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„I znowu żegnamy dobrego człowieka”
 Takimi słowami rozpoczął mszę żałobną  za śp. Sta-

nisława Bąka, ks. dziekan Marian Sobczyk. Odprawiał ją 
w asyście ks. proboszcza Romana Zonia z Zagrodna, ks. 
proboszcza Czesława Parucha z Wilkowa, ks. proboszcza 
Kazimierza Białka z Prusic oraz ks. Grzegorza z Parafi i św. 
Jadwigi w Złotoryi. Już sama ranga i liczba duchownych 
uczestniczących we mszy i w pogrzebie dowodziły, jak 
prawym parafi aninem był Stanisław, jak zacnego obywa-
tela straciła Ziemia Złotoryjska, jak ukochanego męża, 
ojca i dziadka utraciła najbliższa rodzina. Tłumy uczest-
ników, których nikt nie organizował i nie mobilizował, 
zaświadczały, jak wielu przyjaciół miał Stanisław – ich 
autentyczny żal i łzy stanowiły świadectwo, ile dla nich 
znaczył.

OD WYDRZY DO ZŁOTORYI
 Stanisław uwielbiał wędrować; dopóki starczyło zdro-

wia i sił nie „odpuszczał” żadnej trasy. W swoją ziemską 
wędrówkę wyruszył 4 maja 1936 r. w Wydrzy, w woj. Pod-
karpackim. W rodzinnych stronach rozpoczął edukację 
na szczeblu podstawowym. Szkołę ponadpodstawową 
ukończył już na Ziemiach Odzyskanych – było to Liceum 
Pedagogiczne w Legnicy (1954).

 Zaraz po jego ukończeniu podjął pierwszą pracę za-
wodową w Szkole Podstawowej w Wilkowie Wsi, a w na-
stępnych latach jest już w gronie pedagogicznym SP nr 1.

ŚPIEWAJĄCY MATEMATYK
 Studia kończył zaocznie; najpierw Studium Nauczy-

cielskie w Raciborzu. Tu w tym polsko – niemiecko – cze-
skim tygielku Stanisław czuł się bardzo dobrze. Nigdy 
nie było w nim cienia ksenofobii. Jego doskonały słuch z 
łatwością wyławiał niuanse gwary śląskiej oraz „śmiesz-
nostki” języka czeskiego. Dość dobrze „łyknął” język 
niemiecki, czeski – przynajmniej w takim stopniu, że nie 
potrzebował tłumaczenia i w obu tych językach porozu-
miewał się znakomicie. Język braci Czechów był szcze-
gólnie cenny, kiedy „BACALARUS” nawiązywał kontakty z 
chórami czeskimi i Stanisław okazywał się niezawodnym 
tłumaczem. W Raciborzu znalazł się nieprzypadkowo – 
raciborskie SN kształciło w kierunku „muzyka”.

 Blisko muzyki znawcy lokują matematykę – Stanisław 
regułę tę potwierdzał. Na zielonogórskiej WSP ukończył 
matematykę. I tym dwóm kierunkom pozostał wierny 

do końca; łączył je znakomicie – był bowiem przykładem 
śpiewającego matematyka.

NAUCZYCIEL – BELFER – DYREKTOR – PODINSPEKTOR
 Stanisław był nie tylko szeregowym nauczycielem 

w szkołach podstawowych. Był także belfrem w Zespo-
le Szkół Zawodowych w Złotoryi. I jako matematyk i 
jako muzyk sprawdzał się znakomicie – jednakowo bar-
dzo lubiany przez dzieci i młodzież w obu typach szkół. 
Otrzymał odznakę ”Przyjaciel Dziecka” oraz „Zasłużony w 
pracy wśród młodzieży”. Pełnił także funkcje kierownicze: 
zastępcy dyrektora w Szkole Podstawowej nr 1, dyrekto-
ra Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej w 
Zabrnie. Pracował także w nadzorze pedagogicznym jako 
podinspektor w Wydziale Oświaty i Wychowania w Zło-
toryi. Za pracę we wszystkich tych aspektach był bardzo 
wysoko oceniany; odznaczony został m.in. Brązowym i 
Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawaleryjskim Orde-
ru Odrodzenia Polski, Odznaką Zasłużonych dla Oświaty 
Województwa Legnickiego.

ZWIĄZKI ZE ZWIĄZKAMI
 Stanisław nie poprzestawał na pracy zawodowej; an-

gażował się chętnie w działalności społecznej umiejętnie 
łącząc te dwie formy pracy. Szczególną i nieprzeciętną 
aktywność przejawiał w działalności Związku Harcerstwa 
Polskiego; zakładał i prowadził drużyny harcerskie. Nie 
uchylił się od odpowiedzialności za cały złotoryjski hufi ec, 
obejmując funkcję Komendanta Hufca ZHP. I tu jego dzia-
łalność została bardzo wysoko oceniona, co dokumentuje 
m.in. Krzyż Zasług dla ZHP.

 Nieodłączną formą pracy społecznej pokolenia Sta-
nisława była przynależność do Związku Nauczycielska 

Od kilku miesięcy oglądam serial emitowany 
przez lokalną telewizję internetową: Zlo-

toryja.tv. Fabuła nie jest może zbyt porywa-
jąca i lepiej, żeby tak pozostało, ale od czasu 
do czasu zdarzają się fragmenty poruszające 
przeróżne struny mojego złotoryjskiego orga-
nizmu. 
Dobrze się stało, że każdy może zobaczyć pra-
cę radnych miejskich oraz władz miasta na 
sesjach Rady Miejskiej. I choć, jak zapewniają 
sami radni, nie oddają one klimatu prawdzi-
wej pracy samorządowca, jego poświęcenia dla 
publicznego dobra, oraz zaangażowania dla 
spraw miejskich, gdyż radni przede wszystkim 
wylewają pot na posiedzeniach komisji, a sesja 
rady jak rozumiem – fi nis coronat opus.
Niestety obserwując czasem „fi nis”, można 
mieć wątpliwości nad jakością całego dzieła. O 
brak chęci do pracy nie posądzam, jednak jak 
echo powraca pytanie o kompetencje radnych. 
Oczywiście wybraniec ludu nie jest omnibusem, 
ma pewne zakreślone przez jego doświadcze-
nie życiowe i zawodowe wiedzę i umiejętności, 
i wybierając go mieliśmy tego świadomość w 
większym czy mniejszym stopniu.  Zadziwił 
mnie jednak pan przewodniczący Komisji Re-
wizyjnej - Iwo Matecki, który z rozbrajającą 
szczerością oświadczył publicznie, że radni 
skupieni  w rządzonej przez niego komisji,  
są niekompetentni. Są niekompetentni, aby 
rozstrzygać  kwestie prawne dotyczące za-
trudnienia dyrygentów Nauczycielskiego Chó-
ru „Bacalarus” jako pracowników placówek 
oświatowych. O pomoc w tej sprawie zwrócił 
się do Rady Miejskiej Komendant Policji. O ile 
uzasadnienie pana przewodniczącego, że od 
ścigania i wykrywania przestępstw jest policja, 
jeszcze jakoś do mnie trafi a, to stwierdzenie, 
że w komisji rewizyjnej nie zasiadają prawni-
cy, zalatuje hipokryzją. Nie wiem, czy wniosek 
Komendanta był zasadny czy nie. Ale, jak 
słusznie zauważyła pani radca prawny Urzę-
du Miejskiego, nic nie stało na przeszkodzie, 
żeby potraktować to jako zgłoszenie pewnej 
nieprawidłowości, którą należy wyjaśnić. Pan 
przewodniczący Matecki stworzył precedens, 
bo posługując się jego tokiem myślenia, nale-
ży przyjąć, że komisja rewizyjna nie musi się 
zajmować faktycznie niczym, a w szczególności  
skargami obywateli naszego miasta. Idąc da-
lej, radni nie powinni zajmować się sprawami 
fi nansów miasta, bo nikt z nich nie ma odpo-
wiednich kwalifi kacji. Nie powinni podejmować 
większości uchwał, bo przecież nie są specja-
listami od większości rozpatrywanych spraw. 
Patrząc, kto jest radnym, to ewentualnymi 
dziedzinami, którymi powinien zajmować się 
nasz samorządowy organ, są sprawy związane 
ze szkolnictwem i służbą zdrowia.
Pretensje swoje kieruję jednak do wszystkich 
radnych, którzy wzięli udział w tym smutnym 
wydarzeniu . Pretensję mam do tych, którzy 
poparli jawnie przewodniczącego Mateckiego, 
ale jeszcze większe do tych, którzy wprawdzie 
głosowali przeciw odrzuceniu wniosku, ale sło-
wem nie odezwali się, żeby przekonać swoje 
koleżanki i kolegów. Pretensje mam do pana 
przewodniczącego Rady Miejskiej i jego zastęp-
ców, gdyż jako radni z wieloletnim doświad-
czeniem powinni zareagować, powinni chociaż 
podjąć próbę wyłożenia swoich racji.                                                                                                              
   Robert Pawłowski

Polskiego. Stanisław nie tylko  należał do ZNP – efek-
tywnie w nim działał. Również za to spotkały go wy-
razy uznania, m.in. najwyższe odznaczenie związkowe 
– Złota Odznaka ZNP.

 W obu tych organizacjach kultywował aktywność 
ruchową poprzez uprawianie turystyki. Medal za Za-
sługi Dla Kultury Fizycznej i Turystyki dowodzi, że i na 
tym polu był mistrzem. Ileż np. „Wielisławek” zaliczył 
Stach ?

CHÓRZYSTA
 Natura obdarzyła Stanisława wspaniałym głosem 

– jego pięknie brzmiący bas musi nadal słyszeć każ-
dy, kto go kiedyś usłyszał. Nie mogli tego nie usłyszeć 
profesorowie Liceum Pedagogicznego w Legnicy i Sta-
nisław wiele, wiele godzin przestał na praktykablach 
chóru szkolnego w czasie prób i występów.

  W Złotoryi stanowił jeden z wiodących głosów 
Chóru Związku Nauczycielstwa Polskiego przy PDK, 
popularnie zwanym „chórem Francuza” (1968-74). Był 
nie tylko członkiem ogólnego 50-osobowego zespołu, 
lecz także wyodrębnionego z jego składu Kwartetu 
Męskiego oraz szesnastoosobowego Zespołu Kame-
ralnego Muzyki Dawnej. Wszystko to 
wymagało dodatkowych prób, ćwiczeń 
i występów.

 Kiedy przestał, był dyrygentem 
„BACALARUSA”, po krótkim czasie od-
poczynku sam wskoczył na praktykable 
i był szeregowym chórzystą (1966). I zo-
stał nim tak długo, jak długo pozwoliło 
mu na to zdrowie, aby łączyć  śpiewanie 
w „BACALARUSIE” i dyrygowanie Chó-
rem Parafi alnym. Ile osób zdobyło się 
na taki gest ?

 10 marca 2011 Stanisław wstąpił 
do Chóru Anielskiego, który istnieje 
na dalekim „drugim brzegu”. Ks. pro-
boszcz Czesław Paruch zapewnił w 
trakcie mowy pożegnalnej, że Stani-
sław wyruszył w tę podróż wyposażony 
we wszystkie nieodzowne „przybory”, toteż możemy 
by spokojni. W tym chórze Stanisław też się sprawdzi. 
Pewnie Zabrał też nuty: tam już „nasi” na niego cze-
kają.

DYRYGENT CHÓRÓW SZKOLNYCH
 Swoją „zabawę w dyrygenta” – jak to sam określił 
– Stanisław rozpoczął najpierw z chórami szkolnymi 
w Wilkowie Wsi, i kontynuował ją nieprzerwanie 
w SP nr 1 (także z zespołem wokalnym), SP 2, SP w 
Grębowie.
DYRYGENT PIERWSZYCH CHÓRÓW DOROSŁYCH

 Pierwsza dorosła dyrygentura dopadła Stanisława 
najpierw na krótko z „chó-
rem Francuza”. Był to czas 
w historii Złotoryi, kiedy 
„stare” złotoryjskie zagłę-
bie miedziowe dogorywa-
ło, a rodzące się „nowe” 
– lubińskie – wessało pra-
wie całą złotoryjską kadrę 
inżyniersko – techniczną 
oraz ludzi kultury. Ta fala 
zabrała m.in. dyrygen-
ta Z. Francza i Stanisław 
uchronił wtedy ten silny i 
bardzo dobry chór przed – 
prawie natychmiastowym 
– rozpadem. 

 Po tej próbie, podjął 
się następnej, w Tarno-
brzegu, gdzie również pro-
wadził chór dorosły.

BACALARUS
 W połowie lat 80. 

XX wieku , kiedy prawie 

wszystko rozwiązywano lub samo upadało, uzna-
łem, że w Złotoryi należy wrócić do chóralnego, na-
uczycielskiego śpiewania – najtrudniejszej formy 
śpiewania. Do realizacji tego zamysłu potrzebny był 
dyrygent. Oczywiście pierwsze kroki skierowałem 
do Stanisława, który wiedząc, że będzie to poważna 
sprawa, uważał skromie, iż w Złotoryi są lepiej przy-
stosowani do tej roli. W końcu, na szczęście wyraził 
zgodę, „na krótko” – a trwało to 11 lat (1985-96).                                          

 Ze Stanisławem „Bacalarus” opracował ponad 80 
pieśni. Wystąpił w bardzo presti żowych imprezach; 
każdy występ Stanisław bardzo mocno przeżywał – 
palił wtedy w dwójnasób. Ale odważnie przyjmował 
wyzwania i zaproszenia. Już po krótkim (jak na chór) 
okresie prób wystąpiliśmy w Ogólnopolskim Przeglą-
dzie Chórów Nauczycielskich w Poznaniu w przepięk-
nej auli Uniwersytetu A. Mickiewicza. Jeszcze dziś, po 
ćwierć wieku widzę drżące, przed pierwszym taktem 
ręce Stanisława i nas trzęsących się przed wypełnioną 
aulą. Ale „po nocnej rosie popłynął dźwięczny głos”- 
takich chwil się nie zapomina.

Kolejny dreszczowiec przeżył „Bacalarus” ze Sta-
nisławem w roku 1988 (17 I) w Kościele NNMP. 

Młodsze pokolenie może, na szczęście, nie rozumie 
sformułowania powyżej. Nie rozumie dlatego, że 
dziś występ jakiegokolwiek zespołu  śpiewaczego w 
Kościele jest wskazany, a przed 25 laty był zakazany; 
tym bardziej nauczycielskiego. „Bacalarus” ze Stani-
sławem wystąpił. Przepełniona świątynia była roze-
drgana emocjami. Życzyć należy wszystkim zespołom 
tak spontanicznego przyjęcia i tak bardzo licznej, 
przychylnej widowni. Stanisław bardzo dobrze nas do 
tego występu przygotował (dla inspektora oświaty 
miał ten występ ciąg dalszy).

 „Bacalarus” systematycznie brał udział w prze-
glądach chórów nauczycielskich w Ostrowie. I chór 

i Stanisław miał już swoją markę. 
W trakcie jednego z przeglądów 
spiker tak mówił o Stanisławie: 
„Najlepszy dyrygent wśród mate-
matyków i najlepszy matematyk 
wśród dyrygentów”. Pod batutą 
Stanisława „Bacalarus” wystąpił 
ok. 150 razy i zdobył dwa liczące 
się wyróżnienia: brązowy medal 
na XII Ogólnopolskim Festi walu 
Pieśni Chóralnej a capella (1988) 
oraz nagrodę publiczności na XIV 
Legnica Contat (1993).

Po dziesięciu latach Stanisław 
wyraził życzenie odejścia „na 
emeryturę z Bacalarusa”. Żeby nie 
było niejasności: mogłem zatrud-
nić Stanisława (jako dyrygenta) 
na 1/4 etatu pracownika świetlicy. 
Były to grosze, lecz innego rozwią-
zania wtedy nie było – Stanisław 
nigdy się nie targował. Dlatego 
uhonorowaniem działalności tego 
okresu było przyznanie tyle sym-

patycznego, co presti żowego i wartościowego tytułu 
„ZŁOTORYJANINA ROKU 1995”.

CHÓR PARAFIALNY
 Jeszcze w trakcie dyrygentury „Bacalarusa” Sta-

nisław wspólnie z ks. dziekanem Marianem Sob-
czykiem zainicjował założenie Chóru Parafi alnego 
(1987). Praca z chórem Parafi alnym była dla Stani-
sława, człowieka głęboko wierzącego, szczególnym 
przeżyciem. Z tym zespołem Stanisław pielgrzymo-
wał po całej Polsce; występował w środkach maso-
wego przekazu. To 24 lata bezinteresownej, trudnej 
pracy pod patronatem św. Cecylii – opiekunki śpie-
wu kościelnego.

 Stanisław przetarł rozśpiewany szlak w kierunku 
Kościoła NNMP z „Bacalarusem”. Podobnie stało się 
z Chórem Parafi alnym, który jako pierwszy wystąpił 
w dniu 14 X 2001 r. w Kościele św. Józefa Robotnika 
na Kopaczu. Na otwarcie ścieżki św. Jadwigi potrzeb-
ny był chór. I ani Stanisław, ani zespół nie miał naj-
mniejszej wątpliwości, że zaśpiewać w  tym dniu i w 
tym miejscu trzeba. A było to 10 lat temu – świątynia 
była jeszcze w absolutnym stanie surowym.

 Za działalność i pracę z zespołami chóralnymi 
Stanisław zdobył szacunek i uznanie słuchaczy i fa-
chowców. Odznaczono go m.in. dwukrotnie Złotą 
Odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz 
Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury.

NIE  DO ZASTĄPIENIA
 Mówi się, że nie ma ludzi nie do zastąpienia. 

To niepełna prawda, gdyż są jednak ludzie, których 
zastąpić nie sposób – można zająć ich miejsce (sta-
nowisko) lecz nie zastąpić. Stanisław takim był. Był 
- „chropowato” mówiąc człowiekiem-instytucją, or-
kiestrą. Przede wszystkim nikt go nie zastąpi w rodzi-
nie – jako męża, ojca, dziadka. Poza tym – Stanisław 
nie pojmował kultury i muzyki z poziomu gminy – 
grawitował ku wyższym celom.

 Nikt nie ma tak niepowtarzalnego ciepłego tem-
bru głosu – tak autentycznie przyjaznego uśmiechu, 
a nie tylko przyklejonego do twarzy. Był po prostu 
i zwyczajnie dobrym człowiekiem, który nie mógłby 
komuś świadomie wyrządzić krzywdy. Kiedyś opisu-
jąc działalność Stanisława w „Bacalarusie” użyłem 
określenia – „Książę cierpliwości”. Chętnie to przy-
pominam i dodam: człowiek o niezwyczajnej kultu-
rze i takcie osobistym i pedagogicznym. Jeden z naj-
bardziej lubianych w Złotoryi nauczycieli.

OJCZE NASZ
 Chór Parafi alny pożegnał Stanisława pięknym 

śpiewem. Wśród pieśni, których wyuczył nas Sta-
nisław, jedną z pierwszych była „Ojcze Nasz”. Kiedy 
pod koniec dyrygentury w „Bacalarusie” przeprowa-
dziłem ankietę, którą z pieśni chórzyści najbardziej 
lubią wykonywać, z dużym wyprzedzeniem na czele 
znalazła się ta pieśń. Dziś zaśpiewajmy ją Stanisła-
wowi – jak każdy z nas potrafi  – nawet w myślach: 
„Ojcze Nasz”. Requiescat in pace, Przyjacielu. Cześć 
Twojej Pamięci!

W imieniu wszystkich chórzystów, przyjaciół i zna-
jomych

    Alfred Michler
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ką pana Iva Berkenbuscha i Godeharda Gott walda 
zastał marazm żałoby. Los chciał, że rewizyta zaczęła 
się 10. kwietnia 2010 roku. Niemcy nie wiedzieli, co 
zaszło, dopiero my im to uświadomiliśmy. Całości 
tego ponurego dnia dopełniała brzydka pogoda: z 
nieba siąpił zimny deszcz. Program dość podobny 
do tego w Niemczech. Dwa dni integracji, później 
praca nad artykułami (tu głowiliśmy się nad historią 
wypędzonych Niemców, przesiedleniach, Solidarno-
ści, Kręgu z Krzyżowej, listu biskupów polskich do 
niemieckich, mszy pojednania, geście Willy Brandta 
w Warszawie w grudniu 1970). 

W sobotę pojechaliśmy do Legnicy na kręgle. W 
gruncie rzeczy nie panowała tam atmosfera żałob-
na, życie toczyło się normalnie, w kręgielni ludzie 
śmiali się, rozmawiali, a my się dostosowaliśmy. 
Chcieliśmy ten czas spędzić przede wszystkim miło 
i przyjaźnie. 

W poniedziałek padał deszcz. W tym czasie na-
sza grupa jechała do Krzyżowej pod Świdnicą, gdzie 
znajduje się centrum pojednania polsko-niemiec-
kiego. W tym bogatym kompleksie zabudowań, do-
stosowanych do potrzeb naukowych, rekreacyjnych 
i noclegowych, wysłuchaliśmy wywiadu i uczestni-
czyliśmy w dyskusji na tematy historyczne, głównie 
rozmawialiśmy o mszy pojednania i ruchu oporu 
Biała Róża i Kręgu z Krzyżowej. Zajęcia prowadził pan 
Dominik Kretschmann – niemiecki historyk, mieszka-

jący w Polsce. 
Oprócz warsz-

tatów dziennikar-
skich mogliśmy brać 
udział w zajęciach 
i n t e g r a c y j n y c h . 
Tego samego dnia 
odwiedziliśmy jesz-
cze były obóz kon-
centracyjny Gross-
Rosen w Rogoźnicy 
pod Strzegomiem. 
Trzeba przyznać, 
że młodzi Niemcy 
mają nieco inne 
podejście do spraw 
historii – o ile my 
zachowywaliśmy na 
terenie obozu ciszę i 
skupienie, nasi part-
nerzy nie zachowy-
wali się inaczej niż 
poza terenem mu-
zeum. Na początku 
wszyscy byliśmy 
oburzeni tym, jak to 
interpretowaliśmy, 
brakiem szacunku 

dla poległych, ale po jakimś czasie zdałem sobie 
sprawę, że Niemcy mają olbrzymi dystans do swojej 
historii…przynajmniej ci młodsi. Wyśmiewają się z 
Hitlera, potępiają jego działania, jednak nie są za-
miłowani w martyrologii jak my, bliżej im do kosmo-
polityzmu, a przecież oni też doświadczyli ucisku 
dyktatury austriackiego dyktatora. Przypomniało mi 
się zresztą, jak w tym samym miejscu, podczas wy-
cieczki z gimnazjum, uczniowie polscy zachowywali 
się znacznie gorzej, włączając w to śmiechy podczas 
minuty ciszy…

W środę odwiedziliśmy Wrocław. Najpierw zwie-
dziliśmy niesamowitą Panoramę Racławicką, póź-
niej - Ostrów Tumski. Zrobiliśmy kilka zdjęć pod 
pomnikiem Bolesława Kominka, a propos artykułu 
o orędziu polskich biskupów do niemieckich z 1965 
roku. Niemcom Wrocław się podobał, nie dostrzegli 
wielkich różnic pomiędzy Wrocławiem a na przykład 
Bremą. Mateusz Andruszko powiedział tylko: „Tutaj 
nie ma wielu Autobahn (autostrad – przyp. red.) i 
jest dużo dziur w drogach”. No tak, autostrady po-
dobnie jak kolej, nie są naszą mocną stroną. A co 
do kolei – tej na szczęście nie mieli okazji porównać. 

Wieczorami, kiedy mieliśmy czas wolny, spędza-
liśmy go, jak to młodzież, w różnych miejscach. Od-
wiedzaliśmy się też w domach i oglądaliśmy fi lmy. 

Dwa ostatnie dni spędziliśmy, podobnie jak w Va-
rel, pisząc artykuły. W międzyczasie odwiedziliśmy 
siedzibę Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryj-
skiej, gdzie wysłuchaliśmy wykładu pana Alfreda 
Michlera i pana Romana Gorzowskiego, którzy 
opowiedzieli nam o historii Śląska i zawirowaniach 
etniczno-narodowościowych, jakie miały tu miejsce 

Liceum Ogólnokształcące w Złotoryi jest partnerem Repu-
bliki Federalnej Niemiec, czego konsekwencją są liczne 

wymiany w różne regiony naszych zachodnich sąsiadów oraz 
udział w projektach, mających na celu zbliżenie narodów z 
obu stron Odry i Nysy Łużyckiej. Właśnie takim projektem 
był „The Niners 1939-1949-1989-2009”. Brało w nim udział w 
sumie osiem szkół – cztery z Dolnej Saksonii i cztery z Polski 
(województwa Dolnośląskie i Łódzkie). Projekt trwał od wrze-
śnia 2009 roku do maja 2010.
CZĘŚC PIERWSZA – VAREL

Nasz autokar mknął po płaskim jak stół wybrzeżu Morza 
Północnego w Dolnej Saksonii. My, uczniowie Liceum Ogólno-
kształcącego im. Jana Pawła II w Złotoryi w składzie: Aleksandra 
Bogacz, Marta Brożyna, Marcin Grocki (zresztą niżej podpisany 
autor niniejszego artykułu), Paulina Hupental, Natalia Jung, Syl-
wia Motyka, Dorota Mowna, Milena Nowak, Sebasti an Rogal-
ski, Karolina Rybicka, Monika Wnęk, Daria Zarzycka, Katarzyna 
Ząbek i Kamil Żołnierewicz, jechaliśmy do Varel u ujścia rzeki 
Jade. Nad naszym bezpieczeństwem czuwały pani Iwona Paw-
łowska i pani Aleksandra Karst, nasze profesorki. Mieliśmy na-
dzieję, że nie damy paniom opiekunkom wielu (lepiej żadnych!) 
powodów do interwencji pedagogicznej. Ale nikt z nas nie my-
ślał o fi glarnych psotach, bo każdy się bał pierwszego kontaktu 
ze „swoim” Niemcem. W rękach moich kolegów spoczywała od-
powiedzialność za budowę nowego mostu nad Odrą, bo mieli 
zamieszkać z rodzinami całkowicie niemieckimi, które po polsku 
ani be, ani me. Ja czułem się nieco lepiej, bo miałem spędzić te 
dni u polskiej rodziny, mieszkającej na stałe w Niemczech. Pra-
wie sami swoi, bo pochodzący z Bielawy Andruszkowie nie mieli 
najmniejszych problemów z mówieniem po polsku. 

Wreszcie dojechaliśmy do Varel. Na przystanku, gdzie zatrzy-
mał się nasz wehikuł, czekał spory tłumek. Niemieccy koledzy 
wraz z rodzinami powitali nas bardzo serdecznie. W powietrzu 
mieszały się trzy języki: niemiecki, angielski i polski. Trzeba 
przyznać, że większość z nas operowała językiem Goethego. 
Ja, gdybym mieszkał u niemieckiej rodziny, musiałbym „spe-
ak English”, bo niestety z językiem niemieckim miewam… po-
wiedzmy, pewne problemy. Bardzo szybko znalazłem się w sa-
mochodzie wylewnej, przemiłej i niezwykle przyjaznej Renaty 
Andruszko. Jej syn, Mateusz, urodził się już w Niemczech, więc 
operował łamaną polszczyzną, ale doskonale go rozumiałem. 
Wtedy sobie wyobraziłem, jakby to było, gdyby Niemcy przy-
jeżdżali do Polski na wymianę i rozmawiali z nami w naszym 
szeleszczącym języku. Ale do rzeczy.

Pierwsze dwa dni były czasem poświęconym na aklima-
tyzację. Nikt nie miał z tym najmniejszych problemów. Ja po 
przyjeździe do Kötermor (16 km od Varel), zostałem od razu 
nafaszerowany „Bratwurstem”, po czym oddelegowano mnie 
do łóżka. Z tego co wiem, początek wymiany większości uczest-
ników wyglądał właśnie tak. Później Renata (nie pozwoliła mi 
mówić do siebie „pani”), zabrała mnie i Mateusza, do Klett ern-
garten (ogrodu wspinaczkowego), gdzie można było dać upust 
adrenalinie. Poza tym – basen kryty w Dangast, wycieczka 
krajoznawcza wokół zatoki Jadebuse. Mówiąc krótko – bardzo 
miło spędzone dwa dni. 

Ale na wczasy tam nikt nie pojechał. Od nowego tygodnia 
należało zacząć ciężką harówkę. Poniedziałek, wtorek i środa 
upłynęły pod znakiem wyjazdów, podczas których należało 

zebrać materiały konieczne do stworzenia artyku-
łów (bo projekt „The Niners…” to przede wszystkim 
projekt dziennikarski). W tym celu odwiedziliśmy 
Muzeum Emigrantów w Bremershaven, portu, który 
okazał się bramą do nowego życia dla setek tysięcy 
Europejczyków. Fascynujące, klimatyczne i nowo-
czesne zarazem muzeum, pochłonęło kilka godzin, 
ale było warto odwiedzić je choćby ze względu na 
bogatą bazę danych, liczne projekcje multi medialne 
i niecodzienne zagospodarowanie przestrzeni mu-
zealnej, kreowane na wnętrze statku. 

Dzień następny – zajęcia lekcyjne w szkole w Va-
rel. Niemieckie lekcje nie różnią się specjalnie od 
polskich, ale jednak wszyscy Polacy dostrzegli, jak 
Niemcy kładą nacisk na naukę muzyki. O takich za-
jęciach we wszystkich polskich szkołach można po-
marzyć. Ja i Milena mieliśmy okazję porozmawiać z 
nauczycielem od religii i musiałem, na litość boską, 
mówić po niemiecku, oczywiście ku uciesze Niem-
ców. Przedstawiłem się, powiedziałem, że jesteśmy 
z Dolnego Śląska i odpowiedziałem na kilka innych 
nieco bardziej skomplikowanych pytań dociekliwe-
go nauczyciela. Czy muszę mówić, że bardzo płyn-
nie i bogato? No, ale już bez ironii i z nutką dumy 
mogę stwierdzić, że nauczyciel mnie zrozumiał i na 
szczęście zostawił nas biednych w spokoju. Później 
zostaliśmy przyjęci przez dyrektor szkoły w Varel, 
panią Astrid Geisler, po czym pani Iwona Pawłowska 
zapoznała nas z zasadami tworzenia artykułów i re-
portaży, które musieliśmy napisać. Od tamtej pory 
zaczęła się prawdziwa dziennikarska robota. Ja 
współpracowałem z Natalią Jung i Darią Zarzycką. 
Wtorkowy wieczór upłynął pod znakiem pikniku w 
gospodarstwie polskich emigrantów z Varel, z któ-
rymi, zarówno my jak i niemieccy partnerzy, mie-
liśmy przyjemność przeprowadzić kilka wywiadów, 
dotyczących przyczyn emigracji, życia w Niemczech 
i obrazu Polaków nad Renem i Łabą.

Dzień trzeci. Musieliśmy wstać bardzo wcześnie i 
udać się do Varel na stację kolejową, gdzie czekali-
śmy na pociąg do Oldenburga. Z przykrością stwier-
dzam, że lista różnic pomiędzy polską a niemiecką 
koleją jest długa jak mur chiński. Znalazłem jedno 
podobieństwo, a mianowicie graffi  ti  i nieprzyjemny 
zapach w zabudowanym przejściu nad peronami, ale 
dodam, że Varel to miasteczko nieco większe od Zło-
toryi, a wystarczy przejść się na naszą dawną stację, 
która lata świetności ma już z pewnością za sobą. 

Nasz „Bahn” przyjechał punktualnie, do czego nie 
jesteśmy w ogóle przyzwyczajeni! W pociągu miła 
atmosfera. Ludzie grzeczni, młodsi ustępują pierw-
szeństwa starszym, wiele osób czyta książki. Do-
strzegłem nawet, jak jakaś sędziwa Niemka czytała 
König der Könige, czyli Cesarza Ryszarda Kapuściń-
skiego. Od razu zapomniałem o stanie polskiej kolei, 
a na twarzy zagościł uśmiech łechcącej satysfakcji. 

Oldenburg to miasto wielkości Olsztyna. Naszym 
głównym celem był tamtejszy uniwersytet. W uczel-
nianej bibliotece mieliśmy szukać materiałów do ar-
tykułów. Trzeba przyznać, że atmosfera uniwersyte-
tu w Oldenburgu zachęcała do pracy i poszukiwań. 

Z pomocą komputerów i wewnętrznego systemu 
wyszukiwania, odnajdywaliśmy potrzebne nam ty-
tuły, a były także i te w język polskim. W ciągu go-
dziny wykonaliśmy dziesiątki kserokopii i fotografi i 
tekstów. Na ich podstawie miały powstać artykuły 
odnośnie pojednania polsko-niemieckiego w cezu-
rach określonych w nazwie projektu, a więc od 1939 
roku do 2009. Od II wojny światowej, okupację, 
przez przesiedlenia Niemców, podział kraju żelazną 
kurtyną, ruch oporu w NRD i PRL, emigrację i zmie-
szanie etniczne pod jej wpływem, powstanie Soli-
darności, upadek muru berlińskiego i zjednoczenie 
Niemiec, aż do wstąpienia Polski do Unii Europej-
skiej. Biblioteka uniwersytecka w Oldenburgu przy-
niosła nam olbrzymi zasób materiału.

Czwartek i piątek spędziliśmy wszyscy w szkole, 
gdzie tworzyliśmy artykuły. Miały one powstać w 
trzech językach. W międzyczasie odbyliśmy wyciecz-
kowy rejs po Jadebuse do portu marynarki Bunde-
swehry w Wilhelmshaven. 

W piątek kończyliśmy artykuły, a późnym popołu-
dniem trzeba było się żegnać z niemieckimi kolega-
mi. Aż trudno było uwierzyć, że tydzień może minąć 
tak szybko. Wracaliśmy do Polski ze świadomością 
dobrze wykonanego zadania.
CZĘŚĆ DRUGA – ZŁOTORYJA

Niestety naszych niemieckich kolegów pod opie-

na przestrzeni dziejów. Po wykładzie „maglowa-
liśmy” obydwu historyków w wywiadach. Jak się 
wówczas okazało, swoje korzenie na Dolnym Śląsku 
ma pan Gott wald, którego ojciec urodził się w Gło-
gowie. Po napisaniu artykułów mieliśmy trochę cza-
su wolnego. Zdecydowaliśmy się pokazać naszym 
gościom piękno Złotoryi, bo dopiero ostatniego dnia 
była naprawdę piękna pogoda. Odwiedziliśmy więc 
starówkę: Basztę Kowalską, Kościół NNMP, rynek 
oraz Wilczą Górę. 

Ostatni wieczór spędziliśmy wspólnie, po czym 
grupa Niemców wyruszyła w podróż powrotną do 
Varel. Niektórzy płakali. Nafaszerowałem Mateusza 
jedzeniem dosłownie i w przenośni, żeby chłopak 
nie wracał stąd z pustym żołądkiem. 
CZĘŚĆ TRZECIA – KRZYŻOWA

Zwieńczeniem projektu „The Niners…” była konfe-
rencja w Krzyżowej w dniach 25-29 maja 2010 roku, 
gdzie spotkali się przedstawiciele wszystkich ośmiu 
szkół. Z naszego ogólniaka pojechało pięć osób: Alek-
sandra Bogacz, Natalia Jung, Sylwia Motyka, Karolina 
Rybicka, Anna Wróblewska w zastępstwie za chorą 
wówczas Darię Zarzycką i profesor Aleksandra Karst 
jako opiekunka i przedstawicielka grona pedagogicz-
nego. Na koniec wspomnę, że i ja tam byłem, jako ro-
dzynek, choć czysto formalnie - miałem równe prawa.

Oczywiście nie mogłem zajmować pokoju z kole-
żankami, więc ulokowano mnie w innym, w towa-
rzystwie Maćka z Wrocławia o pseudonimie Masło. 
Dla mnie więc był to Maciek Masło i serdecznie go 
pozdrawiam. 

Kompleks pałacowy w Krzyżowej dawniej należał 
do rodziny von Moltke. Zakupił go Helmut Karl Ber-
nard von Moltke – pruski generał i feldmarszałek. 
Był to olbrzymi kwadrat, który od północy zamykała 
część mieszkalna ze stołówką i kawiarnią, od zachodu 
budynek, w którym mieściły się sala konferencyjna i 
sala gimnastyczna, od południa - część mieszkalna 
a od wschodu piękny neobarokowy pałac grafa von 
Moltke i budynek administracyjny. Pomiędzy budyn-
kami znajdował się wielki równo przystrzyżony traw-
nik, ciągi brukowanych i oświetlonych chodniczków.

W atmosferze międzynarodowej współpracy in-
tegrowaliśmy się. Nad sprawnym przebiegiem tego 
sześciodniowego fi nału czuwali polscy i niemieccy 
pedagodzy i koordynatorzy projektu z przewodni-
czącym, panem Michaelem Timpem. Ale zjazd był 
przede wszystkim podsumowaniem całego projektu. 

Z każdej szkoły został wybrany jeden koordynator 
konferencji wśród uczniów, z naszej szkoły zostałem 
nim ja. Mieliśmy za zadanie zorganizować fi nał z 
pomocą nauczycieli. Nie było łatwo. Polska grupa 
miała nieco inny obraz konferencji niż niemiecka, 
ale wreszcie osiągnęliśmy kompromis. Wtedy się 
przekonałem, co znaczy niemiecka dokładność – 
nasi partnerzy chcieli konferencję zorganizować z 
dokładnością co do minuty, a nasze młode słowiań-
skie dusze czuły, że to niemożliwe, bo zawsze trzeba 
dać sobie trochę rezerwy na potknięcia techniczne. 
No i mieliśmy rację.

Każda ze szkół miała przygotować wystawę o swoim 
mieście, szkole i wkładzie w projekt oraz prezentację, 
którą w dwóch językach należało przed-
stawić na konferencji. Wszyscy ucznio-
wie z tym zwlekali, a my nie stanowili-
śmy wyjątku. Jednak byłem spokojny, 
bo materiały były i sprawność tworzenia 
prezentacji w Power Poincie także. 

Wreszcie nadszedł wieczór 29. maja. 
Po kilku dobach przygotowań i zajęć in-
tegracyjnych nadszedł czas podsumo-
wania. Z nieba lał się żar, ale na godzi-
nę przed początkiem konferencji niebo 
zasnuły stalowoszare, ciężkie chmury, 
z których lunął deszcz. Srebrne ka-
skady uderzały dźwięcznie o dachy i 
rozgrzane chodniki, a my w pokojach 
szlifowaliśmy prezentację i niemiecki 
tekst. Na kilka minut przed fi nałem, 
nad Krzyżową pojawiła się tęcza a zza 
chmur wyjrzała złota tarcza słońca. 
Wszyscy przyjęliśmy ten znak jako do-
bry zwiastun. Zanim jednak zaczęliśmy, 
należało wykonać zdjęcie pamiątkowe 
wszystkich uczestników na schodach 
pałacu von Moltke. Potem rozpoczęła 
się konferencja. 

Na spotkaniach organizacyjnych 

ustaliliśmy, że będą ją prowadzić wszyscy koordyna-
torzy. Podzieliliśmy się na polsko-niemieckie pary, 
dzięki czemu można było przeprowadzić spotkanie 
w dwóch językach. W pierwszej parze byłem ja, 
więc miałem przyjemność rozpocząć konferencję. 
Głos zabrał pan Michale Timpe, który dokonał krót-
kiego podsumowania wszystkich wymian, określił 
zasięg naszego projektu, wspominając w podzięko-
waniach o patronach projektu: Rafale Jurkowlańcu 
– wojewodzie dolnośląskim, Chrysti anie Wulfi e – 
ówczesnym premierze Dolnej Saksonii, a obecnym 
prezydencie federalnym Niemiec oraz Bernhardzie 
Brasacku – konsulu RFN we Wrocławiu. 

Później zapowiedzieliśmy pierwszą szkołę i na 
tym skończył się mój wkład w prowadzenie, ale stres 
jeszcze nie minął. Po pierwszej prezentacji szkoły z 
Westerstede przyszła kolej na nasze Liceum. W pre-
zentacji wspomnieliśmy o przebiegu wymian we 
wrześniu 2009 i kwietniu 2010 roku, o omawianych 
tematach i artykułach, osobach, które przyczyniły 
się do budowy dobrosąsiedzkich relacji z naszych re-
gionów (m.in. o panu Michlerze, panu Gorzkowskim 
i panu Józefi e Górzańskim – dyrektorze LO w latach 

1979-1991). Krótkie wspomnienie o artykułach 
zamknęło część ofi cjalną naszej prezentacji. Później 
wyświetliliśmy pokaz slajdów ze zdjęciami z obu wy-
mian (z bardzo luźną i rozrywkową muzyką w tle). 
Obiektywnie muszę przyznać, że mieliśmy jedną z 
krótszych i zarazem ciekawszych prezentacji. 

Niestety niemiecki plan organizacji konferencji 
z pedantyczną wręcz dokładnością legł w guzach. 
Szkoły miały się zmieścić z prezentacją w czasie 
dwunastu minut. Jak wyszło? Najlepiej o tym świad-
czy fakt, że najdłuższa prezentacja trwała minut 
czterdzieści. Jeszcze jakieś pytania? Acha, ile się 
przeciągnęło? Dwie godziny…

Ogólnie było bardzo miło. Z tyłu sali znajdowały 
się wystawy. Nasza złotoryjska wykonana była w du-
chu patriotyzmu. Emanowała przejrzystością i czy-
telnością. Wzrok przykuwały fl agi Polski i Złotoryi. 
Szkoda, że była odwrócona do ściany i żeby ją zoba-
czyć, trzeba było wejść nieco głębiej między tablice 
wystawowe, ale nie byliśmy jedynymi poszkodowa-
nymi. Kłócić też się nie chciałem, bo byliśmy gospo-
darzami, a gościnność to przecież nasza narodowa 
cecha, czyż nie?

Po konferencji wszyscy odśpiewali We are the 
world i tak zakończyliśmy projekt. Na drugi dzień 
zmęczeni i niewyspani wróciliśmy do domów. 

Tego typu projektów jest bardzo dużo, ale nasz 
nie był tylko jednym z wielu. Nasze wysiłki i trud zo-
stały docenione. Praca wszystkich ośmiu szkół zosta-
ła nagrodzona Uczniowską Pokojową Nagrodą Mini-
stra Kultury Dolnej Saksonii 2010. Złotoryję podczas 
ceremonii wręczenia nagród reprezentowali: pani 
dyrektor Barbara Mendocha, państwo Aleksandra 
i Kazimierz Karst oraz przedstawicielka uczniów 
– Aleksandra Bogacz z klasy 3 „b”. To wielka satys-
fakcja wiedzieć, że nasza praca, a przede wszystkim 
współpraca młodych Polaków i Niemców, została 
doceniona przez zachodnich sąsiadów. 

    Marcin Grocki

Minister Kultury Dolnej Saksonii 
dr. Althusmann nagrodził  niemiecko- 
polski projekt historyczno - medialny 
„Europeans Niners: 1939-1949-1989-
2009”

Szkołom: Europaschule Wester-
stede, Gimnazjum Gankerkesee, Gim-
nazjum im. Lothara-Meyera w Varel , 
Gimnasium Verden oraz ich czterem 
polskim partnerom z : Wrocławia, 
Złotoryi i Łodzi została przyznana  
Uczniowska Pokojowa Nagroda Mini-
stra Kultury Dolnej Saksonii za rok 
2010 (2 miejsce).

Uroczyste rozdanie nagród i dy-
plomów biorącym udział  delegacjom 
uczniów i  nauczycieli wszystkich za-
angażowanym w projekt szkół odbyło 
się 9.02.2011 w „Gästehaus der Lan-
desregierung” w Hanowerze. Nagro-
dy wręczył Minister Kultury Dolnej 
Saksonii dr. Althusmann. Naszą szko-
łe reprezentowała delegacja, w skład 
której weszli: dyr. szkoły Barbara 
Mendocha, nauczyciele  Aleksandra 
Karst, Kazimierz Karst i uczennica 
klasy 3b Aleksandra Bogacz.

Celem wspólnego niemiecko- pol-
skiego projektu było zapoznanie 
uczniów z obu krajów z poglądami 
przekazywanymi przez media na te-
mat obu narodów. Zajmowali się oni 
szczególnie  ważnymi dla regionów 
wydarzeniami historii dolnosaksoń-
skiej, śląskiej i centralnej Polski na 
różnych płaszczyznach tematycznych  
oraz zapoznawali się z ich medialnym 
opracowaniem, które miało wpływ na 
stosunki niemiecko-polskie. Poszu-
kiwali również kontynuacji obrazu 
wroga i przyjaciela w doniesieniach 
medialnych oraz dokonywali  oceny 
swoich osiągnięć. Wszystko to publi-
kowali zarówno na łamach gazet re-
gionalnych,  jak również w Internecie 
na wspólnej stronie projektu www.
european-niners.net. Efekty swojej 
pracy  przedstawili szerokiej publicz-
ności podczas „European Conference” 
, która odbyła się w Krzyżowej.

Projekt „Europeans Niners: 1939-
1949-1989-2009” został zrealizo-
wany w ramach programu wspierania 
EUROPEANS FOR PEACE i wsparty 
fi nansowo ze środków fundacji „Erin-
nerung, Verantwortung und Zukunft” 
oraz Polsko- Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży.

W projekcie uczestniczyła 14-oso-
bowa grupa młodzieży z naszego li-
ceum, która współpracowała z Gim-
nazjum Varel . Podczas dwukrotnego 
spotkania uczniowie wspólnie badali 
historię Polaków i Niemców na swoich 
terenach oraz poznawali turystyczne 
atrakcje okolic Varel i Złotoryi. Mimo 
ciężkiej pracy zaplanowany był rów-
nież czas na bliższe poznanie i nawią-
zywanie kontaktów i przyjaźni.
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Wesele na lodowisku

Święto zimy

Święto zimy

kiem na całe zło” Krystyny Prońko. 
Przy rejestracji otrzymałem numer 
35. W gronie jury zasiadała pani 
producent a zarazem reżyser pro-
gramu pani Elżbieta Skrętkowska. 
Uczestnicy wykonywali fragment 
piosenki, ponieważ było nas 450. 
Na casti ngu było sympatycznie i 
zabawnie. Jury spodobała się pio-
senka „Bądź moim natchnieniem” 
po kilku sekundach pani Elżbieta 
poprosiła mnie, abym wykonał 
inny utwór, zaśpiewałem „Szklanka 
wody” Bajmu. Pozostało mi czekać 
na werdykt…
Po kilku dniach zadzwonili z Telewi-
zji Polskiej. Nie muszę mówić, co to 
dla mnie oznaczało! Po usłyszeniu 
krótkiego zdania: „Dostałeś się do 
Szansy na Sukces!” mojej radości 
nie było końca. Zaprosili mnie do 
programu z Robertem Janowskim, 
w jego repertuarze były piosenki o 
miłości, stare odkurzone piosenki z 
lat 20 i 30.  Wcześniej przesłali mi 
płytę z piosenkami, abym je przy-
gotował. Próby w domu trwały i 
trwały. Potem próby w studium 
telewizyjnym. Na eliminacjach nie 
stresowałem się, za to na próbach 
do nagrań trema ogarniała całe cia-
ło. Gdy zacząłem śpiewać, trema 
zniknęła. 
Zaproszono 10 osób, a piosenek 
było 7. Po przesłuchaniach pani 
reżyser przesunęła trzech lepszych 
uczestników do innego odcinka. 
Na szczęście lub nie, ja byłem w tej 
trójce. Najprawdopodobniej będę 
ponownie w programie na przeło-
mie marca i kwietnia. 
Śpiew pomaga mi w życiu
Uważam, że tak jest, są sytuacje, 
gdzie trzeba popisać się swoimi 

zdolnościami. Nie przeżyłbym 
wszystkiego, co do tej pory prze-
żyłem. Wszystkie te znajomości 
podczas festi wali, warsztatów, 
konkursów, w telewizji, to wielkie 
doświadczenie. Mogę dzięki temu 
pomagać innym uzdolnionym. 
Moje plany na przyszłość związa-
ne są z piosenką, choć życie różne 
fi gle płata. Przyszłość wiążę z ży-
ciem artystycznym, z teatrem, a 
może będę nauczycielem śpiewu.                            
Trzymam kciuki. 

Programy rozrywkowe zza oceanu doskonale 
wpasowują się w gusta Polaków. Któż z nas nie 

ogląda programów muzycznych ” Szansa na sukces” 
z prowadzącym Wojciechem Manem, „Jaka to me-
lodia„ z Robertem Janowskim, „Mam talent” z oce-
niającymi talent Agnieszką Chylińską, Małgorzatą 
Foremniak i kontrowersyjnym Kubą Wojewódzkim?. 
Niektóre z nich dały początek głośnym muzycznym 
karierom tu przytoczę Justynę Steczkowską, Kasię 
Cerekwicką, Kasię Stankiewicz, Monikę Brodkę czy 
Tomka Makowskiego…
    W naszej małej społeczności mamy też talenty, 
które próbują swych sił na  muzycznej scenie. Mał-
gosia Rostoczyńska ze Świerzawy piosenką „Dziwny 
jest ten świat” Czesława Niemena wyśpiewała w 
Opolu 2010 trzecie miejsce i wygrała program tele-
wizyjny „Śpiewaj i Walcz”.
    Mateusz Maleńczuk kocha śpiewać, jest uczniem 
Liceum Ogólnokształcącego w Złotoryi i mieszka w 
małym uroczym miasteczku - Świerzawie. Czy ma 
coś wspólnego z Maćkiem Maleńczukiem? Owszem 
tak, ale niech sam o tym opowie…
 „Bo to się zwykle tak zaczyna”
Wiele osób mówi, że śpiewam tenorem, jednak ja 
uważam, że barytonem. Śpiewam piosenki w stylu 
swing, poezję, rozrywkowe piosenki. Treścią jest mi-
łość, zaduma nad sensem życia i zwyczajne sprawy 
ludzkie. Ostatnio moją ulubioną piosenką jest, „Bo 
to się zwykle tak zaczyna”- w stylu Maćka Maleńczu-
ka. Staram się tak dobierać piosenkę, aby docierała 
do słuchacza, aby słuchacz rozumiał, o czym śpie-
wam i co przeżywam podczas tych kilku minut śpie-
wania.. Czasami pytam moich przyjaciół, bliskich mi 
osób o ich zdanie na temat danej piosenki.
Przygoda z piosenką.
Zacząłem śpiewać w szkole podstawowej na ape-
lach, konkursach. Jednak niewykształcony głos nie 
sprzyjał osiągnięciom. W gimnazjum było troszkę 
lepiej.  Tak na serio zacząłem śpiewać w 2007 roku. 
Obecnie jestem stypendystą stypendium artystycz-
nego Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa. Śpie-
wam na rożnych imprezach kulturalnych organizo-
wanych przez moją gminę, powiat i województwo. 
A poza tym to moja pasja! Kocham śpiewać, choć 
nie nazywam siebie piosenkarzem tylko wokalistą, 
według mnie piosenkarz to osoba, która śpiewa dla 
szerszej publiczności np. w telewizji i osiągnął sła-
wę. Moim największym sukcesem do tej pory jest 
„Szansa na Sukces”. W tym roku zdobyłem I miejsce 
na Dolnośląskim Festi walu Piosenki Patriotycznej i 
Harcerskiej w Jeleniej Górze, I miejsce w XVI Prze-
glądzie Twórczości Artystycznej Zuchów i Harcerzy 
Dolnego Śląska w Polkowicach, II miejsce w Festi wa-

lu Piosenki „Rozdźwięki” 
- Świdnica, wyróżnienie 
na Festi walu Piosenki 
Młode Talenty w Strze-
gomiu, wyróżnienie na 
Harcerskim Festi walu 
Kultury Młodzieży Szkol-
nej- Kielce, wyróżnienie 
w 55 Ogólnopolskim 
Konkursie Recytator-

skim- eliminacje rejonowe w kategorii poezja 
śpiewana. Więcej może nie będę wymieniał, 
ale troszkę tego jest.
Mój „nauczyciel” śpiewu
Mówiąc szczerze wcześniej nie uczyłem się 
śpiewać. Dopiero w gimnazjum zauważyła 
mnie pani od muzyki Dorota Drozdek, stwier-
dziła – „coś w tobie drzemie!”- I tak to się za-
częło.
W Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Świe-
rzawie powstała Sekcja Muzyczna pod czuj-
nym okiem Zdzisława Fibicha. Tam uczyłem 
się podstaw śpiewu. Wyjeżdżaliśmy na warsz-
taty wokalne min. do Strzegomia, Świdnicy, 
Kielc, Legnicy itd.
Występy w teatrze „Mimo wszystko” w Liceum 
Ogólnokształcącym to świetna szkoła śpiewu, dykcji 
i gry aktorskiej. Pani prof. Jolanta Zarębska pomaga 
mi zlikwidować wady wymowy i poprawia dykcję, by 
wykonywana piosenka była dobrze usłyszana. Język 
polski dla wielu piosenkarzy i wokalistów sprawia 
trudności, nasz język jest określany, jako „twardy”, 
przy zbitkach wyrazowych ciężko wyśpiewać wyraź-
nie i do tego bez fałszu melodyjnego.
Uwierzyć w siebie…
-Co mi pomogło uwierzyć w siebie? Hmm... Może 
wiara innych ludzi, którzy są blisko mnie i uwierzyli 
we mnie: rodzice, siostra, moi przyjaciele a w szcze-
gólności moja przyjaciółka Małgosia Rostoczyńska, 
która brała udział w programie ”Śpiewaj i walcz”. 
Nie mogę pominąć nauczycieli ze szkoły i pani dy-
rektor Centrum Kultury w Świerzawie. Po prostu 
krótkie słowa ludzi: Masz talent i nie zmarnuj go!
Talent w genach…
-Czy ja wiem?- Tato w młodych latach grał w orkie-
strze dętej.  Mama podśpiewywała dla siebie przy 
codziennych czynnościach. Niektórzy krewni twier-
dzą, że mieliśmy w rdzeniu rodziny bardzo utalen-
towanych muzycznie ludzi. Przecież z tego samego 
rodu pochodzi piosenkarz i muzyk Maciek Maleń-
czuk, który jest moim wujkiem. Niedawno spotka-
łem się z Maćkiem Maleńczukiem po koncercie w 

Filharmonii Jeleniogórskiej.  Wspominaliśmy razem 
z tatą i Maćkiem stare dzieje, historię rodzinny i 
jak rozeszły się nasze drogi po wyprowadzeniu się 
Maćka z Wojcieszowa do Krakowa. Wspomniałem, 
że śpiewam, a on wyraził chęć przesłuchania moich 
nagrań. Przesłałem mu moje demo. Proszę przeczy-
tajcie, co miał do powiedzenia.

Witam Cię, Mateuszu!
Dzięki, że napisałeś. Przesłuchałem Twoje piosen-

ki i powiem tyle, masz talent chło-
pie!! Oczywiście widzę, a raczej słyszę 
parę niedogodności, ale lata praktyki 
i przede wszystkim sporo nauki mogą 
wyplenić te błędy. Myślę, że jeszcze 
dużo przed Tobą! Aranżacja pierwszej 
piosenki: „Bądź moim natchnieniem” 
wyszła Ci fajnie. Szkoda, że nie zgada-
liśmy się wcześniej, gdy grałem jeszcze 
z Pudelsami, albo, gdy miałem okazję 
jurorować w Idolu. 

Jest mi trudno wypowiadać 
swoja opinie przez e-maila, 
może jakbyśmy się kiedyś spo-
tkali, to wyłożę Ci przysłowiową 
kawę na ławę i dam kilka rad i 
wskazówek. Zazdroszczę Twoim 
rodzicom takiego syna, mogą 
być z Ciebie w pełni dumni!!! 
Wiesz, u nas w Psychodancing 
furtka nie jest zamknięta, myślę, 
ze np. mógłbym wziąć Cię na je-
den koncert do chórku. Jeżeli to 
by Cię satysfakcjonowało i jeżeli 
tylko będziemy potrzebowali 
chórku, dam Ci znać. Generalnie 
nie robimy takich eksperymentów, ale czasami moż-
na pójść na ustępstwa.. Tylko na razie niczego nie 
obiecuję, bo nie wiem, jak będzie! Do końca czerw-
ca mamy już ustalony plan koncertów, ale później 
może coś się zmieni...Także bądźmy w kontakcie, i 
trzymam kciuki.
Pozdrawiam, Maciej 
 / Skrót listu od Maćka Maleńczuka/
Szansa na sukces i „Bądź moim natchnieniem”
Eliminacje do programu odbyły się we wrześniu 
minionego roku. Wczesnym rankiem z tatą wyje-
chaliśmy do Żyrardowa koło Warszawy. Z dwóch 
obowiązkowych utworów przygotowałem „Bądź 
moim natchnieniem” Andrzeja Zauchy i „Jesteś le-

Witaj, Agnieszko!
Służba zdrowia

Ubezpieczenie zdrowotne i służba zdrowia to temat 
bolesny dla każdego państwa. W Kanadzie podstawowym 
ubezpieczeniem są objęci wszyscy obywatele. Jest pogotowie, 
które pełni obowiązki miniszpitala. Do pogotowia zwracają 
się wszyscy, kto uważa, ale na miejscu lekarz decyduje, kogo 
trzeba przyjąć od razu (nagły przypadek), a kto będzie czekał  
nawet sześć godzin. Tu zrobią wam wszystkie badania, analizy, 
rentgen i wypiszą leki, a nawet dadzą je nieodpłatnie lub 
skierują do właściwego szpitala.

Jakość służby zdrowia jest dobra i inne podejście do 
pacjenta, niż w Polsce. Nie wypiszą paczki recept, lecz 
powiedzą, że organizm sam powinien zwalczać chorobę. 
Wypiszą jeden, góra dwa leki. Bardzo ostrożnie  podchodzą 
do antybiotyków.

Skierowanie do specjalisty wypisuje lekarz rodzinny i 
pediatra. Tutaj każda kobieta raz do roku przechodzi wszystkie 
badania. Do ginekologa kierują dopiero wtedy, jeżeli zajdzie 
taka potrzeba. Podczas mojego pobytu w Kanadzie poznałam 
pewną kobietę, u której wykryto kamienie w nerkach. Kiedy 
zwróciła się do lekarza, została poddana wielu badaniom w 
celu wykrycia, dlaczego organizm produkuje w większych 
ilościach calcium i zaczęto szukać przyczyny jego kumulacji 
w nerkach. Oczywiście, że zbadali wszystko. Okazało się, że 
nieprawidłowo funkcjonuje tarczyca, która wytwarza więcej 
calcium, niż potrzeba organizmowi. Ta kobieta poddała się 
operacji, następnie zbadana na onkochoroby. Przeróżne 
analizy robiono jej przez pół roku. Teraz ta kobieta jest 
całkowicie zdrowa. Przedtem jeździła po USA, gdzie nikt nie 
mógł jej postawić prawidłowej diagnozy.

Państwowa stomatologia nie istnieje, jest całkiem 
sprywatyzowana. Lecz jeżeli się ma odpowiednie 
ubezpieczenie, to zwracają koszt leczenia w osiemdziesięciu 
lub siedemdziesięciu procentach. Ludzie bardzo dbają o 
zęby. Mogą zrezygnować z ubrania, czy innych materialnych 
dóbr, aby odpowiednio zadbać o zęby. I może dlatego zęby 
mają piękne prawie wszyscy Kanadyjczycy. Koszt leczenia 
jest bardzo drogi, taki drobiazg jak ściągnięcie kamienia 
kosztuje sto pięćdziesiąt dolarów, leczenie kanałowe - 

osiemset dolarów. Nie chcę 
nawet podawać ceny na 
protetykę. Przepraszam, ale 
byłam w polskim sklepie, 
nawet w dwóch. Polacy są 
właścicielami sklepów, ale 
zęby mają… ech! Prawie ich 
nie mają. 
Patriotyzm po kanadyjsku
Zaprowadziłam dziecko do 
szkoły i już wychodziłam, 
nagle muzyka - hymn Kanady. 
Wszyscy zamarli w bezruchu, 
jak dzieci tak i dorośli, i 
zaczęli śpiewać. Jeden pan 
coś tam chciał powiedzieć, 
pani tak na niego popatrzyła, 
że on skamieniał. Ta pani tak 
sumiennie śpiewała, że aż 
miło było patrzeć i słuchać, a 
nie była to nauczycielka. 

Życzliwość
Chcę opowiedzieć o pewnym zdarzeniu: wracałam do domu 
po tym, jak odprowadziłam wnuka Daniela do szkoły, a ze 
wszystkich stron idą inne dzieci. Z drugiej strony szła trójka 
rodzeństwa ze starszą  siostrą, u każdego z tych dzieci, coś 
w ręku, rękawiczki, spodnie, szaliki, bo spóźniają się, a 
zauważyłam, że one są spóźnione codziennie. Nagle biegnie 
jakiś mężczyzna i podaje jednemu z tych dzieci rękawiczkę, 
patrzę: on poszedł do samochodu, który stał na drodze. 
Wyobraźcie sobie, że jechał samochodem i zatrzymał się,  aby 
podnieść i oddać obcemu dziecku rękawiczkę! 
Ciekawostka dla kierowców
Przepisy drogowe różnią się od naszych. Nie ma znaków „droga 
główna”, czy „ustąpić  drogę”, jak nasz trójkąt, tylko znak  
STOP. Oczywiście, na ruchliwych skrzyżowaniach są światła, 
ale ciekawostką są mało ruchliwe skrzyżowania. Obserwuję: 
gdy ze wszystkich czterech stron jest znak STOP, podjeżdżają  
samochody na skrzyżowanie, okazuje się, że pierwszeństwo 
ma kierowca, który podjechał pierwszy, o zgrozo, wyobrażacie 
sobie takie przepisy u nas! Jaka tolerancja! Jeszcze nie 
widziałam żadnego wypadku drogowego, na szczęście. I na 

znak  STOP zawsze każdy kierowca się zatrzymuje. 
Podczas mojego tu pobytu z każdym dniem 
odkrywam dla siebie coś nowego, ale nie da się 
opisać tej życzliwości ludzi, naprawdę zachwycam 
się Kanadą. Jedna pani powiedziała:  Nie ma 
takich ludzi, żeby Kanada się nie spodobała 
i nie polubili jej, jak nie za pierwszym razem, to za 
drugim na pewno. Tu jest taki spokój, życzliwość.  I ja 
już zaczynam w to wierzyć. 
Serdecznie pozdrawiam ciebie, Agnieszko i wszystkich 
czytelników Echa Złotoryi.
Z poważaniem, Sława Żukowa.
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Trzymam kciuki. 
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Zalew złotoryjski w połowie lat osiemdziesiątych

Widokówka z 1914 - tereny dzisiejszego zalewu

Były burmistrz Andrzej Czasławski wyjaśnia 
zwiłości budowy zalewu Zygmunt Lorenc długoletni dyrektor OSiR

W XIX wieku miasto Goldberg umiało wykorzystać 
energię swojej rzeki, Kaczawy. Przy obecnej ulicy 

Kolejowej funkcjonowały dwa młyny, przy ulicy Garbar-
skiej pracował folusz białoskórniczy, a daleko, aż pod 
Górą Mikołaja, jeszcze jeden młyn –  gospodarczy. Była 
też duża fabryka kapeluszy, która potrzebowała ogrom-
nych ilości wody do farbowania fi lcu. Wodę z Kaczawy 
dostarczano do nich za pomocą młynówki. W tym celu 
od jazu w Hermsdorf Bad wzdłuż drogi wykopano koryto, 
zrobiono przelew pod nasypem kolejowym, dalej wykop 
poprowadzono pod stromymi wzgórzami, następnie aż 
do pierwszego młyna, i dalej do wszystkich tych budow-
li. Do koryta wpuszczono wodę z rzeki, która popłynęła 
swobodnie dzięki naturalnemu obniżeniu gruntu. Wzdłuż 
całej młynówki usypano groblę. W okolicach starej sztol-
ni, skąd dawni kopacze wydobywali złoto, odpływ wpadał 
z powrotem do Kaczawy. Młynówka napędzała wszystkie 
urządzenia, a dzieci chętnie bawiły się w niej podczas 
wakacji, mimo że była mocno zamulona. Dorośli nawet 
woleli, gdy dzieci kąpały się tutaj, a nie w Kaczawie, której 
lodowate i wartkie wody niejednokrotnie były przyczyną 
nieprzyjemnych zdarzeń. 

  Minęło dużo lat, skończyła się największa w historii 
ludzkości wojna. Ze wschodu przybyli nowi mieszkańcy, a 
miasto otrzymało nazwę Złotoryja. Zaczęła się two-
rzyć nowa historia. Gdy Polacy okrzepli już w no-
wym miejscu i urodziło się dużo dzieci, można było 
zacząć myśleć o rozrywkach i rekreacji.  

 – W latach 1960-1965 urodziła się koncepcja zbu-
dowania w Złotoryi dużego zalewu na korycie rzeki 
Kaczawy. Zalany miał zostać obszar między żelaznym 
mostem kolejowym a wodospadem pod Jerzmani-
cami. Wzgórza, otaczające ten teren, miały stanowić 
naturalną zaporę dla akwenu wodnego. Drogę od 
mostu do Jerzmanic postanowiono zlikwidować, zaś 
przed mostem zaplanowano zaporę wodną. Całość 
miała wyglądać podobnie do zapory Witków pod 
Bogatynią i służyć dla ludności jako ośrodek wypo-
czynkowy – opowiada Zygmunt Lorenc, długoletni 
dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Złotoryi. 

To był piękny, ale chyba zbyt śmiały plan, bo prze-
straszyły się go Polskie Koleje Państwowe. Ich urzęd-
nicy twierdzili, że nasyp kolejowy może zostać podmyty 
przez wodę, a podporom mostu żelaznego, który miał 
znaleźć się w środku akwenu, groziło zawalenie. Wszyscy 
wiedzieli, jaką siłę mają wody Kaczawy. Pomysł upadł.

Złotoryjanie jednak potrzebowali rekreacji. Na stro-
mych wzgórzach, wznoszących się nad młynówką, Ludwik 
Łaciak, legendarny miłośnik sportów wszelakich, zbudo-
wał skocznię narciarską.

– Fajna była ta skocznia – wspomina Zygmunt Lorenc 
– wiele razy jako młody człowiek skakałem z niej na nar-
tach.

Później na tych samych wzgórzach zaczęły powstawać 

pracownicze ogródki działkowe, większości których za-
rządcą był Zakład Górniczy Lena, eksploatujący rudę 
miedzi. Na Lenie pracowało kilka tysięcy ludzi i całe mia-
sto żyło dzięki tej kopalni. Użytkownicy ogródków wy-
wierali presję na dyrekcję, aby doprowadzić do upraw 
wodę. Przecież rośliny nie mogą bez niej funkcjonować. 
Powrócono zatem do pomysłu budowy zalewu. Usytu-
owanie go u podnóża wzgórz mogłoby rozwiązać pro-
blem wody dla ogródków, jednocześnie zbiornik mógł-
by spełniać rolę rekreacyjną. Układ terenu ze wzgórza-
mi, młynówką i bystrymi wodami Kaczawy zdawał się 
być wymarzony do tego przedsięwzięcia. Taki właśnie 
plan na początku lat siedemdziesiątych narodził się w 
głowie Stanisława Pieprzyka, ówczesnego dyrektora 
Zakładów Górniczych Lena w Wilkowie. Zgromadził on 
wokół siebie działaczy ogródków działkowych (również 
pracowników Leny), między innymi Jana Filipowskiego 
i Jana Kramka, którzy pomagali mu realizować zamysł. 
Ponieważ wtedy była moda na czyny społeczno – par-
tyjne, zalew miałby powstać dzięki takiemu czynowi. 

Przystąpiono do wykonania projektu. Ponieważ na te-
renie, gdzie miał być zbiornik, leżały pola uprawne złoto-
ryjskich rolników, należało na początek wykupić te grunty.

– Byłem wtedy kilkunastoletnim młodzieńcem i bar-

dzo się ucieszyłem, że nasze pole tuż przy grobli na 
młynówce zostanie wykupione – opowiada Andrzej 
Czasławski. – Zdecydowanie nad  hakanie ziemniaków 
przedkładałem pływanie w rzece. 

Budowanie zalewu ruszyło od razu ostro, a z uwagi 
na doniosłość czynu partyjnego, władze dały Lenie zie-
lone światło. Nie szczędzono sił ni środków. 

Prace zakończyły się wiosną 1975 roku i już w marcu 
tego roku nowy ośrodek rekreacyjny został przekazany 
na rzecz POSTiW-u (Powiatowy Ośrodek Sportu, Tury-
styki i Wypoczynku), którego dyrektorem był  Janusz 
Chodor. Tenże jednak odmówił odebrania ośrodka 
twierdząc, że podczas budowy naruszono wiele prze-

pisów budowlanych i sanitarnych. Później okazało się, 
że miał rację. Ale zalew już istniał, woda była piękna, 
odbijało się w niej błękitne niebo, a tłumy złotoryjan 
chodziły na spacery podziwiając to wszystko. Dział-
kowicze zaś czekali na wodę do ogródków. Do ów-
czesnych władz dotarł komunikat o wykonaniu czynu 
społeczno-partyjnego. Zatem, aby zachować partyjną 
twarz, władza zdecydowała się na otwarcie ośrodka, 
ale na razie bez możliwości kąpieli. 

Nie wiadomo, kto uczestniczył w uroczystościach 
otwarcia, prawdopodobnie wiele z tych osób już nie 
żyje. Nie zachowały się z tego okresu żadne zdjęcia. 
W kraju było wtedy trochę zamieszania, ponieważ w 
1975 roku kończyła się Polska powiatowa, a zaczyna-
ła nowoczesna, wojewódzka. Zmieniał się też garnitur 
urzędników partyjnych i administracyjnych na wszyst-
kich szczeblach. Wiadomo tylko, że  naczelnikiem mia-
sta był wtedy (od czerwca 1975) Henryk Ziętek, a se-
kretarzem miejskich władz Polskiej Zjednoczonej Parti i 
Robotniczej Jerzy Biały (od października 1975). 

Był marzec, jeszcze nikt się nie kąpał, ale woda do 
ogródków działkowych była z zalewu już dostarczana. 
Jednak z nastaniem lata złotoryjanie tłumnie zaczęli 
korzystać z dobrodziejstw 
darmowego kąpieliska, 
mimo że tak naprawdę 
zalew nie został jeszcze 
przystosowany do użytko-
wania.

– Nie mogłem im tego 
zabronić! Woda wyglądała 
na czystą, była też piasz-
czysta plaża. A poza tym 
akwen nie był ogrodzony i 
w żaden sposób nie moż-
na było powstrzymać ludzi 
przed kąpielą w zalewie 
– tłumaczy były dyrektor 
Zygmunt Lorenc.

Od samego początku już 
na etapie projektowania, 
a potem wykonawstwa, 
popełniono sporo błędów. 
Po napełnieniu zbiornika 
wodą po raz pierwszy szyb-
ko okazało się, że przecieka 
wał. Został wykonany z niewłaściwego, zbyt przepusz-
czającego surowca. Było to dość niebezpieczne, bo 
rozmiękła grobla mogła po prostu runąć. Opróżniono 
zbiornik, i tuż przy grobli, w głębokich wykopach za-
łożono ceramiczne sączki drenarskie, które miały za 
zadanie przechwycić wypływającą z zalewu wodę. 
Zażegnano niebezpieczeństwo, woda przestała prze-

siąkać przez groblę uchodząc głębiej w grunt. Jednak 
przez cały czas funkcjonowania zalewu były problemy 
z utrzymaniem właściwego poziomu lustra wody, bo 
woda zwyczajnie wsiąkała w dno. Problem ten roz-
wiązano podczas ostatniej renowacji uszczelniając dno 
zbiornika specjalną membraną.   

Kolejnym błędem było wykorzystanie starej mły-
nówki jako doprowadzalnika od jazu w Jerzmanicach, 
bez zmiany jego ukształtowania. Koryto młynówki było 
zbyt szerokie i nierówne, aby dobrze spełniać rolę do-
starczyciela świeżej wody do zalewu. Woda powinna 
płynąć wartko, bez możliwości osadzania się drobin 
niesionego namułu. Poza tym tuż nad wodą rosną 
drzewa, z których spadające liście wraz z osadzającym 

się namułem powiększają procesy gnilne. W ten spo-
sób wtórnie zanieczyszczona, brudna woda wpadała 
do odstojnika i następnie do kąpieliska.

– Gdy wybudowano zalew, byłem świeżo upieczo-
nym inżynierem melioracji wodnych ze specjalnością 
budownictwo wodne – wspomina Andrzej Czasław-
ski, późniejszy burmistrz miasta w latach 1992-1994. 
– Otrzymałem zlecenie na wykonanie projektu, który 
naprawiłby błędy projektantów i wykonawców. 

W sierpniu 1975 roku trzydziestoczteroletni Zyg-
munt Lorenc został dyrektorem Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Złotoryi. W zakres zadań ośrodka wpisano 
zarząd nowym zalewem. Młody dyrektor prężnie przy-
stąpił do prac mających na celu przystosowanie zale-
wu do obowiązujących norm sanitarnych i wodnych. 
Palącą sprawą było wytyczenie kąpielisk za pomocą 
boi, aby zapobiec niebezpieczeństwom, bo ludzie od 
początku lata już się kąpali. Zgodnie z ówczesnymi 
przepisami zatrudniono czterech ratowników. Potem 
zaczęto sprowadzać sprzęt do sportów wodnych. Naj-
pierw kupiono osiem kajaków. Od początku cieszyły się 
ogromnym powodzeniem. Potem były rowery wodne i 
nawet dwie małe żaglówki. Zimą zalew zamieniał się w 

lodowisko, po którym można było bezpiecznie jeździć 
na łyżwach. Te ostatnie również wypożyczał OSiR. 

– Sądzę, że jak na tamte czasy, zbiornik dobrze wy-
konano – twierdzi z przekonaniem były dyrektor OSiR, 
Zygmunt Lorenc. – Lena zbudowała solidny pomost 
wzdłuż wschodniego brzegu, wykonano schodki prowa-
dzące stromym wzniesieniem do Osiedla Nad Zalewem 
przy wykorzystaniu sztab górniczych. Opalać się można 
było na prawdziwej piaszczystej plaży. Rok po otwarciu 
ściągnąłem z Bystrzycy Kłodzkiej budynek turystyczny, 
służący jako zaplecze socjalne dla ratowników. Był on 
jednocześnie przechowalnią sprzętu pływającego. 

Niecka zalewu po sezonie była wapnowana i czyszczo-
na z glonów, które do końca były przekleństwem zalewu. 
Dopływ młynówki był regularnie czyszczony. Próbki wody 
pobierane przez sanepid ze zbiornika niezmiennie  po-
twierdzały pierwszą klasę czystości pod względem che-
micznym, co niektórych mocno dziwiło. Jednak szybko 
wyszedł na jaw kolejny błąd. Źle zaprojektowano osadnik, 
w którym gromadziła się brudna i cuchnąca woda. 

Ten osadnik miał spełniać rolę odstojnika. Woda pły-
nąca z Kaczawy  niosła drobinki piasku, mułu i innych 
cząstek organicznych i nieorganicznych. W odstojniku 
zmniejszała swoją prędkość, dzięki czemu zanieczyszcze-
nia mogły powoli osiadać na dnie. Drugą funkcją osadnika 
było naturalne podgrzewanie wody. Jednak zbiornik nie 
spełniał roli czyszczącej, bo został źle zaprojektowany, 
nadano mu niewłaściwy kształt. Z doprowadzalnika pły-
nie woda po najkrótszej drodze, czyli tutaj – prosto. W tej 
sytuacji zakole, które istnieje w tym zbiorniku, jest niepo-
trzebne. Gromadzą się tu opadłe liście (praktycznie przez 
cały rok) i gniją, a co za tym idzie, psują wodę. Projekt 
Andrzeja Czasławskiego przewidywał zmianę kształtu od-
stojnika, lecz z wykonania tego zrezygnowano. Ponadto 
młody inżynier meliorant ambitnie zaprojektował – po 
konsultacji z naukowcami akademii rolniczej – nasadzenia 
szuwarów wokół małego zbiornika. Te rośliny wodne pod-
niosłyby na pewno atrakcyjność miejsca i jednocześnie 

wykorzystywałyby do swojego 
wzrostu nawóz utworzony przez 
rozłożone liście i inne szcząt-
ki organiczne. Zwykle taki cykl 
biologiczny naturalnie oczyszcza 
akweny. Jednak rośliny należa-
łoby później pielęgnować, aby 
się zanadto nie rozrosły. Może 
dlatego z tego punktu projektu 
też zrezygnowano. 

– Jednak coś z mojego pro-
jektu wykonano. Widzi pani ten 
prostokątny kształt po drugiej 
stronie, tam pod pomostem? 
Były burmistrz pokazuje urzą-
dzenie podobne trochę do 
skrzyneczki, gdy w środku zimy 
stoimy na koronie zalewu próbu-
jąc ustalić chronologię zdarzeń 
związanych z jego budową. – To 
jest przelew powierzchniowy. On ma za zadanie odpro-
wadzać ze zbiornika wodę powierzchniową wraz z liśćmi 
i innymi pływającymi zanieczyszczeniami. Woda wpada 

do tej gardzieli i następnie zostaje zrzucana do 
odprowadzalnika. 

– Aby wodę płynącą z osadnika dodatko-
wo oczyścić, zaprojektowałem fi ltr, który, jak 
widać, do tej pory spełnia swoje zadanie. O, 
tu pod pomostem, trzeba się trochę schylić, 
aby zobaczyć, między odstojnikiem a właści-
wym zalewem. To jest właśnie fi ltr. Składa 
się z trzech komór, w którym są trzy rodzaje 
złóż fi ltracyjnych: koksowe, z grubego żwiru i 
złoże z drobnego żwiru. Do pierwszej komory 
woda wpływa od spodu, gdzie jest koks (taki 
do palenia w piecach), który jest doskonałym 
fi ltrem, bo dzięki dużej powierzchni chłonnej 
zatrzymuje materiał biologiczny (pierwotnia-
ki, glony, itp.). Następnie woda przepływa do 
komory z grubym żwirem, potem do piasku. 
Woda przez fi ltr przepływa jakby sinusoidą, 
góra – dół – góra – dół, aby jej droga oczysz-
czania była jak najdłuższa. Ten fi ltr jeszcze 
lepiej spełniałby swoją rolę, gdyby w czasie 
dużych opadów deszczu,  gdy woda jest bru-
natna i niesie w sobie dużo zanieczyszczeń, 

były zamykane zastawki zapobiegające wpływaniu jej 
do zalewu. Szkoda, że to rzadko robiono. 

– Jestem dumny z tego – mówi Andrzej Czasławski 
– że po blisko trzydziestu latach przelew powierzchnio-
wy i fi ltr nadal spełniają swoją rolę, bo po modernizacji 
pozostawiono je. Muszę się przyznać, że to nie był mój 
oryginalny pomysł, bo korzystałem z gotowych projek-
tów, jedynie je adaptując.

W tamtych czasach decydowano o wielu rzeczach 
odgórnie. Również w sprawie funkcjonowania obiek-
tów rekreacyjnych władze wojewódzkie w Legnicy 

(wtedy istniało województwo legnickie) ustaliły, że tego 
typu obiekty miały być gotowe do użytkowania pierwsze-
go maja. Zatem ten dzień stawał się początkiem sezonu 
letniego. Dzięki temu, że złotoryjski OSiR administrował 
jednocześnie ośrodkiem wypoczynkowym w Rokitkach, 
zarabiając na nim niemałe pieniądze, mógł fi nansować 
sporo przedsięwzięć na zalewie złotoryjskim, który z ko-
lei nie przynosił żadnych dochodów. Próbowano różnych 
rzeczy w kierunku wypracowywania zysków na zalewie 
złotoryjskim. Stanął tam pawilon gastronomiczny PSS-u 
(Państwowa Spółdzielnia Spożywców) i kręgielnia. Nale-
ży wyjaśnić, że prywatny handel w tamtych warunkach 
nie mógł istnieć. Jednak zainteresowanie tymi obiektami 
było zbyt małe. Placówki splajtowały. Każde kolejne pró-
by wprowadzenia małej gastronomii nie udawały się. Lata 
były chłodne, zbyt mało było chętnych na korzystanie z 
zalewu, a co za tym idzie, nie było popytu na gastronomię. 
Pomysł wprowadzenia biletów na teren ośrodka pociągał 
za sobą konieczność wykonania ogrodzenia, następnie za-
trudnienia dozorców. OSiR nie miał na to funduszy. 

Jednak należy przyznać, że w pierwszych latach swo-
jego funkcjonowania zalew był wizytówką Złotoryi. Jego 
atrakcyjność podkreślało niezwykłe położenie. Piękne 
wzgórza dookoła z nieprzebraną zielenią drzew wpływały 
na to, że miejsce to było wprost oblegane. Ci, którzy prze-
jeżdżali drogą do Jerzmanic, widząc tłumy plażowiczów, 
zachwycali się. Z ośrodka korzystali nie tylko mieszkańcy 
Złotoryi, lecz z okolicznych miejscowości, które nie posia-
dały tego typu obiektu. Przyjeżdżali nawet byli złotoryja-
nie osiadli w Lubinie i Głogowie, którzy utrzymywali, że 
dopiero tutaj można naprawdę wypocząć. 

Zalew po modernizacji w 2010 roku zyskał nowoczesny 
wygląd i czystszą wodę. Czas pokaże, czy nowi projektan-
ci nie popełnili podobnych błędów, jak ich poprzednicy z 
1975 roku.

Fot. Jan Bryś

Fot. Robert Pawłowski

Fot. Jan Bryś

Fot. Agnieszka Młyńczak
Fot. Agnieszka Młyńczak

1975 roku.

Jak budowano Jak budowano Jak budowano 
złotoryjski zalewzłotoryjski zalewzłotoryjski zalew
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Marcin Grochowski, Mirosław 
Soczomski,, właściciel morder-
czego toru Tough Guy oraz Mirek 
Kopiński

Jedna z wielu przeszkód na Tough Guy 
- czy podobne staną w Złotoryi?

Robert Pawłowski: Na jakim etapie są przygotowania do 
II Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów?
Mirosław Kopiński: Pomału prawie widzimy już kształt II 
edycji biegu. Większość spraw mamy już zaplanowanych. 
Walczymy ze sponsorami, precyzujemy porozumienia z 
partnerami.
Jest łatwiej czy trudniej niż rok wcześniej?
Jak powiem, że trudniej, to nikt nie uwierzy. Jest łatwiej, 
ponieważ pracujemy już od listopada i większość partne-
rów wie, o czym mówimy, samymi organizatorzy też się 
dotarli. Podoba mi się, że po prostu w tym roku widać 
tę pracę, przeszliśmy dwa poziomy wyżej w zarządzaniu 
przedsięwzięciem tego typu. Trudność polega na tym, że 
jest mnóstwo nowych pomysłów, ogrom pracy. A i oczeki-
wania są ogromne.
Wojna z Tatarami, morderczy tor przeszkód – możesz 
jeszcze bardziej odsłonić tajemnicę, co czeka zawodni-
ków i zgromadzoną publiczność w tym roku?
Chciałbym, żeby wszystkich czekała świetna zabawa. Przy-
gotowaliśmy wiele atrakcji dla każdego. Nikt nie powinien 
się nudzić. Stawiamy na widowiskowość trasy. Dopraco-
wany mamy program artystyczny na sobotni wieczór. Im-
prezę uświetnią zawody w Narciarstwie Wodnym, będą 
dodatkowe pokazy, wystąpi laureat Europejskiego Kon-
kursu Muzycznego „I Fight Poverty” Mariusza Florczyka z 
zespołem, będą pokazy strażaków – pod patronatem akcji 
„bezpieczne wakacje”.
Na biegu przewodnim motywem będzie zabawa w śre-
dniowiecze – skąd pomysł?
Każdy chce, żeby obchody 800 lecia Złotoryi były wyjąt-
kowe. My także chcemy dołożyć starań, żeby przybliżyć 
uczestnikom biegu ale i widowni historię Miasta. 
Na początku roku brałeś udział w morderczym biegu w 
Anglii – czy coś tych doświadczeń przeniesiesz na nasz 
grunt?
Zdecydowanie TAK, ale trudno jest się do tego odnieść. 
Mogę przenieść tylko sprawy ideowe. Imprezy zupełnie 
odmienne pod każdym względem. Wpisowe na bieg w An-

Ze skalnej półki
    Kilka lat temu wracając do Złotoryi zabrałem po 
drodze jegomościa, który podążał do Jerzmanic, 
aby wspinać się po skałach. Wtedy po raz pierwszy 
dowiedziałem się, że okolice Złotoryi przyciągają pa-
sjonatów wspinaczki.
    Niedawno na spotkaniu Złotoryjskiego Klubu 
Fotografi cznego pojawił się Wampir, czyli Krzysiek 
Zabłotny. Jeden ze złotoryjskich niespokojnych du-

chów, o którym zresztą 
pisaliśmy już w „Echu” 
w artykule o harcerzach 
z KROBOSu. Wampir za-
prosił nas, czyli mania-
ków fotografi cznych, do 
przyjrzenia się z bliska 
maniakom uwielbiają-
cym pionowe, skalne 
ściany. I tak pewnej 
soboty mieliśmy, mam 
nadzieję, powtarzalną 
okazję przyjrzeć się z bliska młodym ludziom, trenu-
jącym zawzięcie  na ścianie starego kamieniołomu 
piaskowca w Nowej Ziemi.
    Od niedawna w Złotoryi działa Złotoryjski Klub 
Wysokogórski, skupiający lokalne 
środowisko wspinaczy, miłośni-
ków gór i podróżników. Klub jest 
w fazie rejestracji stowarzyszenia. 
Skupia około 15 młodych ludzi w 
wieku dwudziestu kilku lat.
- Nie stawiamy górnej poprzeczki 
wiekowej dla przyszłych członków 
ale na pewno niepełnoletni człon-
kowie będą mogli do nas dołączyć 
po ukończeniu 15 roku życia za 
pisemną zgodą rodziców – mówi 
Krzysiek Zabłotny  -  Dyskusję na 
ten temat postaram się podjąć na 
najbliższym zebraniu ZKW.  
Kto jest główną siłą napędową 
Klubu?
- Nazwisk może nie będę wymie-
niał, bo jeszcze jakieś przekręcę 

lub kogoś nie wymie-
nię i potem koledzy nie 
będą mnie asekurować 
na skałach – dodaje z 
uśmiechem. Planów na 
najbliższą przyszłość 
jest mnóstwo, ale przed 
wszystkim muszą dokoń-
czyć proces rejestracji  w 
sądzie.  Nadal chcą dzia-
łać w kierunku zagospo-
darowania okolicznych 
skałek dla wspinaczy. 
Przydałoby się również 
pomieszczenie, w którym 
można by wybudować 
mikrościankę, aby ćwi-
czyć w sezonie zimowym, 
no i żeby mieć gdzie się 
spotykać. 
- Mogę zdradzić  dwa pro-
jekty – opowiada Krzysiek 

Zabłotny - pierwszy to powrót w październiku do Gre-
cji na Kalymnos, który jest  istnym rajem wspinacz-
kowym. Drugi to wyjazd na Matt erhorn, jeden z naj-
piękniejszych alpejskich czterotysięczników. Pomiędzy 
tymi wyjazdami pewnie będzie jeszcze dużo się działo.
    Klub nie prowadzi i nie zamierza prowadzić dzia-
łalności gospodarczej. Projekty będą realizowane 
ze składek członków i darowizn 
od sponsorów. Na razie w roli 
sponsorów wcielają się sami 
klubowicze.
    Obecnie swoją bazę trenin-
gową Klub ma w starym ka-
mieniołomie w Nowej Ziemi. 
Pierwsze przejścia w tym miej-
scu datuje się na 1985r . czyli  
dość dawno, gdy wspinaczka 
w zasadzie rodziła się w Polsce. 
Pomysłodawców było wielu ale 
jakoś nikt nigdy nie miał czasu i 

pieniędzy, aby 
zagospodaro-
wać ten ka-
mieniołom dla 

wspinaczy.  Ponad rok 
temu lokalne środowi-
sko wspinaczy podjęło 
się zadania przygoto-
wania ścian wyrobiska 
do wspinania. Przede 
wszystkim posprzątano 

teren wokół starego kamieniołomu, który służy rów-
nież za miejsce spotkań młodych ludzi, pozostawia-
jących tam całe góry śmieci.
    Skała, po której wspinają się wspinacze, została 
oczyszczona z luźnych elementów oraz wyposażona 
w stałą asekurację w postaci ringów i stanowisk zjaz-
dowych. Są to kotwy z oczkiem, wklejane na głębo-
kość 25 cm na specjalny klej przez osoby przeszklone 
w tym kierunku. Asekuracja ma wytrzymałość 35 KN 
na ścinanie i 15 KN na wyrywanie. Człowiek nie jest w 
stanie wytworzyć tak dużych obciążeń aby je wyrwać. 
    Do kamieniołomu przyjeżdżają nie tylko wspinacze 
ze Złotoryi ale również z Legnicy, Lubina, Polkowic, 
Chojnowa i wielu innych miast. 
- Stworzyliśmy stronę internetową „Serwis Wspi-
naczkowy Pogórza i Gór Kaczawskich” www.piachy.
eu, na którym umieszczamy skałoplany i zdjęcia rejo-
nów wspinaczkowych  Pogórza i Gór Kaczawskich ra-
zem z przydatnymi informacjami. Nad całym projek-
tem pracuje bardzo dużo ludzi. Mamy nadzieję, że tą 
inicjatywą przyczynimy się do wzrostu atrakcyjności 
naszego regionu oraz ilości turystów, odwiedzających 
„Krainę wulkanów”. 
Czy można się tam samemu wspinać, czy tylko po 
przeszkoleniu?
- Jeśli posiadasz odpowiedni sprzęt i umiejętności 
- jak najbardziej, pamiętając, że wspinaczka jest ra-
czej sportem partnerskim. 
    Zanim jednak pójdziemy na kurs, najlepiej poroz-

mawiać z jakimś instruk-
torem, aby ukierunkować 
się w wspinaczce i wy-
brać odpowiedni rodzaj 
kursu. Szkolenie trwa od 
2 do 6 dni. Cena kursu 
zależna jest od terminu i 
rodzaju szkolenia i waha 
się w granicach od 300 
do 800 zł .  W Polsce jest 
wiele szkół wspinaczko-
wych, w których można 
zacząć swoją przygodę ze 
wspinaczką. W Złotoryi 
działa Szkoła Wspinaczki 
Krzysztofa Zabłotnego 
www.extreme-explorer.
pl, który jednocześnie 
jest członkiem ZKW i tam 
prowadzi szkolenia dla 
członków klubu. 
    Każdy sport wymaga 
pewnych inwestycji. Na 
początku trzeba kupić 
buty, uprząż,  trochę in-
nego sprzętu osobiste-

go oraz linę, na którą można złożyć się z 
partnerem.  Są to zakupy  jednorazowe. 
Sprzęt odpowiednio użytkowany służy 
długie lata.  Należy jednak pamiętać,  że 
sprzęt musi posiadać wszystkie normy 
bezpieczeństwa, a co za tym idzie, trochę 
kosztuje. 
- Patrząc na kolegów -  biegaczy czy ro-
werzystów, to wydajemy podobnie. Na 
początku trzeba wydać  około 1000 zł na 
sprzęt, przekładając to na lata  eksploatacji 
wychodzi nie najgorzej .
Wspinaczka tak jak i inne formy aktywno-
ści fi zycznej, niesie ze sobą jakieś ryzyko. 
- Głównym sprawcą wypadków podczas  
wspinaczki  jest człowiek i jego niewiedza 
lub rutyna. Sprzęt, który używamy do ase-
kuracji, spełnia najwyższe normy wytrzy-
małościowe i jest bardzo bezpieczny pod 
warunkiem, że się go odpowiednio i umie-
jętnie używa. Wniosek z tego taki: Zanim za-

czniesz się wspinać, idź na kurs, lub poproś o pomoc 
osobę doświadczoną. Oczywiście zdarzają się kontu-
zje w postaci zdartego naskórka, odrapanych kończyn 
czy siniaków.  Poważniejsze urazy bardzo rzadko.

I tego się trzymajmy – jak wspinacz skały.

glii - 700zł, brak sponsorów, stały tor przeszkód 
zbudowany za ponad 8 mln zł, brak imprez to-
warzyszących, liczba uczestników ponad 4 tys., 
trudność trasy przeogromna. Wejście na teren 
dla zwykłego kibica to 60 zł za głowę. Widowi-
skowość najlepsza na świecie. Cóż mogę prze-
nieść? Chyba tylko to, żeby trasa była widowi-
skowa i odgapić budowę kilku tanich przeszkód. 
Jak wygląda zainteresowanie biegiem na dzi-
siaj? Ile jest zgłoszeń?
Wydaje się, że dobrze. Jest prawie 500 osób w 
biegu głównym, z czego zapłaciło około 200 
osób. Zapisy na „małego zdobywcę wulkanów” 
rozpoczynamy za kilka dni, ale jak to ma się do 
biegu katorżnika, w którym wyczerpano limit za-
pisów w 3 dni, łącznie z dokonaniem opłat, bez 
żadnej reklamy i promocji.

W zeszłym roku postawiłeś na promocję, w tym roku 
poza banerami niewiele się jeszcze dzieje – czy to taka 
cisza przed burzą medialną?
Rok temu mieliśmy trochę szczęścia z tą relację z Faktach 
TVN, a potem z realizacją pogody w TVN 24 i TVN Meteo. 
Cel jest prosty: zrobić robotę do końca kwietnia, a potem 
wolny od spraw organizacyjnych rozegrać nagłośnienie 
medialne po mistrzowsku. Sam wiesz, że praca z mediami 
wymaga zaangażowania i perfekcji. Można się narobić i nic 
z tego nie będzie, można też mieć dobry pomysł i wszyst-
ko się samo rozegra. Budujemy plan i relacje zarówno ze 
sponsorami jak i mediami, a czy będzie z tego efekt … po-
wiesz mi tydzień po imprezie.
Już wkrótce wraz ze Złotoryjskim Klubem Fotografi cznym 
będziesz testował trasę – czy wybór tego akurat partne-
ra, to dowód, że chciałbyś oprócz sportowej rywalizacji 
postawić na widowisko?
Byliście z nami od początku, wykonaliśmy ogromną pracę, 
szybko rozwijamy nasze wspólne plany, stawiam na patrio-
tyzm lokalny, relacje w regionie, budowanie wspólnej wizji 
regionu, partnerstwo, współpracę z wszystkimi organiza-
cjami, stowarzyszeniami i samorządami. A wszytko oczy-
wiście dla widowiska, dla naszego wspólnego sukcesu.
To, co najbardziej mi się podobało w zeszłym roku, to to, 
że potrafi łeś wokół Biegu zgromadzić wiele organizacji, 
stowarzyszeń, a przede wszystkim ludzi. Rozumiem, że w 
tym roku zrobisz to jeszcze na większą skalę.
Jak najbardziej, wychodzimy z założenia, że sami wiele nie 
zdziałamy. Podtrzymujemy relacje z obecnymi partnerami 
(Urząd Miasta, Starostwo, ZKF, TMZZ, PBKZ, ZTTG, KKS Ren 
– But, Fundacja Maraton Warszawski) ale także zdobywa-
my nowych m.in. Bractwo Rycerskie Ziemi Legnickiej i wie-
lu organizatorów imprez biegowych w Polsce.
Czy wszyscy dobrze życzą Mirkowi Kopińskiemu?
To jest dość osobiste pytanie. Mam nadzieję, że TAK. 
Zawsze powtarzałem, że facet z taką historią ma sporo 
przyjaciół, ale i przeciwników. Dla mnie ważne, aby dopro-

wadzić do sytuacji, by impreza „Bieg Szlakiem 
Wygasłych Wulkanów” była poza wszelkimi po-
działami i takie mam odczucie, że tak właśnie 
jest. Jedyną sprawą, co mnie niepokoi, jest wal-
ka o fi kcyjne miano najlepszej imprezy w Złoto-
ryi pomiędzy „Wulkanami”, a „Nordic Walking”. 
Zamiast skonsolidować siły, odbywamy  dziw-
ną rywalizację. Potrafi my dogadać się z całą 
Polską, a lokalnie jest to bardzo trudne. Mam 
jednak nadzieję, że to się zmieni. Osobiście ki-
bicuję każdej inicjatywie sportowej w Złotoryi 
i trzymam kciuki także za „II Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski Nordick Walking”, bo wiem, 
ile to pracy i wysiłku organizacyjnego kosztuje. 
Nie ma czego zazdrościć. 
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24.02. Zarząd Powiatu Złotoryjskiego podjął 
decyzję o sprzedaży pochodzącego z XVIII wieku 
pałacu w Lubiechowej.
26-27.02 .W Hali Sportowej „Tęcza” w Złotoryi 
rozegrano Ogólnopolski Turniej Juniorów „Mine 
Master Cup”. Zwycięzcą turnieju został Konrad 
Mularczyk (ZTT Złotoryja).
1.03. Wystartowała akcja „Złotoryja dookoła 
Świata”, w której całe miasto jednoczy się w celu 
przebycia 40 075 km.
3.03. Dwudziestolecie Jednostki Poszukiwawczo-
Ratowniczej w Złotoryi.
3.03. Sekcja sportowa „PROMYK” działająca przy 
Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
w Wojcieszowie zorganizowała IV Dolnośląski 
Mityng w Narciarstwie Biegowym i Zjazdowym 
Olimpiad Specjalnych.
4.03. W 38. Plebiscycie tygodnika Konkrety.pl na 
Najpopularniejszego Sportowca Zagłębia Mie-
dziowego 5. miejsce zajęła zawodniczka Klubu 
Strzeleckiego Agat Złotoryja - Martyna Piersiak
4.03. W Wojcieszowie, przy Zespole Szkół otwarto 
halę sportową.
4-6.03. Drużyna Unii Pielgrzymka w składzie: 
Monika Jurzak, Adriana Żurańska i Anna Jurzak 
została Halowym Mistrzem Polski podczas fi nału 
26. Halowych Mistrzostw Polski Juniorek.
5.03. Zawody strzeleckie o Puchar Prezesa Klubu 
Strzeleckiego „Agat”.
5-6.03. Emaus Zagrodno zorganizował w Złoto-
ryi II Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej 
o Puchar Starosty Złotoryjskiego „Emaus Cup”. 
Drużyna Emaus Zagrodno zwyciężyła w kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych. 
5-6.03. Jak co roku wielu złotoryjan wzięło udział 
w Biegu Piastów. W jubileuszowym XXXV Biegu 
najlepiej wśród mieszkańców naszego powiatu na 
50 km stylem klasycznym spisał się Maciej Dawi-
dziuk, który uplasował się na 195 pozycji.
04.03. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jadwigi 
Śląskiej w Sokołowcu wraz z Iwoną Buchowską - 
opiekunem Samorządu Uczniowskiego przekazali 
blisko trzysta kolorowych maskotek do Szpital im. 
Andrzeja Wolańczyka w Złotoryi.
9-13.03. Złotoryja zaprezentowała się na Targach 
Turystycznych w Berlinie.
11-13.03. W Teresinie odbyły się XXI Halowe 
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych (do lat 
17-stu) w łucznictwie. Zawodnicy Gminny Ludowy 
Klub Sportowy „Unia” Pielgrzymka zajęli drużyno-
wo trzecie miejsce..
12.03. Andrzej Kocyła zajął I miejsce w I Dolnoślą-
skich Mistrzostwach w Wyciskaniu Sztangi Leżąc 
RAW Służb Mundurowych w kategorii do 90 kg.
12 – 13.03. Odbył się VI Kaczawski Turniej Sy-
gnalistów Myśliwskich. Jedną z atrakcji imprezy 
było wystawienie na deskach ZOKiR najstarszej 
polskiej opery myśliwskiej „Heca, albo polowanie 
na zająca”, przygotowanej przez artystów sceny 
poznańskiej.   
15.03. Ruszył proces dwóch złotoryjskich samo-
rządowców oskarżonych o korupcję.
19.03. Drużyna OLAWS Złotoryja wzięła udział w 
największym biegu ulicznym w Polsce na dystan-
sie 10 km w VII Biegu „MANIACKA DZIESIĄTKA” w 
Poznaniu.
19.03. Koncert z okazji 25-lecia Chóru Nauczyciel-
skiego „Bacalarus”.
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AKCJA  SMS

KRS  0000315596

Tu kończy się miasto?

Jeżdżąc po Polsce z nieskrywaną zazdrością ob-
serwuję, jak przy głównych drogach miast i wsi 

powstają chodniki i i ścieżki rowerowe. I proszę mi 
wierzyć, aż oko się raduje,  gdy widać jak wiele się 
tego buduje. 

Złotoryja, niestety, zdaje się nie dbać o tych, co 
na peryferie miasta udają się pieszo lub rowerem. 
Jeżeli ktoś chciałby wybrać się np. w stronę Kopa-
cza, albo na spacer, by z wysokości starego mostu na 
Kaczawie poobserwować nurt rzeki, jeszcze w grani-

cach miasta będzie musiał albo wejść na piaszczyste 
i dziurawe pobocze, albo przedzierać się błotnistą 
ścieżką pod płotami posesji. A przecież spotkać tu 
można nie tylko spacerowiczów, ale i uczęszczają-
cych co dnia do pracy – również po zmroku. Asfal-
towa dróżka, wybudowana w połowie lat siedem-
dziesiątych i od tego czasu nieremontowana, kończy 
się na wysokości Centrali Nasiennej – czyli do granic 
miasta pozostaje jeszcze przeszło 400 metrów. Bie-
gając w zeszłym roku o kulach, miałem okazję do-
brze poznać wszelkie jej nierówności, ubytki, wzgó-
rza, utworzone przez korzenie, i doliny, wypełnione 
wodą i błotem. 

Nie lepiej jest przy drodze w kierunku Świerzawy, 
gdzie często można ujrzeć przemykających pobo-
czem ludzi. Bez chodnika pozostaje także ulica Grun-
waldzka i część Chojnowskiej. 

Parę lat temu pisaliśmy w Echu o mieszkańcach 
ul. Łąkowej. Wielu z nich codziennie przemierza 
na skróty drogę do ul. Legnickiej przez mostek na 
Kaczawie. W okresie roztopów i po deszczu brną w 
gliniastej brei, w którą zamienia się ścieżka i polna 
droga.

Rozumiem, że ścieżki i chodniki na peryferiach 
naszego pięknego miasta nie są priorytetem, ale 
chętnie usłyszę, czy miasto w swoich planach prze-
widuje w ogóle rozwiązanie tego problemu – za rok, 
za dwa, za pięć lat, może za dziesięć albo trzydzie-

ści. Chciałbym, żeby radni miejscy, którzy tak chęt-
nie rozmawiają o dziurach w chodnikach, zapytali 
również w imieniu mieszkańców o miejsca, gdzie 
chodników jeszcze nie ma: czy i kiedy będzie można 
przejść chodnikiem z centrum Złotoryi na Kopacz, z 
ul. Legnickiej na Łąkową, dojść od Zespołu Szkół Za-
wodowych do Jerzmanic, bezpiecznie przejść się na 
piwo pod „Zajazd u Jana”, albo przespacerować się 
chodnikiem po ul. Grunwaldzkiej.

Żywności. Podczas całej dotychczaso-
wej współpracy nie stwierdzono uchy-
bień w prowadzonej dokumentacji, 
wręcz przeciwnie, wszystko przebiega 
wręcz modelowo. Marta jest dumna, 
bo opłaciło się zarywanie nocy i prze-
siadywanie do rana nad kartotekami, 
by usłyszeć słowa pochwały.

O ile z papierkową, formalną stro-
ną działalności, siostry radzą sobie 
same, to już przy przywożeniu paczek 
i rozdzielaniu pomocy nieodzowne 
jest wsparcie wolontariuszy. A tych, 
podobnie jak podopiecznych, wciąż 
przybywa. Wolontariuszami Fundacji 
są ludzie w różnym wieku i o różnym 

statusie materialnym. Za każdym razem ANIMUS 
może liczyć na wsparcie  pani Ewy Miary i jej harce-
rzy. To ich, podobnie jak gimnazjalistów czy uczniów 
szkół podstawowych, najczęściej można spotkać w 
złotoryjskich marketach, kiedy stoją przy wózkach, 
do których zbierają dary od życzliwych ludzi. To 
również oni później segregują i pakują zgromadzo-
ną żywność do samochodów, wraz z pozostałymi 
wolontariuszami pomagają przy rozładunku oraz 
służą wszelką inną pomocą. Dla przykładu, jedna z 
harcerek - Klaudia Opyd, współorganizowała nie-
dawno akcję „Żonkil”. Harcerki oraz wolontariusze 
Fundacji ANIMUS własnoręcznie wy-
konali kwiaty z bibuły, a potem rozda-
wali je przechodniom na ulicach miast, 
promując ideę wolontariatu i zbierając 
datki na rzecz szpitala w Złotoryi oraz 
oddziału paliatywnego działającego 
przy szpitalu w Legnicy. Dla Klaudii 
w pomocy tkwi sens bycia człowie-
kiem. Jak mówi - Dla mnie słowo „dzię-
kuję” znaczy więcej niż pieniądze.

Do ludzi dobrej woli ANIMUS ma 
szczęście od początku działalności. Pan 
Edward Nocuń latem nieodpłatnie za-
wiózł transport z odzieżą, żywnością 
oraz produktami chemicznymi zebra-
nymi w sklepach na terenie miasta Zło-
toryja w ramach akcji „Pomóż Powo-
dzianom”, przeznaczonymi dla powo-
dzian z Wilkowa na Lubelszczyźnie. Pa-
nie Jolanta Sienkiewicz i Izabella Ruszaj stawiają się 
na każde zawołanie, kiedy tylko trzeba przerzucać 
kilogramy paczek, segregować, składać itp. Izabella 
do pomocy zabiera jeszcze trójkę swoich dzieci, w 
tym najmłodszego wolontariusza Fundacji – dziesię-
cioletniego Daniela. Jak widać, zawsze można doło-
żyć swoją pomocną dłoń nawet tę najmniejszą.

W ciągu miesiąca ANIMUS rozdaje około dwóch 
ton żywności. To oczywi-
ście nie pomieściłoby się 
w mieszkaniu Łucji i Mar-
ty, więc dzięki uprzejmości 
pani wójt Marii Leśnej i przy 
wsparciu pani Elżbiety Ba-
naszyńskiej oraz pani Barba-
ry Gzik – opiekunów świetlic 
na terenie gminy Złotoryja, 
Fundacja ANIMUS może 
korzystać z tamtejszych po-
mieszczeń, które podczas 
akcji służą jako magazyn i 
punkt wydawania żywności. 

Kim są podopieczni Fun-
dacji ANIMUS? Miesięcznie 
produkty żywnościowe tra-
fi ają do około 382 rodzin, to 
znaczy do ponad 6oo osób 
w gminach miejskiej i wiej-
skiej Jelenia Góra oraz Zło-
toryja. W 2010 r. Bank Żyw-
ności w Jaworze przekazał 
Fundacji ANIMUS 40.621,37 
kg żywności. Podopieczni 

Fundacji nie muszą być jednocześnie podopiecz-
nymi Opieki Społecznej. Wystarczy, że spełniają 
odpowiednie kryteria. Zgłaszając się do Fundacji 
muszą być świadomi jednak tego, że jej wolontariu-
sze przeprowadzą najpierw rozpoznanie i dopiero 
na podstawie wywiadu środowiskowego podejmą 
decyzję o udzieleniu wsparcia. Marta zauważyła, że 
ludzie często wyrabiają w sobie przekonanie, iż sko-
ro są biedni, to wszyscy powinni im bezwzględnie 
pomagać. Nie chcemy uczyć postawy roszczeniowej 
– mówi. To jest zjawisko patologiczne i przechodzi 
z pokolenia na pokolenie. Pracuję już sześć lat w 
wydziale świadczeń rodzinnych, prowadzę Fundusz 
alimentacyjny i widzę, że po pomoc przychodzą już 
dzieci tych, którzy korzystali ze wsparcia przez wcze-
śniejsze lata. Pomoc doraźna jest jak najbardziej po-
trzebna, ale nie można z niej tworzyć reguły. 

 Co w takich paczkach zwykle można znaleźć? Pod-
opieczni Fundacji dostają kasze, mąkę pszenną, maka-
rony, musli, płatki kukurydziane, sery, gotowe produkty 
w puszkach, mleko, herbatniki, masło, ryż. Liczba pod-
opiecznych wciąż rośnie, tworzą się listy rezerwowe. 

Marta i Łucja spotykają się czasem z niepokoją-
cą reakcją ze strony otoczenia. Wydaje się, że nasze 
społeczeństwo jeszcze nie rozumie idei fundacji czy 
wolontariatu. Bywa, że z ust przedstawiciela instytu-
cji, z którą chcą współpracować, słyszą pytanie: Co 
z tego macie? czego w zamian chcecie? Może nie 

wynika to z nieufności ludzi, ile z braku dobrej woli. 
Takie zachowanie momentami podcina skrzydła. Na 
początku wydaje się, że świat można poprawić, jeśli 
nie od razu, to przynamniej w niedługim czasie. Te-
raz zapowiada się na długą walkę, do której siostry 
są jednak gotowe. Już piszą projekt programu prze-
ciwdziałającemu patologiom i uzależnieniom wśród 
młodzieży. A w planach mają następne.

Od roku Fundacja ANIMUS posiada status orga-
nizacji pożytku publicznego, co umożliwia pozyski-
wanie 1% z podatku na prowadzenie działalności 
statutowej. Każdy może dołączyć i dorzucić swoją 
cegiełkę.

Łucja – Prezes Fundacji ANIMUS - pracuje w jed-
nej ze złotoryjskich instytucji fi nansowych, jej sio-
stra Marta – Fundator Fundacji ANIMUS - pracuje w 
Ośrodku Pomocy Społecznej. Obie siostry Marchaj, 
mieszkanki Wilkowa, na co dzień mają do czynienia 
z ekonomią, z tą różnicą, że klienci banku najczęściej 
pieniądze posiadają, a podopieczni GOPS - cierpią 
na ich brak. Między innymi dlatego dziewczyny po-
stanowiły założyć Fundację ANIMUS, by postarać 
się naprawić, co jeszcze można. Dopełniły wszelkich 
wymaganych formalności i 14. października 2008 
roku ofi cjalnie zainaugurowały działalność. Za biuro 
posłużyło własne mieszkanie. Pierwszymi członkami 
zostali najbliżsi krewni. Potem dołączyli ludzie do-
brej woli, przyjaciele. To właśnie oni na początku 
wymyślili logo Fundacji ANIMUS, założyli stronę in-
ternetową, wydrukowali ulotki.

Znajomi twierdzą, że siostry Marchaj zamieniły 
życie prywatne na życie społeczne. Skąd taki pomysł 
na życie u młodych ludzi?

Marta twierdzi, że kiedy pracuje się w ośrodku 
pomocy społecznej i jednocześnie ma duszę spo-
łecznika, to naturalna wydaje się decyzja, którą 
wraz z siostrą podjęły, tworząc Fundację ANIMUS. 
Trudno patrzeć bezczynnie na ludzką krzywdę i nie-
sprawiedliwość dotykającą tych, którzy są biedni, 
bo nie tacy sprytni czy przebiegli, jak inni. Marcie i 
Łucji szczególnie żal dzieci. Dlatego siostry Marchaj 
postanowiły skoncentrować się na współpracy z 
Ośrodkiem Opiekuńczo –Wychowawczym w Złoto-
ryi. Tam są wspaniałe i wdzięczne dzieci. Cieszą się 
z każdej paczki, a szczególnie uwielbiają słodycze 
– mówi Łucja. ANIMUS jednak nie ogranicza się do 
pomocy dzieciom, bo żeby wesprzeć najmłodszych, 
trzeba także wzmocnić materialnie rodzinę. 

Wbrew obawom otoczenia okazało się, że zorga-
nizowanie pomocy nie jest trudne. Dlatego dziew-
czyny dziwi fakt, że organizacje państwowe charak-
teryzują się w tym zakresie bezczynnością. A trzeba 
tylko wykazać trochę aktywności i inicjatywy. Na 
przykład jedna z form działa-
nia Fundacji przewiduje pozy-
skiwanie produktów żywno-
ściowych z Banku Żywności w 
Jaworze. Podpisanie umowy z 
taką instytucją nie przekracza 
kompetencji przeciętnego 
obywatela (pod warunkiem, 
że reprezentuje organizację 
pozarządową), trzeba jed-
nak chcieć. Skrupulatność i 
dryg do papierkowej roboty 
to także pożądane cechy, a 
formalności i biurokracja naj-
bardziej męczą. Tym jednak 
zajmuje się Łucja, która z racji 
zawodu jest osobą niezwykle 
dokładną, wręcz pedantycz-
ną. Każdy z podopiecznych 
posiada indywidualną kartę, 
na której odnotowuje się ilość 
udzielanej pomocy. Wszyst-
kie dokonywane tam wpisy 
są regularnie  kontrolowane 
przez pracowników Banku 

wykrojony jest z szerokiego owalu i wszyty w otok z licznymi 
zakładkami. Całość fantazyjnie się układa; w sumie czapka 
jest bardzo twarzowa.

Hupelanda to wierzchnia szata dworska, bardzo obszerna, 
z takimiż obszernymi rękawami, które w tym wypadku, 

dla wygody użytkownika, są rozcięte z przodu. W rozcięciu 
widoczna podszewka, (czyli spód) z podobnie szlachetnej tkaniny, 
jak wierzch szaty. Widać, jak wyłaniają się ręce użytkownika szaty i 
rękawy lnianej koszuli. 

Ubiór dworski musi być bogato zdobiony. W tym przypadku 
suknię ozdabia kontrastowa tkanina doszyta u dołu oraz bogata 
pasmanteria. Nawet męska szata może być bardzo kolorowa. Ubiory 
dworskie w średniowieczu były szyte z tkanin o jaskrawych kolorach 
zestawianych w sposób obecnie dla nas zaskakujący. Obszerna szata 
w talii jest ujęta paskiem, pod nim układa się kunsztowne fałdy.

Ubiór oczywiście nie ma kieszeni. Na podręczne drobiazgi  służy 
sakiewka przymocowana do paska. 

Zamiast spodni proponuję zwyczajne legginsy, które będą udawać 
średniowieczne nogawice z wełny (chyba że ktoś takowe posiada).

Na głowie - obowiązkowa czapka. W tym przypadku jej wierzch 

Wykroje do skopiowania są dostępne w siedzibie re-
dakcji po uprzednim umówieniu się drogą mailową z 
Agnieszką Młyńczak, która prowadzi ten kącik. 

Do skopiowania należy przynieść ze sobą kilka arku-
szy szarego papieru oraz kalkę ołówkową (maszynową). 
W przypadku braku kalki może być użyty papier prze-
zroczysty. Oryginały wykrojów nie będą wypożyczane 
poza obręb redakcji.

Zebranie walne TMZZZebranie walne TMZZZebranie walne TMZZ

Dyżury radnych Dyżury radnych Dyżury radnych 

Wszystkich członków TMZZ zapraszamy na doroczne 
zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 28 
marca 2011 r. o godz. 17.00 na parterze Domu Nauczy-
ciela „Bacalarus”.

Zarząd TMZZ

Radni TMZZ pełnią dyżur w siedzibie organizacji w 
każdy poniedziałek w godz. 17.00-19.00. Zapraszamy!

Żywności. Podczas całej dotychczaso-Żywności. Podczas całej dotychczaso- Fundacji nie muszą być jednocześnie podopiecz-

Naprawianie świataNaprawianie świataNaprawianie świataNaprawianie świataNaprawianie świataNaprawianie świataNaprawianie świataNaprawianie świataNaprawianie świata

Jeżdżąc po Polsce z nieskrywaną zazdrością ob-
serwuję, jak przy głównych drogach miast i wsi 

cach miasta będzie musiał albo wejść na piaszczyste 
i dziurawe pobocze, albo przedzierać się błotnistą 
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poza obręb redakcji.

Fot. Agnieszka Młyńczak
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Hupelanda męska Hupelanda męska Hupelanda męska Hupelanda męska Hupelanda męska Hupelanda męska 
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Wydawnictwo Turystyczne Plan z Jeleniej Góry 
(www.plan.jgora.pl), na dobrym papierze, 

trwałym i odpornym na trudy wędrówki, opubliko-
wało  przewodnik turystyczny zatytułowany „Góry i 
Pogórze Kaczawskie”. To  niezbędnik turysty, który 
wiedziony ciekawością i chęcią poznania Ziemi Zło-

Proszę przyjrzeć się zamieszczonym obok trzem 
widokówkom, które ukazały się w 1927 r. z 

okazji 50-lecia gimnazjum, działającego w bu-
dynku dzisiejszego LO. Widnieją na nich m.in. 
fundatorzy szkoły, małżeństwo Schwabe-Priese-
muth, fotografi e dyrektorów i oczywiście samego 
gmachu. Może ogólniak, który w 2011 r. obchodzi 
jubileusz 60-lecia, mógłby pokusić się o okoliczno-
ściowe pocztówki?

W Złotoryi XXI wieku 
domki jednorodzinne 

to żadna atrakcja.  Standar-
dem jest parterówka z pod-
daszem. A jak było dawniej? 
W 1925 r. Max Neumann 
wysłał pocztówkę ze swo-
ją piękną secesyjną willą, 
którą zbudował w  1905 r. 
(ul. B. Chrobrego – siedzi-
ba MOPS-u). Neumann był 
właścicielem fabryki kape-
luszy i stać go było na tak 
wystawny budynek. Inte-
resujące, że widokówka ta 
została wydana przez  wła-
ściciela willi, co na począt-
ku XX w. było powszechnie 
stosowaną regułą. Swoje 
włości przedstawiali w taki 
sposób również sklepikarze, 
restauratorzy, hotelarze itp. 
Widokówki te miały  cha-
rakter reklamowy, a wła-
ścicielom trudno zarzucić 
bufoniarstwo, Ciekawe, jak 
w obecnych czasach zare-
agowalibyśmy, gdyby ktoś 
wydał pocztówki ze swoim 
domem lub budynkiem fi r-
my?

Zachęcamy przy okazji do 

Lata 1870-1871 to przełomowy okres w dziejach 
państwa niemieckiego. Wymieńmy tylko wojnę  

prusko-francuską i zjednoczenie państwa. Nic dziw-
nego, że wszędzie upamiętniano te wydarzenia. 
Dla Złotoryi odlano wówczas cztery niewielkie lufy 
armatnie (najprawdopodobniej nie strzeliły), które 
wkopano przed wejściem do kościoła Mariackiego 
dookoła ogromnego drzewa. Wielu z nas jeszcze tak 
właśnie pamięta ten zakątek. Z zachowanego doku-
mentu wynika, że w 1973 r. dwie „armatki” wypoży-
czył zamek w Grodźcu, dwie pozostałe, po pobycie 
w „Katowni”, trafi ły do siedziby TMZZ. Prosimy o 
kontakt wszystkich, którym znane są losy owych luf, 
lub posiadają w swych zbiorach ich fotografi e. Dzi-
siejsza pochodzi ze zbiorów Edwarda Sosnowskiego.

 Roman Gorzkowski

Za nami już dwie prelekcje, na które TMZZ za-
prasza z okazji jubileuszu. Nieprzypadkowo 

w kościele św. Jadwigi w styczniu i lutym Roman 
Gorzkowski wygłosili odczyty o roli 
zakonów i duchowieństwa w dziejach 
miasta  oraz dokonaniach Valenti na 
Trozendorfa i jego słynnego humani-
stycznego gimnazjum.

Serdecznie zapraszamy na najbliż-
sze zaplanowane odczyty:
31 marca – Tomasz Szymaniak: Złoto-
ryjskie rzemiosło dawniej i dziś – Dom 
Nauczyciela „Bacalarus” godz. 17.00
15 kwietnia – Ryszard Pękała: Rola or-
ganizacji pozarządowych w dziejach 
miasta – sala konferencyjna motelu 
„Przy Miłej” godz. 17.30
22 maja – Krzysztof Maciejak: Górnic-
two złota jako istotny czynnik mia-
stotwórczy – kościół św. Józefa Robot-
nika na Kopaczu godz. 11.30
10 czerwca – Andrzej Kowalski: Tro-

toryjskiej i oko-
lic, wyrusza na 
szlak. 
W opracowaniu 
części dotyczą-
cej naszego mia-
sta mieli swój 
udział złotory-
janie. Autorzy 
w oryginalny 
sposób zapro-
ponowali spacer 
po złotoryjskim 
Rynku.
Nie zabrakło 
informacji o 
Grodźcu, Cza-
plach, Jerzma-
nicach Zdroju, 
Leszczynie, No-
wym Kościele, 
P i e l g r z y m c e , 
Prusicach, Rokit-
nicy, Rzymówce, 
Ś w i e r z a w i e , 
Twardocicach, 
Wojcieszowie i 
Zagrodnie (je-
śli wymienić 
tylko miejsco-
wości najbliżej 
Złotoryi), map, 
barwnych ilu-
stracji oraz spisu 
miejsc noclego-
wych.
R.Gorzkowski

Wprzedostatnim już odcinku wy-
mieniamy najważniejsze wy-

darzenia, którymi żyli złotoryjanie w 
osiemnastym wieku (w nawiasie - od-
powiednie strony z „Dziejów Złotoryi”):

- ogromny rozwój sukiennictwa (oraz 
innych dziedzin rzemiosła), słynnego 
nie tylko na Śląsku (78-80, 86-87)

- powstały pierwsze widoki miasta, 
autorstwa Friedricha Bernarda Wernera 
(87)

- w 1740 r. miasto zajęły wojska pru-
skie, włączając cały Śląsk do Prus (85)

- znaczny wzrost liczby ludności (87)
- rozbudowa miasta, wiele znaczą-

cych inwestycji, np. wodociągi, „dom 
burmistrza”, odbudowa kościoła św. 
Jadwigi i klasztoru franciszkanów, nowe 
mosty na Kaczawie (87, 98)

- w latach 1704-1709 kościół NNMP 
znajdował się w rękach katolików, w po-
zostałych latach protestantów (100)

- w 1732 r. powstał katolicki cmentarz 
przy dzisiejszej ul. Podwale oraz rzeźba 
św. Jana Nepomucena

- wielki pożar w 1772 r., miasto od-
wiedził król Fryderyk Wielki i pomógł 
pogorzelcom.

Roman Gorzkowski

Nawiązując do zamieszczonych w poprzednim 
numerze założeń projektu „Razem przez 800 

lat”, pragniemy poinformować, że dobiega koń-
ca proces ustalania listy uczestników. Oprócz tego 
trwają rozmaite prace organizacyjne, a także przy-
gotowania do konkretnych przedsięwzięć.

W dniu 17. marca odbyło się zebranie organi-
zacyjne, na które przybyło około sześćdziesięciu 
przedstawicieli miejscowości znajdujących się na 
terenie Gminy Złotoryja. Gościliśmy wtedy także 
m.in. prezesa TMZZ, Aleksandra Borysa, oraz Józe-
fa Cieślę, przedstawiciela histo-
rycznej grupy rekonstrukcyjnej z 
Krotoszyc.

Ustaliliśmy już najbliższe ter-
miny:

30 marca: wykład inaugura-
cyjny z dziejów Śląska i ziemi 
złotoryjskiej – Dom Nauczyciela 
„Bacalarus”, parter, godz. 15.30 
(grupa młodsza) i 16.30 (grupa 
starsza)

5 kwietnia: pierwsze warszta-
ty historyczne – siedziba TMZZ, 

godz. 16.00.
6 kwietnia: pierwsze warsztaty archeologiczne – 

siedziba TMZZ, godz. 16.00
Całym projektem kierują Roman Gorzkowski oraz 

Paweł Buniowski, wykłady prowadzić będzie dr Ry-
szard Gładkiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego, 
kierownikami warsztatów są: Agnieszka Brzumow-
ska (teatralne), Mariusz Lesiuk (archeologiczne) oraz 
Tomasz Szymaniak (historyczne), nad grafi czną stro-
ną materiałów promocyjnych czuwa Cezary Skała, 

wycieczkę (11. czerwca) poprowadzi Beata Iwińska.
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, 

którzy włączyli się w działania promujące projekt, 
pomogli dotrzeć do uczestników a także uczestni-
czyli w wielu innych „okołoprojektowych” poczyna-
niach. Dziękujemy proboszczom parafi i św. Jadwigi 
w Prusicach oraz św. Józefa Robotnika na Kopaczu, 
ks. ks. Kazimierzowi Białkowi i Krzysztofowi Czyżo-
wi, dyrektorom szkół: z Zespołu Szkół Zawodowych 
Agnieszce Markiewicz, z Liceum Ogólnokształcące-
go Aleksandrowi Pecynie, z Gimnazjum w Wilkowie  
Elżbiecie Blusiewicz, z Gimnazjum w Lubiatowie 

Julii Szapował, z Gimnazjum w Rokitnicy Bogumile 
Ziarno, nauczycielom historii: Joannie Smolińskiej-
Kramarz, Ewie Witkowskiej, Marcinowi Woźniako-
wi, Tomaszowi Szymaniakowi, Mariuszowi Piskor-
skiemu. Paweł Kęska w swoim warsztacie stolarskim 
przygotował w stanie surowym karabiny. Jan Kurek 
z Kozowa (Firma Tarteks) podarował deski na wyko-
nanie rekwizytów (muszkietów) do inscenizacji po-
tyczki o wzgórze kościelne w Rokitnicy, Marian Wój-
cik z Kozowa oraz Stanisław Masztalerz z Rzymówki 
porządkowali teren pod parking i wokół kościoła w 
Rokitnicy. Słowa podziękowania  kierujemy również 
do Nadleśnictwa Złotoryja za pozyskanie i odstą-
pienie (za bardzo symboliczną odpłatnością) żerdzi, 

które zostaną wykorzystane do budowy dekoracji 
w/w inscenizacji oraz Zbigniewowi Brzezińskiemu i 
Fabryce Tektury w Nowej Ziemi za surowiec na tę 
samą okazję.. Krzysztof Kurek z Rokitnicy,  udostęp-
nił własny transport a Józef Fijałkowski, Bronisław 
Cich i Michał Giurg z Rokitnicy,  pracowali przy zwie-
zieniu z lasu żerdzi. Bardzo dziękujemy!

W chwili oddawania do druku niniejszego nu-
meru, lista uczestników projektu nie była jeszcze 
zamknięta. Zapraszamy więc nadal do udziału w 
projekcie! 

Roman Gorzkowski,Cezary Skała

pami śląskiej miedzi – sala konferencyjna motelu 
„Przy Miłej” godz. 17.30.
  Roman Gorzkowski

W artykule o tragicznych losach zbiorów ofi aro-
wanych miastu przez  Leopolda Schmett erlin-

ga (Echo czerwiec 2010), powtórzyliśmy utrzymu-
jącą się od dawna wieść, że jego córką była znana 
piosenkarka Anna Jantar. Gazeta Piastowska z 25 

listopada 2010 r. zamieściła korespondencję, jaką w 
tej sprawie Alfred Michler skierował do Rafała Pod-
razy, dokumentującego życie Jarosława Kukulskiego, 
męża A. Jantar. Okazało się, iż L. Schmett erling nie 
był jej ojcem.
  Roman Gorzkowski

zwiedzenia naprawdę bardzo ciekawej willi Neu-
manna, gdzie zachowały się m.in. oryginalny witraż, 
kolumnowy ganek i elementy bogatego wnętrza.

Piotr Klimaszewski
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W 
to żadna atrakcja.  Standar-
dem jest parterówka z pod-
daszem. A jak było dawniej? 
W 1925 r. Max Neumann 
wysłał pocztówkę ze swo-
ją piękną secesyjną willą, 
którą zbudował w  1905 r. 
(ul. B. Chrobrego – siedzi-
ba MOPS-u). Neumann był 
właścicielem fabryki kape-
luszy i stać go było na tak 
wystawny budynek. Inte-
resujące, że widokówka ta 
została wydana przez  wła-
ściciela willi, co na począt-
ku XX w. było powszechnie 
stosowaną regułą. Swoje 
włości przedstawiali w taki 
sposób również sklepikarze, 
restauratorzy, hotelarze itp. 
Widokówki te miały  cha-
rakter reklamowy, a wła-
ścicielom trudno zarzucić 
bufoniarstwo, Ciekawe, jak 
w obecnych czasach zare-
agowalibyśmy, gdyby ktoś 
wydał pocztówki ze swoim 
domem lub budynkiem fi r-
my?

Z
w kościele św. Jadwigi w styczniu i lutym Roman 
Gorzkowski wygłosili odczyty o roli 
zakonów i duchowieństwa w dziejach 
miasta  oraz dokonaniach Valenti na 
Trozendorfa i jego słynnego humani-
stycznego gimnazjum.

sze zaplanowane odczyty:
31 marca – Tomasz Szymaniak: 
ryjskie rzemiosło dawniej i dziś
Nauczyciela „Bacalarus” godz. 17.00
15 kwietnia – Ryszard Pękała: 
ganizacji pozarządowych w dziejach 
miasta
„Przy Miłej” godz. 17.30
22 maja – Krzysztof Maciejak: 
two złota jako istotny czynnik mia-
stotwórczy
nika na Kopaczu godz. 11.30
10 czerwca – Andrzej Kowalski: 

wycieczkę (11. czerwca) poprowadzi Beata Iwińska.

którzy włączyli się w działania promujące projekt, 
pomogli dotrzeć do uczestników a także uczestni-
czyli w wielu innych „okołoprojektowych” poczyna-
niach. Dziękujemy proboszczom parafi i św. Jadwigi 
w Prusicach oraz św. Józefa Robotnika na Kopaczu, 
ks. ks. Kazimierzowi Białkowi i Krzysztofowi Czyżo-
wi, dyrektorom szkół: z Zespołu Szkół Zawodowych 
Agnieszce Markiewicz, z Liceum Ogólnokształcące-
go Aleksandrowi Pecynie, z Gimnazjum w Wilkowie  
Elżbiecie Blusiewicz, z Gimnazjum w Lubiatowie 

W 
ga (Echo czerwiec 2010), powtórzyliśmy utrzymu-
jącą się od dawna wieść, że jego córką była znana 
piosenkarka Anna Jantar. Gazeta Piastowska z 25 

roszę przyjrzeć się zamieszczonym obok trzem 
widokówkom, które ukazały się w 1927 r. z 

okazji 50-lecia gimnazjum, działającego w bu-
dynku dzisiejszego LO. Widnieją na nich m.in. 
fundatorzy szkoły, małżeństwo Schwabe-Priese-
muth, fotografi e dyrektorów i oczywiście samego 
gmachu. Może ogólniak, który w 2011 r. obchodzi 
jubileusz 60-lecia, mógłby pokusić się o okoliczno-

W
darzenia, którymi żyli złotoryjanie w 
osiemnastym wieku (w nawiasie - od-
powiednie strony z „Dziejów Złotoryi”):

innych dziedzin rzemiosła), słynnego 
nie tylko na Śląsku (78-80, 86-87)

autorstwa Friedricha Bernarda Wernera 
(87)

skie, włączając cały Śląsk do Prus (85)

cych inwestycji, np. wodociągi, „dom 
burmistrza”, odbudowa kościoła św. 
Jadwigi i klasztoru franciszkanów, nowe 
mosty na Kaczawie (87, 98)

znajdował się w rękach katolików, w po-
zostałych latach protestantów (100)

przy dzisiejszej ul. Podwale oraz rzeźba 
św. Jana Nepomucena

wiedził król Fryderyk Wielki i pomógł 
pogorzelcom.
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NADLEŚNICTWO
ZŁOTORYJA

Włodzimierz Kowalczyk
www.inkobud.pl

e-mail: inkobud@pro.onet.pl

PRODUCENT
konstrukcji stalowych

aparatury i urzkanądzeń technologicznych
w tym dla ochrony środowiska

tymczasowych stacji paliw
elementów złącznych hydrauliki siłowej
sprzętu transportowego dla górnictwa

www.lena.com.pl, 
lenawilkow@lena.com.pl

tel. +48 76 8783 480, fax. +48 76 8783 212
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