odbioru wody deszczowej.
Pięć miesięcy po złożeniu przeze mnie doniesienia o samowoli, dostałem pozew
sądowy od Urzędu Miejskiego w sprawie o rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania gruntu przy ul. Basztowej. Chociaż nie upłynął jeszcze termin na posadowienie
budynku, zarzucano mi w pozwie,
że nie podejmuję żadnych działań w
celu zabudowy. Żądanie było więc
przedwczesne a jednocześnie cały
czas utrudniano mi jego spełnienie.
Gdyby nie to, budynek dziś już by
stał, co prawda w okrojonej powierzchni, spowodowanej samowolą
budowlaną plebanii.
Pani mecenas Szynkowska, pełnomocnik Urzędu Miejskiego, na
pytanie zadane w sądzie, co stoi na
przeszkodzie, aby umożliwić nam
jednak zabudowę, odpowiedziała w
porozumieniu z zastępcą burmistrza,
że przeprowadzona rewitalizacja
i świeżo ułożona kostka brukowa
wyklucza jej zdaniem możliwość
prowadzenia na tym obszarze prac
budowlanych ciężkim sprzętem. Czy
to nie kuriozalna argumentacja ?
Z jednej strony pozywa nas się za
niewykonanie zabudowy w terminie,
chociaż on jeszcze nie minął, a z
drugiej próbuje dowodzić, że żadna
budowla tam stanąć nie może.
Dnia 8 października 2009 r. Sąd
Rejonowy w Złotoryi oddalił w
całości powództwo Urzędu Miasta.
Sędzia podkreśliła niekonsekwencję
i liczne złośliwości, jakie ze strony
urzędu spotkały nie tylko mnie, ale
też innych obywateli miasta.
Grzegorz Baran
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Nowakowska. Powstała również sekcja dziecięca w
składzie: Celina i Grażyna Letkiewicz, Iwona Gonciarz,
Anna Urban, Sylwia Pulst, kilka występów zaliczyła też
Gabrysia Kmita i Wiesława Urban.
Po odejściu Jana Turkiewicza, śpiewającym instruktorem
został Czesław Pulst, wspomagany przez perkusistę Andrzeja Makarczyka. W okresie swojej działalności zespół
zaliczył ponad 50 występów na terenie woj. legnickiego,
w takich imprezach jak: dożynki gminne i wojewódzkie,
Dzień Kobiet, Święto Ludowe, święta kościelne, Dni
Handlowca i Spółdzielcy, spotkania zespołów folklorystycznych. Do nietypowych należy zaliczyć udział w
Sytyrykonie w Legnicy, gdzie zespół uświetnił wystawę
Antoniego Chodorowskiego. Nie odbyło się również bez
nagrań radiowych i telewizyjnych:
- „Nowoczesność w domu i zagrodzie” – TVP Warszawa
1983r.
- Fakty: „Wieniec dożynkowy” – TVP Wrocław
- „Kultura przy gościńcu” – PR Wrocław 1983r.
Na początku działalności zespół śpiewał znane melodie
ludowe, później teksty i muzykę zaczęli tworzyć: głównie
Helena Szczudlik oraz Genowefa i Czesław Pulst. Helena
Szczudlik została wyróżniona dyplomem i odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. Od połowy roku 1983 skład
zespołu stopniowo ulegał zmniejszeniu, aby w II połowie
lat osiemdziesiątych zakończyć działalność. Próby jego
reaktywowania podjęte pod koniec tych lat przez wydział
Oświaty w Złotoryi – niestety się nie powiodły.
KLUBO – KAWIARNIA RUCH
ROKITNICA – ŚWIETLICA WIEJSKA
Na przełomie roku 1966/67 Gromadzka Rada Narodowa
zorganizowała Uniwersytet Powszechny. Prowadzone
były wykłady z takich dziedzin jak: prawo cywilno –
karne, historia, psychologia, sytuacja międzynarodowa,
kultura życia codziennego oraz szkoła zdrowia. Wykłady
prowadzili nauczyciele szkół podstawowych Rokitnicy i
Prusic, prelegenci z powiatu i miejscowy felczer.
Powstały w końcu lat sześćdziesiątych Związek Młodzieży
Wiejskiej organizował wiele zabaw, przyjeżdżało kino
objazdowe, odbywały się spotkania z aktorami. Prężnie
działało Koło Gospodyń Wiejskich; organizowało kursy
racjonalnego żywienia, panie uczyły się dekoracji potraw
i stołów, gotowania i pieczenia. Spędzano na tych spotkaniach miło czas we własnym gronie, ale zyskiwały też
na tym rodziny. Organizowano wycieczki krajoznawcze,
dzięki temu można było się oderwać od ciężkiej pracy na
roli i poznać atrakcyjne miejscowości; wyjazdy odbywały
się też do miejsc kultu religijnego.
Świetlica wiejska w latach osiemdziesiątych stała się
Wiejskim Domem Kultury, zaczęły w niej działać sekcje:
plastyczna i muzyczna, odbywały się różnego rodzaju
konkursy dla dzieci i młodzieży, działał Ludowy Zespół
Muzyczny, organizowano zabawy, które z czasem przekształciły się w dyskoteki, a te regularnie odbywały się
do końca lat dziewięćdziesiątych i gromadziły młodzież z
różnych miejscowości, alkohol potęgował animozje i bardzo
często dochodziło do bójek i awantur, a w znajdujących
się nieopodal płotach ubywało sztachet. Dla niektórych
uczestników kończyło się to wizytą w szpitalu. W świetlicy
wiejskiej w Rokitnicy pracowały: Władysława Owczarek,
Genowefa Pulst, Anna Wrzecionowska, Lucyna i Andrzej
Gregulscy, Alicja Kaniak, Jadwiga Krawiec, a aktualnie
Dorota Przeszlakiewicz.
Obecnie ze świetlicy wiejskiej korzysta szkoła podstawowa, która urządza w niej uroczyste apele, zabawy
dla dzieci i młodzieży szkolnej, spotkania opłatkowe dla
osób samotnych, Dzień Babci i Dziadka. W świetlicy
odbywają się też imprezy okolicznościowe. Na co dzień
z wyposażonej w sprzęt sportowy świetlicy korzystają
dzieci i młodzież; dla nich też organizowane są zajęcia

Zespół folklorystyczny
w czasie ferii zimowych.
WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA
W Rokitnicy funkcjonuje Wiejski Ośrodek Zdrowia,
a podlegają mu pacjenci z tych samych miejscowości,
które wymieniono mówiąc o zasięgu poczty, z tym że „w
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zdrowiu” dodano jeszcze Rzymówkę. Do chwili obecnej
jej siedziba znajduje się w budynku, zajmowanym niegdyś
przez GRN. W ośrodku kolejno przyjmowali następujący
lekarze i stomatolodzy: Felczer Tadeusz Słomiany, Marek
i Wanda Pasternakowie, Romuald Mularczyk, Joanna
Kucyk – Przybysz, Lidia Słowik, a obecnie Barbara Prus.
LZS „Lechia” Rokitnica
Drużyna piłkarska LZS Rokitnica powstała w roku 1958.
Zawodnicy z tamtego okresu to m. in. Jan Karlak, Zdzisław Krawiec, Antoni Schindler, Jan Kaniak, Mieczysław
i Eugeniusz Wróblowie, Tadeusz Burzyński, Jan Krawiec,
Stanisław Wanicki. Organizatorem i opoką pierwszego
okresu „Lechii” był Jan Kotylak. W roku 1970 zespół
awansował do klasy „B”. Skład drużyny uzupełniany był
sukcesywnie młodymi wychowankami jak: Krzysztof
Kotylak, Jacek Węgierek, Gabriel Błaszczyk, Tomasz
Masel i inni, wyszkolonymi przez Michała Orłowskiego
– dyrektora szkoły. Później przyszły lata chude i drużyna została rozwiązana. W roku 1977 Grzegorz Kowal i
Czesław Pulst wraz z grupą zapaleńców reaktywowali
przy pomocy Urzędu Gminy drużynę piłkarską, która
pod nazwą LZS „Lechia” podjęła rozgrywki ligowe w
klasie „B”.
Prezesem był Grzegorz Kowal, następnie Krzysztof Doszczeczko, a z chwilą uzyskania przez klub osobowości
prawnej w 2000 roku – Czesław Pulst. Do roku 2004
uległa poprawie nawierzchnia boiska, wybudowano krytą
scenę, zadaszono trybunę dla kibiców, a dzięki Urzędowi
Gminy – wybudowano szatnię dla zawodników i sędziów
wraz z zapleczem sanitarnym. W roku 2004 boisko
uroczyście nazwano imieniem Jana Kotylaka.Trenerem
drużyny został Krzysztof Kotylak, który w drużynie
pełnił też rolę bramkarza. W drużynie wyróżniali się
następujący zawodnicy: Krzysztof Kotylak, Grzegorz
Kowal, Jan Wojciechowski, Sławomir Rygiel, Tomasz
Masel, Artur Durachta, Ryszard Palusiński i Adam Dudek. OZPN w Legnicy docenił zasługi klubu dla rozwoju
kultury ﬁzycznej i uhonorował brązowymi, srebrnymi i
złotymi odznakami m. in. Marię Leśną, Jana Kotylaka,
Michała Orłowskiego, Grzegorza Kowala, Krzysztofa
Kotylaka, Agnieszkę Urban. Od roku 2005 zaszły zmiany
strukturalne, a prezesem został Józef Urbański. Dzięki

Klub Fitnes Rokitnica
wytrwałej pracy Krzysztofa Kotylaka, który ukończył
kurs trenerski – klub w roku 2007 awansował do klasy
„A”, w której występuje nadal.
KLUB FITNESS ROKITNICA
Nową wartościową formę aktywności ruchowej zaproponował rokitniczankom K-F-R. Założyły go Barbara Cich
– Słońska oraz Elżbieta Piątek. Klub zamierza również
kultywować działalność towarzysko-turystyczną.
GROMADZKA RADA NARODOWA
W latach 1954-1972 Rokitnica była siedzibą Gromadzkiej
Rady Narodowej. Jej administracja znajdowała się w budynku obecnego Ośrodka Zdrowia. GRN była wybierana na
3-letnią kadencję i pełniła rolę organu władzy państwowej.
Wybory do rad narodowych były wielkim wydarzeniem,
a nowo wybrana rada musiała znać i rozumieć potrzeby
regionu. Spektrum spraw, którymi rada się zajmowała,
było bardzo szerokie: szkolnictwo podstawowe, transport
i łączność, rolnictwo, kultura, sztuka, sport, administracja
gromady, gospodarka komunalna. Źródłem ﬁnansowania
były podatki, niestety na tym terenie znajdowało się
wiele gospodarstw niewydolnych ekonomicznie, które
nie były w stanie wywiązać się z obowiązkowych dostaw
żywności na rzecz państwa, nie mówiąc już o płaceniu
podatków. Kończyło się to dla takich rolników zabraniem
ziemi i przekazaniem jej na Skarb Państwa. Problemem
był również brak sprzętu rolniczego; jeszcze w latach
70-tych podstawową siłą pociągową był koń.
Pamiątką po Gromadzkiej Radzie Narodowej w Rokitnicy jest umocowana na zachowanym fragmencie ściany
zamku książęcego pamiątkowa tablica, na której widnieje
napis: „W hołdzie Piastom Śląskim, w XXV rocznicę
wyzwolenia Dolnego Śląska. W miejscu nadania praw
miejskich Złotoryi. Społeczeństwo Gromady Rokitnica,
Załoga Huty Miedzi w Legnicy. 17 V 1970r.”

ZABYTKI
Jak powiedziano
w yżej, w
Rokitnicy
prawie każdy kamień
jest historią. Oprócz
sztandaLechia Rokitnica
rowych
zabytków:
grodzisko, ruiny zamku, kościół, źródełko św. Jadwigi,
we wsi jest 38 budynków (z ogólnej liczby 64), które
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Legnicy zaliczył
do mających wartości kulturowe.
TURYSTYKA
Przez Rokitnicę przechodzą wszystkie najważniejsze
szlaki regionalne oraz związane z Ziemią Złotoryjską,
w tym m. in.: ścieżka św. Jadwigi, szlak źródlany, droga
św. Jakuba, zielony szlak spacerowy.
WSPÓŁCZESNOŚĆ
Rokitnica jest wsią starą, lecz zdobycze cywilizacyjne
docierają tu na bieżąco. Wieś otrzymała nową sieć
kanalizacyjną oraz telefoniczną. W Rokitnicy działa
świetlica wiejska, biblioteka publiczna, ośrodek zdrowia,
sklep oraz bar. Rokitnica jest jedną z najprężniejszych i
najlepiej zorganizowanych społeczności lokalnych Ziemi
Złotoryjskiej.
W Rokitnicy od wielu lat działał sklep spożywczo-przemysłowy sieci GS. Oprócz tego istniał sklep z artykułami
żelaznymi, a w latach dziewięćdziesiątych swoje „ 5
minut” miały także 3 inne sklepy spożywcze
Wieś w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych otrzymała
sieć wodociągową i kanalizacyjną. W tym także okresie
w całości została stelefonizowana poprzez zamontowanie
radiowej sieci telefonicznej; otrzymała także możliwość
korzystania z Internetu
SOŁTYSI
Po wojnie zaszczytną funkcje sołtysa pełnili kolejno: Piotr
Burzyński, Wacław Mendel, Michał Petrów, Tomasz Krawiec, Stanisław Urban, Ludwik Urban, Marian Owczarek,
Regina Bury, Andrzej Gruby i obecnie Bronisław Cich.
Najdłużej funkcję tę piastował M. Owczarek.
SENIORZY
Adamina Fijałkowska, Genowefa Wójcik, Bronisława
Woźniak, Zygmunt Burzyński, Eliasz Zawalski, Aniela
Matusz, Marianna Kurek, Ludmiła Sławińska.
ROKITNICA W ROKU 1211 i 2011
Artykuł o Rokitnicy kończy prezentację miejscowości
w ramach „Panoramy Gminy Złotoryja”. Kolejność taka
może się wydawać niesprawiedliwa, lecz nie jest ona
przypadkowa. Zbliżamy się bowiem do roku 2011, a więc
jubileuszu osiemsetlecia nadania Złotoryi nowoczesnych
– magdeburskich praw miejskich i w tym wydarzeniu
Rokitnica odegrała rolę pierwszoplanową. Tu bowiem,
na Wzgórzu Zamkowym, piastowski książę Bolesław I
Wysoki rozpoczął, a Henryk I Brodaty – dokończył budowę
zamku książęcego (Złotoryja takowego nie miała). Tu
także Henryk Brodaty, w roku 1211 nadał Złotoryi prawa
miejskie(jest wysoce prawdopodobne, że 11. kwietnia).
Powojenni rokitniczanie o tym nie zapominali – szczególnie
szkoła i GRN. 17. maja 1970r. mieszkańcy zainspirowani
przez dyrektora M. Orłowskiego zorganizowali uroczystość, której efektem jest m. in. tablica pamiątkowa. Długo
powiewała potem na ruinie zamku polska i złotoryjska
ﬂaga. Po 30 latach Wzgórze Zamkowe ożyło ponownie
– 14 X 2001r. otwarto ścieżkę św. Jadwigi. Rokitniczanie
znowu stanęli na wysokości zadania. Do dziś w gronie
działaczy TMZZ wspominamy wspaniałą procesję do
kościoła na Kopaczu, do której zmobilizowała swoich
wychowanków dyrektorka Bogumiła Ziarno, a wiernych
ks. proboszcz Kazimierz Białek. Od tego roku (a ściślej
już od r. 1998), na początku października odbywają się
rajdy piesze ścieżką św. Jadwigi, które kończą się na
Wzgórzu Zamkowym; dyrektorki: Bogumiła Ziarno, a
obecnie Beata Iwińska zawsze pomagają przy ich organizacji. Na jubileusz osiemsetlecia rokitniczanie planują
pewne przedsięwzięcia – napiszemy o nich innym razem.
Materiał o Rokitnicy zebrali i opracowali: Alfred
Michler oraz mieszkańcy Rokitnicy: K. i B. Cich, I.
i M. Hołownia, A. i K. Kotylak, K. Kurek, Cz. Pulst,
B. Cich-Słońska - pod kierunkiem Haliny Durachty.
Opracowanie komputerowe: Anna Chudzik
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swej historii kościół należał do ewangelików (od pocz. piękna i obyczajowa, jest też wiele pozycji dotyczących
XVI w – 1945). Od powstania, świątyni patronował św. Ziemi Złotoryjskiej. Tak dobrze zaopatrzony księgozbiór
Bartłomiej, a w 1819 roku patronem został św. Michał powstał dzięki dotacjom z Urzędu Gminy oraz środkom
Archanioł.
ﬁnansowym pozyskiwanym przez dyrektora placówki z
We wrześniu 1946 roku kościół ponownie stał się kato- Ministerstwa Kultury. Zdarzają się również darowizny
O D lickim. Nie było tu jednak proboszcza. O życie duchowe od czytelników oraz z likwidowanych hurtowni książek.
mieszkańców dbali kapłani ze Złotoryi, z Kościoła św. Biblioteką kierowały dotychczas: Krystyna Hupental,
Jadwigi. W r. 1977 roku ksiądz Julian Głowacki został Ryszarda Olszówka, Urszula Durachta, Kazimiera Orustanowiony rektorem kościoła w Prusicach i pełnił także tyńska i obecnie - Halina Durachta. Najdłużej bibliotece
posługę w świątyni rokitnickiej. W 1985 roku prawnie szefowała Kazimiera Ortyńska. Za jej kadencji odbywały
R O - została utworzona paraﬁa pw. Św. Jadwigi w Prusicach, się konkursy, prowadziła zajęcia plastyczne i manualne,
KITNICY DO a kościół w Rokitnicy stał się odtąd kościołem ﬁlialnym udostępniała gry planszowe. W sumie była to działalność,
ROK I T N IC Y nowej paraﬁi. Kolejni proboszczowie to: od 1985 ks. która obecnie prowadzona jest przez świetlicę wiejską.
P R A D Z I E - Julian Głowacki, od 1988- ks. Leopold Fitt, od 1993- ks. Na przestrzeni 60. lat biblioteka była: Gromadzką Biblioteką
JE
proboszcz Kazimierz Białek. Od tej pory udzielane są Publiczną, Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Złotoryja i
Rok it n ica wszystkie sakramenty. Ożywieniu życia duchowego obecnie Biblioteką Publiczną Gminy Złotoryja. Biblioteka
to słow i a ń - służy pięć stowarzyszeń i grup modlitewnych istnieją- kilkakrotnie też zmieniała swoją siedzibę, dopiero w roku
ska osada
i ja ko cych w paraﬁi.
1996, po adaptacji pomieszczenia po sklepie żelaznym,
Fundamenty
Zamku w Rokitnicy
taka należy do
najstarszych Styl budowali można określić jako romański, jednak otrzymała pomieszczenie na miarę obecnych czasów,
na Śląsku. W samej Rokitnicy oraz jej kościół wiele razy był niszczony i kilkakrotnie go remon- nowocześnie wyposażone, estetyczne i funkcjonalne.
okolicy odkryto znaleziska pochodzące z najstarszych towano. Obecny wystrój kościoła ukształtował się podczas W roku 2001 Uchwałą Nr XXVI/303/2001 Rady Gminy
okresów w dziejach ludzkości. Nie brak więc znalezisk renowacji w latach 1710-1713 i posiada styl barokowy. Złotoryja, Biblioteka w Rokitnicy stała się samorządową
z epoki neolitu, brązu, czy okresu wpływów rzymskich. W 1945 roku przechodzący przez Rokitnicę żołnierze instytucją kultury z 3. ﬁliami bibliotecznymi i 19. świetliMieszkańcy Rokitnicy zamierzchłą historię mają w radzieccy zostawili w świątyni rozpalone ognisko i cami wiejskimi. Obecnie więc dyrektor biblioteki oprócz
zasięgu ręki, dotykają jej na co dzień i są niemal przez według jednej z wersji tylko dzięki kościelnemu udało działalności statutowej, polegającej na gromadzeniu i
nią rozpieszczani. Takiego nagromadzenia na tak ma- się pożar ugasić. Od kilku lat świątynia jest poddana udostępnianiu księgozbioru czytelnikom, zajmuje się
łym obszarze historii materialnej i duchowej często gruntownej renowacji – do odnowienia została jeszcze nadzorem nad ﬁliami bibliotecznymi i świetlicami wiejnie spotykamy. Z widocznych gołym okiem wymienić wieża. Świątynia wzniesiona jest z kamienia łamanego skimi, zajmuje się sprawami kadrowymi, pozyskiwaniem
trzeba wczesnośredniowieczne grodzisko (często mylone i ciosów piaskowca.
środków unijnych. Co roku jest współorganizatorem
z zamkiem), znajdujące się 750 m na wschód od wsi w SZKOŁA
powiatowego konkursu czytelniczego – w Rokitnicy
kierunku Łaźnik – to ten po prawej stronie drogi widoczodbywa się etap gminny; bierze udział w akcji „Cała
ny zagajnik. Tylko nieco młodszy jest zamek książęcy, Rokitnica ma niezwykle chlubną
Polska czyta dzieciom”. W roku
który zaczął budować zapewne Bolesław I Wysoki, a przeszłość w dziedzinie wycho- Kamienna twarz,
2007 była współorganizatorem
wania
młodzieży.
Nauczanie
w
dokończył Henryk I Brodaty. Mniej więcej w tym samym
Dolnośląskich Spotkań Pisarzy z
napełniona upływem czasu.
Rokitnicy
da
się
udowodnić
już
czasie powstawał „książęcy kościół”, w którym często
Młodymi Czytelnikami „Z książką
To
zamek.
miała modlić się para książęca. Całe Wzgórze Zamkowe długo przed nastaniem czasów
na walizkach”- dzięki temu dzieci
przepojone jest atmosferą patronki Śląska, św. Jadwigi. pruskich. Określenie o chlubnej
poznały kulturoznawcę Grzegorza
Rokitnica jest przykładem i dowodem na to, jak przez przeszłości należy przenieść jed- Ludzki wysiłek,
Leszczyńskiego, a na spotkaniu
nak
i
na
dzień
dzisiejszy.
Szkoła
wieki współpracy rodzimego żywiołu słowiańskiego
zespolony kamieniami.
autorskim z Dorotą Kamieńską
w
Rokitnicy
należy
do
tych
szkół
oraz napływowego niemieckiego – miejscowość osiągnęła
młodzi czytelnicy zapoznali się z
To
mury
obronne.
bardzo wysoki poziom rozwoju. Przez kilka pierwszych na Ziemi Złotoryjskiej, które w
jej twórczością. Co roku biblioteka
wieków istnienia miejscowości, istniały obok siebie dwie dziejach oświaty zapisały się
wspomaga świetlicę wiejską w
Rokitnice, lecz nie walczyły ze sobą, a podpatrywały się niezwykle pozytywnie. Nie ma Magiczna wstęga,
organizowaniu ferii zimowych,
dziedziny
działalności
szkoły,
w
w złotym piasku skrywa czas.
wzajemnie i współpracowały ze sobą. Później stopiły się
zaprasza również aktorów z Teatru
której
rokitnicka
placówka
nie
w jedną osadę.
ART – RE z Krakowa ze spektaTo Kaczawa.
zaznaczyłaby swojej przodującej
klami teatralnymi, dostępnymi
NAZWA
pozycji. Pierwszą polską szkołę po
także dla wszystkich mieszkańców
Najstarsza nazwa miejscowości pojawia się w doku- II wojnie światowej zorganizował Rytm przyrody, trud człowieka,
Rokitnicy. W roku 2004 rozpoczęła
mencie papieskim z roku 1204 jako „de Rochitnica”. W Wincenty Krzysztoﬁk. Jednakże wypełniona marzeniami wyobraźnia. się komputeryzacja księgozbioru i
latach następnych wypływa niezliczona ilość podobnie najwybitniejszą postacią w gronie, To moja miejscowość.
dzięki Edycie Podolskiej, Michabrzmiących, lecz o innej pisowni nazw, np.:
i pedagogicznym, i dyrektorskim
łowi Hołowni, Halinie Durachcie
Ania
Kaczmarek
był, i jest, Michał Orłowski. Jego
1211 – Rokitniz
i Agacie Karolczyk czytelnicy
znaczenie polega nie tylko, i może Kl. V SP Rokitnica
1217 – Rokitnic -(cz)
mogą korzystać z katalogu przez
2001r.
nie
tyle,
na
długoletnim
pełnieniu
1228 – Rogienice
Internet. Od roku 2005 biblioteka w
tej
funkcji
(26
lat),
lecz
na
konse1276 – Rochliz, Raclitz
ramach programu „Ikonka” pozy1348 – Röchlitz – taka nazwa w różnych formach prze- kwentnym i świadomym prowadzeniu szkoły. W historii skała z Ministerstwa Kultury w Warszawie 3 komputery
szkoły kadrę nauczycielską stanowiło łącznie około 70 dla czytelników z programem LINUX. Z bezpłatnego
trwała do roku 1945.
Po II wojnie pojawiły się: Rychlice, Rokitnice, Rokietnica, nauczycieli, a spośród nich najdłużej pracowały w niej: dostępu do Internetu mogą korzystać wszyscy mieszkańcy
Teresa Siudak, Janina Orłowska, Małgorzata Kuźniar, wsi, najczęściej robią to dzieci i młodzież nie tylko z
a od 1946 – R o k i t n i c a.
Beata Wróbel – wszystkie bardzo jasne postacie na Rokitnicy, ale także ze wsi ościennych.
LUDNOŚĆ
ﬁrmamencie złotoryjskiej oświaty. Aktualnie dyrekto- Obecnie biblioteka jest zaangażowana w 2 przedsięwzięcia:
Na podstawie danych statystycznych liczbę ludności rem placówki jest Beata Iwińska. Najnowszą zdobyczą
*Program Rozwoju Bibliotek
Rokitnicy da się dokładnie ustalić
oświatową Rokitnicy jest Gimna- *Program Biblioteka +;
począwszy od roku 1789 , a wezjum Publiczne (dyr. Bogumiła W wyniku podpisanego porozumienia pomiędzy Fundacją
dług kolejnych danych liczba ta Jadwiga uzdrawia niewidomą
Ziarno), które od roku szkolnego Orange i Telekomunikacją TP S.A. i Internet przez 2 lata
kształtuje się następująco:
rokitniczankę
2010/11 prowadzi Stowarzyszenie będzie dostarczany bezpłatnie do bibliotek wiejskich.
* 1789 - 381 mieszkańców
Rozwoju Wsi Rokitnica (prezes
Zespół Folklorystyczny
* 1816 – 299 mieszkańców
Krzysztof Segda).
* 1825 - 442 mieszkańców
21 kwietnia 1979 roku na zebraniu Koła Gospodyń WiejBIBLIOTEKA PUBLICZNA
* 1840 - 538 mieszkańców
skich podjęto decyzję o utworzeniu Zespołu; opiekunem
W Rokitnicy ma swoją siedzi- została Krystyna Fabiś, odpowiedzialna za sprawy kul* 1860 – 543 mieszkańców
bę Biblioteka Publiczna Gmi- tury na terenie gminy Złotoryja. Pierwszy skład zespołu
* 1871 - 560 mieszkańców
ny Złotoryja. Jest to najdłużej przedstawiał się następująco: Helena Szczudlik, Maria
* 1885 – 544 mieszkańców
działająca placówka na terenie Buszczak, Stefania Żaczek, Maria Letkiewicz, Irena Ma* 1905 – 469 mieszkańców
gminy; pierwsze zapisy w księdze tusz, Władysława Owczarek, Genowefa Pulst, Krystyna
* 1920 – 530 mieszkańców
inwentarzowej pochodzą z roku Nieruchalska, Karolina Urban, Karolina Kaliciak, Aniela
* 1927 – 438 mieszkańców
1950. Biblioteka swoją działalno- Matusz, Maria Urban, Aleksandra Kotylak, Martyna
* 1970 - 315 mieszkańców
ścią obejmuje następujące wsie: Makuch, Janina Urban, Wiesława Iwaszkiewicz, Czesław
* 1978 - 310 mieszkańców
Rokitnicę, Łaźniki, Wysocko, Pulst. Instruktorem i akordeonistą był Jan Turkiewicz z
* 1988 - 295 mieszkańców
Rzymówkę, Kopacz, Kozów, Pru- Radziechowa, choreograﬁą zajął się Waldemar Branicki
* 1989 - 300 mieszkańców
sice; nie brakuje też czytelników i Witold Olszewski z WDK w Legnicy. Śpiewające pa* 1994 - 272 mieszkańców
ze Złotoryi. Przez wiele lat działał nie wspierała kapela w składzie: akordeon, kontrabas,
* 1999 - 270 mieszkańców
również punkt biblioteczny w skrzypce i klarnet. Pierwsze stroje członkinie zespołu
* 2004 - 260 mieszkańców
Prusicach, prowadzony przez uszyły sobie same.
* 2005 - 266 mieszkańców
Zbigniewa i Krystynę Bartosz, a Pierwszy poważny występ zespół zaliczył podczas Ogól* 2006 - 268 mieszkańców
podległy bibliotece w Rokitnicy. nopolskiego Przeglądu Zespołów Ludowych w GorzowieKOŚCIÓŁ FILIALNY
W rokitnickiej bibliotece znajduje Przytocznej latem 1980r. , reprezentując woj. legnickie,
PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
się największy księgozbiór na terenie gminy, obecnie wynosi wystąpił tam w pożyczonych strojach. Nieformalnie zespół
Datę powstania świątyni trudno precyzyjnie ustalić- 15 874 woluminy. Oprócz książek, gromadzone są również
zajął 15. miejsce na 49 województw; był to duży sukces i
przeważa pogląd, że mogła to być połowa XIII wieku (lub czasopisma. Księgozbiór zawiera wiele nowości z różnych
w nagrodę WDK w Legnicy ufundowało nowe stroje. W
jeszcze wcześniej). Fundatorem kościoła był najpewniej dziedzin; są liczne pozycje z literatury popularnonaukowej,
roku 1980 do zespołu dołączyły: Kazimiera Podobińska
Henryk Brodaty, a przebywając na zamku rokitnickim, przeznaczonej dla maturzystów i studentów, lektury dla
, Stanisława Woźnicka, Stanisława Gody i Władysława
w kościele bywała też św. Jadwiga. Przez większość uczniów wszystkich szczebli dydaktycznych, literatura
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o urokach, historii
Rekonesans po złotoryjskim Rynku nieuchroni kulturze chorwac- nie prowadził do kontemplacji ukrytych motywów
kiej Dalmacji, a w ulokowania przez włodarzy miasta w sercu grodu
Dubrowniku na po- restauracyjnego „grzybka” rodem ze scenerii ośrodka
łudniu tego kraju kempingowego o, co najmniej dyskusyjnych, walowydeptał przez rach architektonicznych (walory kulinarne zdołały
kilka kolejnych się wszak obronić same).
lat własne ścieżki,
Mój gość zauważył także i z podziwem ocenił rozmach
na których zna niemal każdy kamień. Jest to kompleksowej rewitalizacji nawierzchni Rynku i bez
rodowity złotoryjanin, który od lat mieszka w zbędnego żalu obserwował rozbiórkę „grzybka”. Wiąinnym mieście i za każdym pobytem w Złotoryi żące się z tym remontem niedogodności komunikacyjne
nie szczędzi słów zdumienia, podziwu i uznania z nawiązką zostaną nam wynagrodzone po zakońdla tempa i rozmachu pozytywnych zmian, które czeniu prac. Jeśli odnowa zabytkowej substancji
obserwuje w naszym grodzie.
miasta będzie toczyć się nadal z takim rozmachem,
Raczej z grzeczności i nieasertywności, niż jest szansa, że goście z zagranicy (głównie Niemcy)
z potrzeby serca, dał się ów człek namówić na zaczną tu przyjeżdżać nie po utracone wspomnienia
krótki rekonesans po mieście i okolicy. Spo- dawnej świetności miasta niemieckiego, ale po zupełnie
dziewał się lekko nudnego dreptania po „sta- nowe doznania i przeżycia z pięknie odrestaurowanego
rych śmieciach”, a okazało się, że on, który się miasta śląskiego w Polsce.
w Złotoryi urodził, wychował i mieszkał tu przez
Nie ukrywam, że wielką satysfakcję sprawiła
ponad 20 lat – odbył podróż do miejsc, które mi bardzo pochlebna opinia mojego gościa o zmiaRys. Robert Tyc zobaczył po raz pierwszy w życiu, lub odkrył je nach, jakie zachodzą w naszym mieście. Zmiany
dla siebie na nowo.
te rzeczywiście zmierzają do stworzenia w naszej
ezon urlopowy już, niestety, dawno za nami.
Mój gość pierwszy raz w życiu zwiedził piece małej, lokalnej ojczyźnie środowiska dynamicznie
Wróciliśmy do codziennej, mozolnej krząta- dymarkowe w Leszczynie i już zapowiedział się z rozwijającego się w kierunku otwarcia na turystykę
niny. Za rok znowu urlop, który pozwoli nam rewizytą po planowanej dużej inwestycji w tym obiek- krajową, a może i zagraniczną.
wypocząć w „pięknych okolicznościach przyrody” cie, który z udziałem środków unijnych ma zamienić
Wierzę, że kiedyś jakiś Niemiec, Ameryka– jak mawiał klasyk.
to miejsce w ważny ośrodek kultury regionalnej.
nin czy Japończyk będzie prezentował swoje
Ale jeszcze nie wszystko za nami; przed nami jesienWizyta na zamku w Grodźcu wypadła dużo go- wspomnienia urlopowe znajomym podpierając
no-zimowe spotkania z rodziną i znajomymi, na których rzej. Na oko widać, że zmiany w tym przepięknym i się slajdami przepięknego miasteczka na Dolpowrócimy do wspomnień z wojaży urlopowych i drastycznie zaniedbanym obiekcie, są przypadkowe nym Śląsku, gdzie można wspaniale wypocząć
zaprezentujemy bogatą dokumentację fotograﬁczną i wynikają bardziej z doraźnych zapotrzebowań, niż i podglądnąć historię wydobywania złota w dawnych,
i ﬁlmową miejsc, ludzi i zdarzeń.
z planowego, celowego działania. Brak pomysłu na zamierzchłych czasach…
Po co nam te spotkania, skoro najcenniejsze zagospodarowanie tego zabytku i włączenie go do
Aby jednak ta kusząca wizja stała się rzeczywiwspomnienia urlopowe i tak na zawsze zachowamy zasobów rzeczywistego zaplecza kultury regionalnej
w sercu i pamięci? Chciałoby się powiedzieć, że po powoduje, że został on zredukowany do środowiska stością, musimy sobie zdać sprawę z kilku faktów.
to, by naszymi przeżyciami podzielić się z tymi, na biesiad o wątpliwych walorach kulturalnych (zwłasz- Znacznie bardziej są dla nas atrakcyjne egzotyczne,
dalekie i obce dobra kulturalne, niż nasze rodzime,
których opinii najbardziej nam zależy. Mam jednak cza pod ich koniec).
swojskie i bliskie. Dlaczego zabytek, którego zwiedzewrażenie, że jest jeszcze inna, skrywana motywacja
Z zamku w Grodźcu chyłkiem wycofaliśmy się nie wymaga podróży samolotem, jest zdecydowanie
takich foto- i wideoprelekcji.
do Złotoryi litościwie skreślając z naszego programu bardziej godny zainteresowania, niż zabytek, do
Zasada jest raczej prosta. Nasz zachwyt nad wycieczki pałac w tej wsi. Stan techniczny tego, którego można dojechać rowerem?
wspaniałością przeżytego urlopu jest wprost propor- wspaniałego niegdyś zabytku, stanowi obraz nędzy i
Dlaczego gotowi jesteśmy otoczyć trocjonalny do odległości od domu celu urlopowego. Im rozpaczy, drastycznie ilustrując indolencję i bezraddalej od Polski, tym cudowniejszy był ten wyjazd. ność lokalnych władz oraz bezduszną bezczynność, ską dewastację wojenną zabytków starożytWielogodzinne perorowanie (ze wsparciem prezen- która pozwala od lat konać tej perełce barokowej ności w Iraku, czy Afganistanie, a zupełnie
brakuje nam zainteresowania i gotowości do potacji slajdów z laptopa) o egzotyce i wspaniałości architektury.
chylenia się nad postępującą ruiną pałacu w Grodźcu
poznanych zabytków kultury na odległych antypoZnacznie lepsze zdanie o stosunku do spuścizny i niedoinwestowaniem zamku tamże?
dach, nie tylko zaspokaja nasz naturalny pociąg do
Czy nie jest celowe zrezygnowanie na poziomie
poznania, odkrywania nieznanego i poszukiwania historycznej można sobie wyrobić po zwiedzeniu
przygód, ale też (zdarza się, że - przede wszystkim) Kościoła p.w. NNMP. Rozmach, profesjonalizm i mentalnym z myślenia o lokalnych zasobach kulturonieuchronnie prowadzi słuchaczy takiej prelekcji do tempo prac konserwatorskich w tej świątyni jest wych naszego środowiska w kategoriach bylejakości,
imponujący i może być powodem do dumy każdego nudy i braku atrakcyjności?
kilku oczywistych wniosków:
złotoryjanina. Świetna adaptacja wieży kościelnej
Wydaje mi się, że nie da się rzeczywiście uruchomić
- wyjazd tak daleko i to przy użyciu maszyny oraz walory widokowe z jej korony – to dodatkowy
lokalnego patriotyzmu determinującego dynamiczny
samolatającej musiał być pioruńsko drogi;
atut tego obiektu historycznego.
rozwój walorów turystycznych naszego pięknego
- zwiedzanie i nurzanie się w lokalnych dobrach
Po wspinaczce na wieżę kościelną zapro- miasta tak długo, jak długo poczucie zwyczajnej
konsumpcyjnych także musiało słono kosztować;
ponowałem relaksujący spacer Nad Zalewem. dumy ze swojej małej ojczyzny nie zniknie z na- ergo: nasz uszczęśliwiony prelegent jest nie- Rewitalizacja tego obiektu, która nie do pozna- szego spisu rzeczy niepotrzebnych. Bowiem jakże
chybnie człowiekiem majętnym, co w potocznym nia poprawiła toporny obraz zaniedbanej sa- wykrzesać zachwyt i entuzjazm u turystów, jeśli my,
rozumieniu jest synonimem określeń: człowiek dzawki, tworząc piękną kompozycję przyrody sami mieszkańcy Złotoryi, uważamy zbyt często, że
i miejsca wypoczynku, zrobiła wielkie wrażenie na żyjemy w małym, nudnym i zapyziałym miasteczku
sukcesu, wspaniały, znakomity, wybitny...
Rzućmy okiem na piękne fotograﬁe. Na jednej z dawnym mieszkańcu Złotoryi, którego uwadze nie na głębokiej prowincji, a atrakcyjny świat jest gdzieś
nich nasz turysta prezentuje nagi tors (wiadomo – upał umknęło jednak to, że nowiutka, nowoczesna korona daleko stąd…
tam straszny) i rozradowany zajada się, niosącym zalewu, już chwilę po udostępnieniu mieszkańcom,
Jacek Tyc
ochłodę, lodem na tle przecudnej (jeden z 7 cudów została oszpecona miazmatami
lokalnej
kultury
rozrywkowej
–
świata) budowli Tadż Mahal w Agrze. Chcielibyśmy
wierzyć, że do tego wspaniałego zabytku pognała go butelkami i puszkami po alkoholu
w ten upał nieodparta chęć poznania historii i kultury i wszechobecnymi śmieciami.
Z wizyty na Baszcie Kowalskiej Przede wszystkim przepraszamy Pana Komendanta Henryka Stehinduskiej, lecz czy wystąpiłby na tej fotograﬁi w
samych gaciach i z lodem, gdyby miało to dla niego i w Sztolni Złota zrezygnowaliśmy, fanko za pominięcie jego nazwiska w wywiadzie, który ukazał się
jakiekolwiek znaczenie, że stoi pod mauzoleum, czyli ponieważ indywidualny turysta nie w naszym wrześniowym miesięczniku.
grobowcem cesarzowej Mumtaz Mahal i jego strój ma wielkich szans na ich zwiedzenie,
a i też infrastruktura tych obiektów W artykule o Turnieju Miast w 1969 r. (Echo z października b.r.)
(a raczej jego brak) jest cokolwiek nieodpowiedni?
Poza nieszczęśnikiem Heglem, większość ﬁlozo- miałaby wiele do poprawienia. Nie pominięto nazwiska Grażyny i Krzysztofa Staronków, którzy
fów zakładała, że człowiek jest z natury dobry, nie można jednak nie zauważać drze- przekazali autorowi cenne fotograﬁe oraz informacje na ten teposądzajmy zatem naszego prelegenta o tak niecne, miącego w tych obiektach potencjału
ukryte motywy, jakoby głównym celem tej prelekcji turystycznego (poznawczego i este- mat. Dziękujemy!
było zademonstrowanie i udokumentowanie swojej tycznego). Muzeum Złota w Katowni Aby z kolei fragment szkicu o samorządzie miejskim po 1945 r.
wysokiej pozycji społecznej, albo choćby oczywistej jest także obiektem „rozwojowym”, ( Echo z października b.r. ) nie wprowadzał w błąd, wyjaśnijmy,
przewagi życiowej nad tymi słuchaczami prelekcji, ale już tylko niestety w sferze maktórzy pod budowlą Tadż Mahal w życiu nie jedli loda; rzeń pozostanie wyobrażenie sobie że rzeczywiście do 1954 r. nie wybierano a mianowano radnych
a jeśli loda jedli daleko od domu, to co najwyżej w tego przybytku z pełną ekspozycją miejskich a rok 1973 oznacza pojawienie się funkcji Naczelnika
Rokitkach. No, dobrze – niech będzie, że się czepiam. zbiorów prof. Szmeterlinga. Tej Miasta jako władzy wykonawczej, a w powiecie - Naczelnika
zaprzepaszczonej szansy nie sposób
Moim gościem podczas tego lata był człowiek, skomentować słowami nadającymi Powiatu.
który potraﬁ godzinami z porywającą pasją opowiadać się do druku…
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ortal funkcjonuje właściwie już rok, a pierwszy
artykuł ukazał się 13 września 2009 roku i
absolutnie nie miał być konkurencją dla Gazety
Chojnowskiej. Raczej bardziej chciał przypominać
facebooka.
– Półtora roku temu chojnowski internet świecił
pustkami. Gazeta Chojnowska jest dwutygodnikiem
i jako taki pojawia się też w formie elektronicznej. To
zdecydowanie za rzadko jak na realia sieci – twierdzi
Leszek Sołtys, właściciel i założyciel portalu. – W
internecie liczą się minuty, a czasem nawet sekundy, jeśli chodzi o informację. Ten tytuł w ogóle nie
wykorzystywał potencjału sieci. Dlatego nasz portal
znalazł swoją niszę.
Leszek Sołtys ma 24 lata, od urodzenia jest chojnowianinem. Na co dzień pracuje w Akademii Sztuk
Pięknych we Wrocławiu jako laborant na Wydziale
Malarstwa i Rzeźby. Jego praca polega na przybliżaniu przyszłym artystom tego, jaki potencjał drzemie
w mediach elektronicznych. Oprócz założyciela na
portalu udziela się w miarę regularnie troje redaktorów. Wszyscy to młodzi ludzie od siedemnastu do
dwudziestu ośmiu lat. Jest też kilku użytkowników,
którzy podsyłają czasami ciekawostki o Chojnowie.
Leszek Sołtys wraz ze współpracownikami planują
zainteresować pracą na portalu uczniów chojnowskiego
liceum. Każdy z redaktorów i użytkowników pracuje
społecznie, a sam portal, jak do tej pory, nie zarobił
ani złotówki. I tak prawdopodobnie już zostanie.
– To wbrew pozorom bardzo korzystna sytuacja,
ponieważ w ten sposób mamy pewność, że każdy
udziela się z pobudek nieco głębszych niż pieniądze
– mówi administrator.
Na stronach Haynau.pl ciągle powiększa się baza
opisanych zabytków w regionie czy kalendarium
historyczne miasta. Strony informacyjne pojawiają
się, gdy któryś z redaktorów znajdzie wolną chwilę
pomiędzy nauką i pracą.
Leszek Sołtys opowiada:
– Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy coś ważnego
stanie się w Chojnowie. Wtedy próbujemy działać
błyskawicznie i napisać możliwie najwięcej o takim

wydarzeniu. Często
jest tak, że podajemy jedynie krótką informację,
a użytkownicy w komentarzach ją rozszerzają.
Chyba właśnie wtedy
ja osobiście mam największą satysfakcję
z tego, że taki portal powstał. Tak było
na przykład podczas
ostatnich stanów alarmowych na Skorze. Nowe informacje i zdjęcia napływały w lawinowym tempie
wszystkimi możliwymi kanałami. Było naprawdę
gorąco.
Obecnie na portalu wyodrębniły się już stałe działy. Na stronie głównej dominuje blog informacyjny
pisany kolektywnie przez wszystkich redaktorów.
I ten jest najczęściej odwiedzany. Zaraz po nim użytkownicy zaglądają na forum i galerię zdjęć. Kolejnym
działem są Wydarzenia, czyli wielki kalendarz,
do którego każdy może coś dopisać.
– Początkowo troszkę bałem się o nadużycia,
które mogłyby się z takim wolnym dostępem do
kalendarza przytraﬁać. Jednak, jak się okazało po
czasie, niepotrzebnie. Dział wydarzeń ma się bardzo
dobrze, dzięki czemu wszyscy mogą sprawdzić, co
niedługo będzie grane w kinie, albo kiedy odbędzie
się najbliższy festyn w okolicy. Oczywiście działa to w
drugą stronę, jeśli ktoś zobaczy w witrynie sklepowej
plakat z informacją o zbliżającej się imprezie, może
tą informacją się podzielić i wszyscy będą mieli z
tego pożytek – ciągnie dalej Leszek Sołtys. – Sukcesywnie powiększamy podstrony z informacjami
o Chojnowie i okolicach. Ostatnio, za sprawą
jednej z redaktorek – Fiolinei, dość mocno rozbudowany został katalog zabytków z okolic
Chojnowa. Jakież było moje zdziwienie, kiedy
okazało się, że to tak naprawdę jedyne miejsce
w inter necie, gdzie podjęta została próba opisania tychże zabytków, a jest ich

na prawdę sporo. Poza tym są już w przygotowaniu
nowe, dość interesujące funkcjonalności. Na razie
jednak pozostawię je w tajemnicy. Przez cały czas
wsłuchujemy się w to, co mówią użytkownicy, bo to
w końcu ich portal.
Do tego wsz ystkiego dochod zi tablica ogłoszeń, gd zie ogłaszają się f ir my
i prywatne osoby w wielorakich sprawach. Tutaj nie
ma wymogu rejestracji.
W październiku portal odwiedziło blisko cztery
tysiące gości, odsłaniając strony ponad siedemdziesiąt
tysięcy razy. Co prawda nie są to, jak na internet,
porażające liczby, jednak z miesiąca na miesiąc liczba
odwiedzin wzrasta. Ciekawym zjawiskiem jest fenomen
wiekowy. Z obserwacji administratorów wynika, że
są to zasadniczo dwie grupy użytkowników. Pierwsza
to młodzi ludzie w wieku 15 – 30 lat, drugą stanowią
osoby powyżej sześćdziesiątego roku życia. Dlaczego
tak się dzieje, to już zadanie dla socjologów.
Wiele osób frapuje nazwa, która, nie bójmy się
tego słowa, jest czysto niemiecka. Tak nazywał się
Chojnów przed drugą wojną światową. Byli nawet tacy,
co doszukiwali się w nazwie portalu politycznych czy
indoktrynacyjnych podtekstów. Jednak, jak twierdzi
administrator, wszystkie domeny z frazą „Chojnow”
były już zajęte.
– Zdecydowałem się na „Haynau.pl” bo każdy,
kto choć trochę interesuje się historią Chojnowa, z
tą nazwą się spotkał – wyjaśnia Leszek Sołtys. Poza
tym - kryje się w tym słowie pewien dystans i troszkę
inna perspektywa na moje miasto, co również na
naszym portalu można znaleźć.

ZA MIEDZĄ

Cudze chwalicie,
swego nie znacie

Kolejna pływalnia
N

o i mamy kolejną krytą pływalnię w okolicy
Złotoryi. Tym razem w Chojnowie. Na otwarcie basenu wszyscy czekali od czerwca, ale
ostatecznie otwarto go dopiero 28 października, za
to z wielką pompą. Wejście było tylko za zaproszeniami, a wodę (i nie tylko) święcił sam biskup. Były
też vipy, chór i zespół pływania synchronicznego.
Mimo, że basen przyporządkowany jest Szkole
Podstawowej Nr 4, korzystać z niego mogą wszyscy
uczniowie szkół podstawowych w mieście w ramach
zajęć wuefu. Dla klientów komercyjnych pływalnia
czynna jest od godziny szesnastej w dni powszednie
i od dziesiątej w soboty i niedziele. Ceny biletów są
znośne. Innych szczegółów można się dowiedzieć
w internecie.
Jadąc od Złotoryi, na pływalnię łatwo traﬁć. Już w
Chojnowie na skrzyżowaniu z Legnicą należy jechać
prosto na ulicę Paderewskiego. Mija się po prawej
stronie cmentarz, potem policję i po około ośmiuset
metrach tuż nad rzeką Skorą widać, jak wznosi się
nowoczesna bryła pływalni. Nie sposób ją przeoczyć.
Samochód zostawiamy na wygodnym (bezpłatnym)
parkingu, który może pomieścić pięćdziesiąt pojazdów,

Fot. Fiolinea
Listopad 2010

i udajemy się do środka. Osoby niepełnosprawne
mogą skorzystać ze specjalnego podjazdu.
W środku jeszcze pachnie nowością. Zaskakuje
ogromny hol, na oko co najmniej osiemdziesiąt metrów kwadratowych. Na takiej ogromnej przestrzeni
jedynie dwie ławki (co prawda podwójne) do przebrania
obuwia. Gdy jest kilka osób, wystarczy. Ale można
sobie wyobrazić, co się dzieje, gdy obuwie usiłuje
jednocześnie zmienić kilkadziesiąt osób… Raczej
mało zabawne. W środku holu wydzielona szatnia
na wierzchnie ubranie. Zimą - dobra rzecz, ale napisy
informują, że zostawiasz tu odzież na własne ryzyko. Nie jest pilnowana. Zresztą zaraz dowiadujemy
się, że niedawno miała tu miejsce kradzież obuwia.
Dlaczego zatem kierownictwo nie zatrudniło osoby
bezrobotnej? W urzędzie pracy czekają na takie oferty.
W przebieralni jest zupełnie odwrotnie niż na
holu. Maleńkie pomieszczenie, w którym stłoczono
ponad siedemdziesiąt szafek na ubrania. Podczas
przebierania nie sposób przecisnąć się w przejściu.
Ponadto szafki są dzielone góra – dół i osoba, która
dostanie szafkę górną, musi wejść na ławkę, aby
sięgnąć do półki. Nasuwa się pytanie, po co taka
ciasnota, skoro na holu tyle przestrzeni?
Kolejna przykra niespodzianka pod prysznicami.
Co prawda piękne, nowiutkie, wszystko działa, jest
nawet mydło w płynie w dozownikach, ale woda
ledwo ciepła. Teraz szybciutko do wody, bo podczas
pływania można się rozgrzać.
No, ale za to temperatura wody w niecce jest
taka jak trzeba. Basen porządny, dwadzieścia pięć
metrów długi, dwanaście i pół szeroki. Pływa się
bardzo przyjemnie. Zaskakuje materiał, z którego
wykonano nieckę. To nie kafelki, jak wszędzie, lecz
stal nierdzewna. Dno antypoślizgowe, bo blacha jest
groszkowana. Również kafelki na podłodze wokół
basenu nawet gdy mokre, nie są śliskie. Widać, że
o bezpieczeństwo zadbano tu przede wszystkim.

Fot. Leszek Sołtys
Budowla ma ciekawą bryłę, łukowaty dach, który
trzymają odpowiednio wygięte drewniane przypory.
Dużo tu drewna. Całość stwarza wrażenie ciepła i
przytulności. Świetny zegar, który pokazuje czas,
datę, ciepłotę wody, temperaturę powietrza wewnątrz
basenu i na zewnątrz. Super. Gdy dodamy do tego
dwie wanny jacuzzi i nieckę rekreacyjną dziewięciometrową z rwącą rzeką i dyszami do masażu, to zdaje
się, że nic dodać, nic ująć. Bardzo uprzejmi ratownicy,
którzy udzielają wyczerpujących wyjaśnień. Od nich
można się dowiedzieć, dlaczego nie działa czytnik
czasu. Ponoć system dopiero się dociera. Za to ten
sam system bardzo dobrze działa, gdy przychodzi
do płacenia za pobyt. Przy suszarkach funkcjonuje
inny czytnik, który zatrzymuje czas na pięć minut.
Świetnie! Można spokojnie wysuszyć włosy bez
dodatkowej opłaty. Szkoda tylko, że swoją torbę,
buty i odzież wierzchnią trzeba rzucić na podłogę,
bo na bardzo szerokim korytarzu przy suszarkach
brak jakichkolwiek ławek. Poskąpiono kasy na
ławki? Żenujące.
Chojnów ma nieco ponad czternaście tysięcy
mieszkańców, Złotoryja o kilka tysięcy więcej, bo
aż ponad siedemnaście. I jest stolicą powiatu. A
krytego basenu jak nie było, tak nie ma. Pozostaje
jedynie nadzieja, że najbliższe wybory zmienią ten
stan rzeczy.
Chojnowski basen testowała Agnieszka Młyńczak
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Pierwszy od prawej sołtys Rokitnicy Bronisław Cich

J

ednym ze statutowych zadań Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej jest przypominanie
ważnych wydarzeń historycznych. Wypełniając
ten cel grupa członków TMZZ opracowała projekt
pod nazwą „Razem przez 800 lat”, na który pozyskaliśmy środki z Europejskiego Funduszu Społecznego
(stosowna umowa z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Dolnośląskiego niebawem zostanie
podpisana).
Z uwagi na to, że obchody nadania praw miejskich
w znacznej części odbywać się będą w Złotoryi, TMZZ
skierowało swój projekt do mieszkańców wiejskiej
Gminy Złotoryja. Zawsze byliśmy bowiem zdania,
że jubileusz 800-lecia powinien być świętem nie
tylko stolicy powiatu. Wprawdzie każdy mieszkaniec
gminy wie, że miasto otrzymało prawa miejskie z
rąk księcia Henryka Brodatego, który zdecydował
o tym najprawdopodobniej w Rokitnicy, to jednak
wiedza ta na tym się przeważnie kończy. Projekt w
swym założeniu przewiduje cykl zadań, które mają
tę wiedzę pogłębić, a wręcz ukazać wydarzenia zupełnie nieznane mieszkańcom Ziemi Złotoryjskiej, w
które bogate były poprzednie stulecia. Dlatego m.in.
przewidziano warsztaty archeologiczne, historyczne
i teatralne, opracowanie informatora oraz wycieczkę.
Jednym z bardziej widowiskowych przedsięwzięć
będzie inscenizacja potyczki wojsk francuskich z wojskami koalicji prusko-rosyjskiej, jaka miała miejsce

Warto przeczytać

na wzgórzu kościelnym
w Rokitnicy 17. sierpnia
1813 r.
Choć inscenizację
planujemy na sierpień
przyszłego roku, pierwsze
przygotowania zostały
już poczynione. Naszym
zamierzeniom przyklasnął przede wszystkim Rokitnica przedtem
ks. proboszcz Kazimierz
Białek, przyrzekłszy również, że spróbuje zachęcić
mieszkańców swojej paraﬁi, za co mu serdecznie
dziękujemy.
Korzystając ze sprzyjającej pogody, przystąpiliśmy już do prac
porządkujących mury
obronne wspomnianego wzgórza kościelnego, które „zagrają”
w inscenizacji. Ich chyba naj- Rokitnica teraz
bardziej malownicza część była
którym za społeczną pracę serdecznie dziękujemy.
całkowicie zasłonięta krzakami i drzewami wrośnię- Za zaangażowanie własnego sprzętu dziękujemy
tymi w mury. Po uzyskaniu stosownej zgody, grupa Bronisławowi Cichowi – sołtysowi Rokitnicy, pod
którego gospodarskim okiem prace te przebiegły
bardzo sprawnie. W miarę swych sił włączyli się
również niżej podpisani.
Dzięki odsłonięciu murów, nie tylko dostrzec
można z daleka krzyż pokutny i widoczne są stare
otwory strzelnicze, ale w pełni ukazał się urok tego
miejsca – kto wie, czy nie może ono konkurować
tylko z ruinami rokitnickiego zamku? Pamiętajmy
poza tym, że w pobliżu przebiega Ścieżka św.
Jadwigi i zielony szlak turystyczny. Aż się prosi,
aby następnym etapem prac była rekonstrukcja
kilku poziomów muru oporowego, zdajemy sobie
jednak sprawę, jak kosztowne i pracochłonne
byłoby to przedsięwzięcie.
Nie zdradzając dalszych szczegółów, już teraz
zapraszamy czytelników i wszystkich mieszkańmieszkańców wsi Kozów, Rrzymówka, Ernestynów ców gminy Złotoryja, nie tylko entuzjastów epoki
i Rokitnica w listopadzie spędziła w tym miejscu napoleońskiej, do wzięcia udziału w projekcie. Razem
kilka godzin. Na nasz apel odpowiedzieli: Marian przez 800-lat!
Wójcik, Stanisław Mastalerz, Marek Wójcik, Paweł
Cezary Skała, Roman Gorzkowski
Urbanowski, Stanisław Piątek i Julian Sławiński,
Fot. Cezary Skała

Szlakiem
wina i miodu

Kącik starej widokówki

O

d trzech lat gospodarstwa agroturystyczne,
pasieki oraz organizacje społeczno-gospodarcze
działające na terenie powiatów
złotoryjskiego, jaworskiego,
bolesławieckiego oraz legnickiego, łączą swe siły w ramach
Agroturystycznego Szlaku
Winno-Miodowego „Grodziec”.
Złotoryja, wraz z Uniejowicami, Jaworem, Bolkowem,
Świerzawą, Nowym Kościołem, Proboszczowem, Czaplami
oraz oczywiście zamkiem w
Grodźcu, znajduje się na południowej trasie szlaku. Centrum
koordynującym jest zamek w
Grodźcu, nic dziwnego, że tutaj
w październiku odbywa się
Święto Wina i Miodów Pitnych.
O tym wszystkim przeczytać
można polecanym wydawnictwie, gdzie również znajdują
się adresy gospodarstw agroturystycznych, ważniejszych
obiektów i urzędów, mapa oraz
ilustracje.
Roman Gorzkowski
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Przed laty na Rynku

Z

łotoryjski Rynek zmienia się właściwie bez przerwy. Być może w przeszłości
gromadził na co dzień większe grono mieszkańców, którzy właśnie tutaj
wymieniali aktualne wiadomości i przesiadywali w kafejkach. Jak widać, był
to również plac targowy, chętnie odwiedzany przez dzieci (akurat pozujące do
fotograﬁi, podobnie jak dwaj mężczyźni pod starą lampą gazową). Widokówkę
wysłano podczas drugiej wojny światowej, tuż przed ustawieniem ﬁgur i płaskorzeźb Fontanny Górników (odsłoniętych w 1943 r.). Warto zwrócić uwagę
na rozebrane po wojnie stare kamieniczki tej części Rynku.
Roman Gorzkowski

W oczekiwaniu na renowację

Mury obronne Legendy osiemsetlecia XV w.
P
tej pory nie zinwentaryzowano geodezyjnie tego
fragmentu murów obronnych a granica geodezyjna biegnie jego środkiem i dlatego władze
miasta mogą tłumaczyć się tym, że zewnętrzny
mur "należy" do nich a wewnętrzny „należy” do
kościoła. Jeśli tak jest w rzeczywistości, wzywamy zarówno właściwego konserwatora zabytków jak i burmistrza miasta, aby po pierwsze
wymienione urzędy jak najprędzej uregulowały
prawnie status tych obwarowań, tak aby mury
jako budowla stały się własnością bądź miasta,
bądź kościoła, a następnie znalazły możliwości
i środki, aby dokończyć ich renowację. Można
dodać, że podobna sytuacja dotyczy również
niewielkiej części muru przy ul. M. Konopnickiej.
Roman Gorzkowski
Fot. Jan Borawski

W

ielu czytelników zapewne bardzo zdziwi tekst zamieszczony
w niniejszym odcinku cyklu, w
którym prezentujemy zabytki, jakie, naszym
zdaniem, zbyt długo nie powinny czekać na
odnowienie. Przecież dwa lata temu z wielką
pompą odtrąbiono zakończenie kompleksowej renowacji naszych obwarowań, a przy
skrzyżowaniu ul. Staszica i Konopnickiej
zawisła okolicznościowa tablica.
Wystarczy jednak znaleźć się w ogrodzie
obok byłego klasztoru franciszkanów, aby
przekonać się, że tego fragmentu nie tknęła
„od wewnątrz” ręka konserwatorów. Mury w
tym miejscu po prostu się sypią lub zarastają,
w dziury można prawie włożyć głowę i
powstaje pytanie o sens tylko „zewnętrznej” renowacji, gdy cała konstrukcja nadal
narażona jest na niszczenie.
Najprawdopodobniej „po prostu” do

Prace na konkurs należy składać w siedzibie TMZZ
lub w bibliotece LO do 6 lutego 2011. Regulamin na
stronie internetowej: www.tmzz.pl
Roman Gorzkowski

W

2011 r. Liceum Ogólnokształcące
przy ul. Kolejowej obchodzić będzie 60-lecie swego powstania. Z
tej okazji (jak nam wiadomo) planowana jest
stosowna publikacja oraz zjazd absolwentów.
Życząc powodzenia przy wszystkich
okolicznościowych zamierzeniach, chcemy
nieco pomóc w ich realizacji, zamieszczając
dwa, naszym zdaniem nie tylko ciekawe,
i ale mało znane historyczne materiały
źródłowe. Być może niniejszy artykuł traﬁ
oprócz tego do kroniki szkolnej?
Na ogół wiadomo, że okazały gmach szkolny, ufundowany przez Christiana Schwabe
i Joannę Priesemuth, został wzniesiony w
latach 1870-1877. Stoi frontonem do ul. Kolejowej, na zapleczu znajdują się m.in. ogrody
i zabudowania gospodarcze. Wedł ug planu budowlanego (być może pier wszego – patrz ilustracja) budynek zamierzano pierwotnie ustawić w położeniu zupełnie innym, mianowicie obrócony o 180 stopni! Od ulicy wchodziłoby się więc
od razu na dziedziniec a dopiero za całą budowlą znajdowałyby się studnie, sala gimnastyczna,
po lewej ogród i tereny zabaw i ćwiczeń ﬁzycznych dla wychowanków (z początku gmach służył
jedynie sierotom) a po prawej ogrody dla dyrektora i nauczycieli. Z niewiadomych nam przyczyn
ostatecznie zdecydowano się na inną realizację tej cały czas bardzo ważnej dla miasta inwestycji.
Na przedwojennej fotograﬁi
widać z kolei fragment owego
uczniowskiego ogrodu, mniej więcej
tam, gdzie dzisiaj znajduje się tak
zwana „zielona sala gimnastyczna”
( czy ta nazwa jeszcze funkcjonuje?) oraz amﬁteatr. Widoczne jest
także zaplecze gospodarcze, później
zupełnie przebudowane.

Przed
jubileuszem ogólniaka

od koniec średniowiecza nadal nie brakowało
wielu ciekawych i ważnych wydarzeń w życiu
miasta. Może i one staną się kanwą dla uczestników konkursu na złotoryjską legendę (w nawiasach jak
zwykle odpowiednie strony w „Dziejach Złotoryi”, gdzie
szczegółowiej opisano podane fakty).
♦ w 1456 r. doszło do krwawych i nie do końca wyjaśnionych wystąpień mieszczan, podczas których powieszono
dwóch rajców i zdemolowano m.in. warsztaty rzemieślnicze przy dzisiejszej ul. Basztowej (39-40)
♦ w Baszcie Kowalskiej istniało miejskie więzienie (39-40)
♦ pojawia się zniemczona nazwa miasta: Goldberg (41)
♦ w latach 1427, 1428 i 1431 miasto zostało złupione przez
husytów; ocalał kościół Mariacki, z tymi wydarzeniami
związana jest legenda o bułeczkach, którymi oblężeni w
kościele złotoryjanie obrzucali napastników (43-46, 59)
♦ w 1454 r. zamieszkiwała w mieście księżna legnicka
Jadwiga oraz książęta Fryderyk i Jan (44)
♦ złotoryjscy rzemieślnicy (m.in. murarze) uczestniczyli
w rozbudowie zamku w Grodźcu i wznieśli nową szkołę
w mieście (44, 47)
♦ miasto nawiedzały liczne i katastrofalne zarazy i klęski
żywiołowe (47)
♦ dochodziło do wielu morderstw i innych przestępstw,
których sprawcy fundowali krzyże pokutne i kapliczki (50)
♦ próbowano wznowić wydobycie złota, powstawały
gwarectwa (52)
♦ w 1464 r. kardynał Mikołaj z Kuzy we Włoszech na
swojej mapie Europy umieścił na terenie Śląska jedynie
Wrocław i Złotoryję (52-53)
♦ w okolicach miasta rozpoczęto najprawdopodobniej
na szerszą skalę wydobycie miedzi (53)
♦ rozwijała się produkcja piwa i wina (54-55)
♦ młodzi złotoryjscy duchowni studiowali m.in. na
Akademii krakowskiej (61)
♦ przypuszczalnie pod koniec tego stulecie powstała w
kościele św. Marii biblioteka łańcuchowa (61)
♦ rozwijały się miejskie szkoły, zatrudniano nowych
nauczycieli (63)
♦ działało w mieście Bractwo Strzeleckie i Łucznicze
św. Fabiana i Sebastiana ( 63)
♦ połączyły się szpitale, które działały od dawna poza
murami miejskim (63)
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W 2011 r. spotkamy się w Rokitnicy

Złotoryjska jedenastka

M

niejsza o sukcesy i ligowe awanse, ważne, że od
zawsze złotoryjanie dopingują swoich piłkarzy. Czy
jednak pamiętamy o prekursorach i pierwszych powojennych drużynach? Fotograﬁa spoczywa w albumie od 1957
r., lecz najbardziej interesują nas uwiecznione na niej osoby.
Na razie rozpoznaliśmy Jana Kota (piąty od lewej). Prosimy
czytelników o pomoc!
Roman Gorzkowski

Historia jednej fotograﬁi

Roman Gorzkowski
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