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Aneta Naciskała ma dwadzieścia trzy 
lata, dziecko i męża. To bilans jej zysków. 
Po stronie strat może wpisać: kalectwo. Po 
swoim miniaturowym mieszkaniu porusza 
się sprawnie i nikt nie pomyślałby, że robi to 
tylko dzięki protezom. Tym protezom, które 
niedługo staną się jej własnością. Na razie 
chodzi w pożyczonych. Jeszcze tylko kilka ty-
godni i może uda się uzbierać ostatni tysiąc 
złotych, dołożyć do zgromadzonych, dzięki 
życzliwym ludziom, osiemnastu, a wtedy fi r-
ma farmaceutyczna przekaże jej protezy na 
własność. 

Na dłuższy czas Aneta będzie miała spokój 
i poczucie wolności. Tej ostatniej brakowa-
ło jej przez wiele lat. Szczególnie odczuwa-
ła swoje ograniczenia, gdy była dzieckiem. 
Choroba towarzyszy jej od pierwszego od-
dechu. Urodziła się z przepukliną oponowo 
– rdzeniową w okolicy lędźwiowej. Pierwszy 
ratunek dla Anety przyszedł z Niemiec, gdzie 
przeprowadzono operację usunięcia guza. 
Miała wtedy trzy lata i niewiele pamięta ze 
swojego pobytu w szpitalu. Niestety, nie uda-
ło się wówczas doprowadzić do całkowitego 
wyleczenia dziewczynki. Za długo czekano 
na operację i wiek dziecka nie działał na jego 
korzyść. Po skomplikowanym zabiegu zosta-
ły uszkodzone nerwy. I ta usterka zaważyła 
na dalszym życiu Anety. Pierwszym tego sy-
gnałem były zniekształcenia stóp, a potem, z 
powodu słabego krążenia krwi, pojawiły się 
na nich rany.  Zaczęła się długa wędrówka 
po szpitalach. Lekarze szukali sposobu, by 
stopy Anety przestały krwawić, jednak na 
nic zdały się ich wysiłki. A walczyli długo, tyl-
ko z trudnym i upartym przeciwnikiem, bo 

Złota już u nas nie kopią. Miedź się skończyła. O 
bazalcie za kilka lat przypominać będą wyrwy 

w ziemi i ogryzek Wilczej Góry na horyzoncie. Cóż 
nam więc pozostanie?  Do eksploatowania mamy 
niezrównane pokłady historii, kultury oraz piękno 
krajobrazu. Aby jednak skorzystać z tego bogactwa, 
potrzebna jest wiedza i zapał mieszkańców. Chęć do 
eksploracji historycznych zagadek i do eksponowania 
krajobrazu niby jest. Rośnie też świadomość, że jest 
to atut, ale i pewien problem, z którym trzeba się 
zmierzyć.
Od czasu do czasu przeglądam sobie książkę pt. 
„Dzieje Złotoryi” .Nigdy jej nie czytałem od deski 
do deski, ale zdarza się, że wertuję i zawieszam oko 
na co smakowitszym fragmencie.  I tak np. ostatnio 
moją uwagę przykuł  fragment o tym, iż w 1220 
roku złotoryjscy górnicy (zapewne Niemcy), nieza-
dowoleni z warunków pracy pokonali pod Studnicą 
oddział legnickiego rycerstwa (zapewne Polaków). 
Niemieccy gastarbeiterzy całkiem zuchwale sobie 
poczynali już od samego początku. Niestety, brakuje 
dalszego ciągu tej historii  i mogę tylko spekulować, 
jakie były dalsze losy zwycięzców. W żartach twier-
dzę, że 800-lecie nadania praw miejskich Złotoryi 
powinniśmy przemilczeć jako coś wstydliwego, a 
co najmniej niepotrzebnego z punktu widzenia pol-
skiego interesu. Rozwój tych ziem sprawił, że stały 
się one polem ścierania pierwiastków słowiańskich 
z żywiołem germańskim, i łakomym kąskiem dla 
wszystkich sąsiadów.  
Wielkimi krokami zbliżają się Dni Złotoryi – szcze-
gólne, bo w roku jubileuszu. Więc i oprawa ma być 
wyjątkowa.  Atrakcyjnie zapowiada się przemarsz 
mieszkańców odrestaurowanymi ulicami naszego 
grodu.  Ma być historycznie i radośnie. Uroczyście i 
tłumnie. No właśnie - tłumnie.  Jeśli chodzi o tłum, 
to mam wrażenie, że organizatorom chodzi raczej o 
to, żeby to mieszkańcy tłumnie maszerowali ulicami 
miasta, a nie tłumnie przyglądali się maszerującym. 
Bo na tym powinna polegać zabawa. Wystarczy 
zaczerpąć z dobrych wzorów tuż zza miedzy, gdzie 
mieszkańcy bez skrępowania albo umazani gliną, 
albo barwnie poprzebierani uczestniczą w lokalnych 
obchodach.
Z pewną obawą oczekuję tego święta, bo coś ostat-
nio mi się wydaje, że nasza lokalna społeczność 
bardziej nastawiona jest na branie niż dawanie.  
A nawet z tym braniem, to też jest nie najlepiej. 
Wszechobecne jest oczekiwanie, by wszystko podać 
na złotej tacy, a swoich członków nie męczyć zbyt-
nio.  Skąd ten pesymizm? Na spotkanie przedsię-
biorców z panem Burmistrzem w sprawie korowodu 
przyszło ich tylu, że nie trzeba było nadwerężać 
wszystkich palców u rąk. Na konferencji zorganizo-
wanej przez władze miejskie, a poświęconej  historii 
naszego miasta, sala ZOKiRu świeciła pustkami.  
Mam nadzieję, że to tylko nieszczęśliwy splot ter-
minów i innych wypadków, bo w przeciwnym razie 
sens tracą różne inicjatywy, łącznie z wydawaniem 
naszego „Echa”.
  Robert Pawłowski

bakteria, która 
uniemożliwia-
ła gojenie się 
ran, była opor-
na na antybio-
tyki.  

Szesnaście 
kolejnych lat 
z życia Ane-
ty to był czas 
s p ę d z o n y 
na szpital-
nych łóżkach. 
Zmieniały się 
tylko nazwy 
miejscowości 
i lekarze pro-
wadzący. Jak 
wtedy wyglą-
dało jej życie? 
Na pewno ina-
czej niż innych 
młodych ludzi. 
Nie chodziła 
do szkoły. To 
n a u c z y c i e l e 
przychodz i l i 
do niej. Za-
z d r o ś c i ł a m 
koleżankom i 
kolegom, że 

mogą popołudniami wyjść gdzieś, spotkać się, po-
gadać we wspólnym gronie. A ja tylko ze starszymi 
przebywałam – wspomina Aneta. Owszem, zdarzały 
się momenty, kiedy choroba odpuszczała, a wtedy 
przez tydzień, dwa Aneta mogła czuć się jak nor-
malna, zdrowa nastolatka. Z radością szła do szkoły, 
bo tam toczyło się życie, tam były koleżanki, tam 
mogła się poczuć wolna. Zwykle jednak otaczały ja 
ściany mieszkania. Całą dobę za towarzyszy miała 
rodziców, których choroba córki również zamknęła 
w mieszkaniu. Rzadko wychodzili z domu, bo córka 
bez ich pomocy nie umiała sobie poradzić. Kiedy 
nogi odmawiają współpracy z ich właścicielem, wte-
dy przerastają go najdrobniejsze i najbanalniejsze 
sprawy. Nawet kiedy Aneta zaczęła poruszać się na 
wózku i wyjeżdżać z domu, też potrzebowała pomo-
cy, bo Wojcieszów to miasteczko, gdzie jest albo pod 
górę albo w dół. Zdrowi ludzie pokonują stromizny, 
w jej wypadku to stromizny pokonały człowieka. 

Aneta nie była zupełnie odizolowana od rówieśni-
ków. Miała namiastkę życia towarzyskiego, kiedy od-
wiedzały ją dwie najwierniejsze koleżanki. Były cier-
pliwe i na tyle silne, że pchały wózek z Anetą, aby 
mogła spojrzeć na świat bez pośrednictwa okiennej 
szyby. Kiedy forma ją opuszczała, dziewczyny do-
trzymywały jej towarzystwa w domu. Niestety, lista 
przyjaciół Anety w tym czasie była bardzo skromna. 

 Gdy Aneta miała 13 lat, dowiedziała się 
od lekarza w Jeleniej Górze, że prędzej czy później 
nieunikniona będzie amputacja nóg. Co czuła? Chy-
ba wtedy do mnie nie docierało, że to stanie się fak-
tem. Tym bardziej, ze rodzice szukali innych metod 
leczenia i cały czas miałam nadzieję wyzdrowienia 
– mówi Aneta. Ale po trzech latach, kiedy była już 
w technikum we Wrocławiu, zdarzyło się coś, co 
odebrało jej wiarę w pomyślne zakończenie batalii 
o nogi. Okazało się, że musi zaprzestać chodzenia do 
szkoły, bo stwarza zagrożenie bakteryjne dla innych 
uczniów. W jednej łazience internackiej przeznaczo-
nej dla sześciu czy siedmiu uczennic obecność Anety 
nie była pożądana. Oczywiście, rozumiała motywa-
cje kierownictwa internatu i szkoły, ale to nie zna-
czy, że się z tym wszystkim godziła. Powrót do domu 

oznaczał koniec marzeń o zdobyciu wykształcenia. I 
wtedy pomyślała o amputacji jak o szansie na nor-
malne życie. Oczywiście, było ryzyko, że nawet ob-
cięcie nóg nie spowoduje poprawy zdrowia Anety. 
Zawsze mogło się tak zdarzyć, że rany będą otwierać 
się znowu, tylko wyżej. Aneta nie chciała nawet o 
tym myśleć. Była w takim stanie psychicznym, że 
traktowała swoje krwawiące stopy jak wroga. A 
wroga trzeba zabić.

 Czy wyobrażała sobie życie po amputacji? 
Na pewno nie myślałam o takich sprawach, jak po-
nowna nauka chodzenia. Nie myślałam też o tym, że 
nie będę sprawna. Myślałam głównie, że przestanę 
mieszkać w szpitalach i zacznę żyć tak, jak inni, mieć 
znajomych, spotykać się z ludźmi. W 2005 roku w 
szpitalu w Lubinie Aneta przeszłą amputację. Naj-
pierw w lipcu obcięli mi na wysokości połowy łydki 
lewą nogę, w listopadzie - prawą. Ten odstęp czasu 
potrzebny był do nauki chodzenia najpierw na jed-
nej protezie, a potem na obu – wyjaśnia Aneta. Po 
pierwszej operacji obudziła się i miała wrażenie, że 
noga jest na swoim miejscu. Nawet pokłóciła się o 
to z lekarzem, bo przecież obiecał jej amputację, a 
noga jak była, tak jest. Czuła ból w stopie, której nie 
było. To medycyna nazywa bólami fantomowymi. 
Do tej pory, choć minęło prawie sześć lat, czasami 
ma wrażenie, że nogi dalej są na swoim miejscu. Bu-
dzi się w nocy i chce się podrapać w nieistniejące 
miejsce. 

Czy w snach Aneta ma nogi? Nie, 
bo od kiedy pamięta, zawsze miała 
z nimi problem. Gdyby kiedykol-
wiek była zdrowa, strata nóg mo-
głaby być dla niej nieszczęściem, a 
tak - tylko przyniosła ulgę. Teraz jest 
lepiej – mówi stanowczo.

Pierwsze kroki w protezach były 
trudne. Nieoceniona znowu okaza-
ła się mama i jej silne ramię. Potem 
Aneta podpierała się balkonikiem. 
Nie miała rehabilitanta, więc uczyła 
się sama. Pierwsze protezy refun-
dował Fundusz Zdrowia. Dawał 600 
złotych na jedną, a ponad 2 tysiące 
trzeba było wyłożyć z własnej kie-
szeni. To dość drogie nogi. Teraz 
mam jeszcze droższe – śmieje się 
Aneta – 19 tysięcy warte. Noszę je 
już trzeci tydzień. Na razie na próbę. 

Kiedy Aneta idzie gdzieś dalej, 
musi podpierać się kulą. Ale na-
uczyła się chodzić szybko. Swobod-
nie pod górę przejdzie 200 metrów. 
Umie już nawet jeździć na rowerze. 
Cieszy się, że nie jest przywiązana 
do wózka. Poruszanie się w taki sposób po Wojcie-
szowie było dla niej udręką. Nie mogła dostać się do 
ośrodka zdrowia, w magistracie co prawda jest pod-
jazd, ale wszystkie sprawy i tak trzeba załatwić na 
piętrze, również poczta nie jest dla „wózkowiczów”.  
Za każdym razem, gdy chciała dostać się do tych in-
stytucji, musiała zdać się na ludzką życzliwość.

Od amputacji Aneta stara się żyć jak pełnowarto-
ściowa kobieta. Co prawda nie planowała tego, ale 
teraz jest mamą trzyipółletniej Ani. Kiedy zaszła w 
ciążę, lekarze ostrzegali ją, że skoro sama urodziła 
się z wadą, to dziecko również może przyjść na świat 
obciążone genetycznie. Bała się bardzo. Lekarz su-
gerował nawet usunięcie ciąży, ale nie zdobyła się 
na to. Chciała mieć przynajmniej jedno dziecko i 
liczyła na szczęście. Nie zawiodła się. Ania urodzi-
ła się zdrowa. Jednak ciąża odbiła się na zdrowiu 
Anety. Przybrała na wadze i poruszanie się na pro-

tezach sprawiało jej wielką trudność. Znowu wróciła 
na wózek. Po porodzie było bardzo ciężko: obolały 
brzuch, obolałe nogi i jeszcze konieczność bycia dys-
pozycyjną, bo niemowlakowi nie da się wytłumaczyć 
złego samopoczucia matki. Pomagał jej mąż, mama 
tez była w odwodzie, ale Aneta to uparta sztuka i 
większość czynności przy córce wykonywała sama. 
Starałam się nie prosić o pomoc, bo bardzo tego nie 
lubię – mówi. Łatwo nie było – dodaje. Kiedy patrzy 
na rozbrykaną blondyneczkę, jest szczęśliwa, że nie 
dała się namówić na usunięcie ciąży.

Tak się szczęśliwie składa, że los wynagradza Ane-
cie jej kalectwo. Ma wokół siebie bardzo życzliwe 
grono ludzi. Kilka tygodni temu w Wojcieszowie 
zorganizowano trzydniową akcję Pomóżmy wstać 
Anecie. Efekt tej akcji przerósł oczekiwania i Ane-
ty i samych jej organizatorów. Podczas koncertów, 
festynu i licytacji zebrano ponad 8 tysięcy złotych 
na nowe protezy dla dziewczyny. Właśnie te, któ-
re teraz testuje i ma nadzieję uzyskać na własność 
pod warunkiem, że uzbiera dokładnie 19.202 złote. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dało jej 4,5 
tysiąca, NFZ 3 tysiące. Dobrzy ludzie o wiele więcej. 
Pomogły Nowiny Jeleniogórskie, Muzyczne Radio 
nagłośniło sprawę, nauczyciele z Wojcieszowa zaan-
gażowali się w akcję charytatywną, a Urząd Miasta 
rozpropagował numer konta, na które można wpła-
cać kwoty dla Anety.

Firma, która 
produkuje te pro-
tezy, dostosowuje 
się do najdrob-
niejszych nawet 
wymogów klien-
ta, aby chodzenie 
było czynnością 
naturalną. Testo-
wanie odbywa się 
przez dwa miesią-
ce. Oczywiście ten 
luksus kosztuje. 
Dysponując jedy-
nie rentą, Aneta 
musiałaby przez 
trzy lata odkładać 
ją w całości, żeby 
móc zapłacić za 
swoje nowe nogi. 
Dzięki ludzkiej po-
mocy okres ocze-
kiwania skrócił się 
do czterech mie-
sięcy.

Chcąc uzbierać 
pieniądze na pro-
tezy, Aneta musi 

mówić głośno o swoim problemie. Jak się z tym 
czuje? Mimo, że jestem silna i optymistycznie nasta-
wiona do życia, to opowiadanie o kalectwie jest dla 
mnie bardzo trudne. Nie lubię wzbudzać litości. I fak-
tycznie robi wszystko, by pokazać, że jest zwykłą ko-
bietą. Teraz, gdy ma na nogach nowe protezy, w jej 
życiu wiele się zmienia. Cieszy się, że wreszcie może 
być prawdziwą mamą dla swej córki, bo wcześniej 
bolało ja bardzo, że nie daje z siebie tyle, ile inne 
matki.  Kiedy biorę Anię za rękę i idziemy na mały 
spacer, to jest coś wspaniałego. 

Ostatnio Aneta zaczęła nawet snuć nieśmiałe pla-
ny na przyszłość. Na początek praca,  a potem może 
szkoła, prawo jazdy, bo przecież trzeba nadrobić 
stracony czas.

(z kronikarskiego obowiązku wymieniamy również te, 
które się już odbyły)

Styczeń
20 I - spotkanie z okazji 4-lecia Echa Złotoryi, wspólnie 

ze Złotoryjskim Klubem Fotografi cznym
30 I – odczyt Romana Gorzkowskiego „Rola zakonów i 

duchowieństwa w dziejach Złotoryi” (kościół św. 
Jadwigi)

Luty
14 II – odczyt Alfreda Michlera „Najsłynniejszy złotory-
janin rektorem książęcej szkoły” (kościół św. Jadwigi))

Marzec
31 III, godz. 17.30 – odczyt Tomasza Szymaniaka „ Złoto-
ryjskie rzemiosło dawniej i dziś” (Dom Nauczyciela „Bacalarus”)

Kwiecień
1 IV, godz. 21.37 – spotkanie przy drzewku Jana Pawła 
II na Ścieżce św. Jadwigi (między Kopaczem a Rokitnicą) 
11 IV, godz. 11.00 – inscenizacja historyczna przy ru-
inach zamku w Rokitnicy, V Rajd Źródlany
15 IV, godz. 17.30 – odczyt Ryszarda Pękały „ Rola or-
ganizacji pozarządowych w dziejach miasta” (sala konfe-
rencyjna hotelu „Przy Miłej”)

Maj
1 V, godz. 21.37 – spotkanie przy drzewku Jana Pawła 
II na Ścieżce św. Jadwigi (między Kopaczem a Rokitnicą) 
20 V, godz. 17.00 – otwarcie wystawy „800 lat miej-
skiej historii Złotoryi” (ZOKiR)
22 V, godz. 11.30 – odczyt Krzysztofa Maciejaka „Gór-
nictwo złota jako istotny czynnik miastotwórczy” (kościół 
św. Józefa Robotnika na Kopaczu)
29 V, godz. 10.00 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej w 
zewnętrznym mauzoleum kościoła św. Mikołaja

Czerwiec
10 VI – V Rajd Czterech Świątyń Jadwiżańskich (Złoto-
ryja-Wysocko-Prusice-Sokołowiec)
10 VI, godz. 17.30 – odczyt Andrzeja Kowalskiego „Tropa-
mi śląskiej miedzi” (sala konferencyjna hotelu „Przy Miłej”)
18-19 VI – II Bieg Szlakiem Wygasłych Wulkanów 
(współorganizacja)

Lipiec
24 VII – IV Złotoryjska Pielgrzymka Drogą św. Jakuba

Sierpień
26 VIII, godz. 17.30 – odczyt Janusza Prusa „Gospodarka 
Złotoryi po 1945 r.” (sala konferencyjna hotelu „Przy Miłej”)
27 VIII – inscenizacja bitwy o wzgórze kościelne w Rokitnicy

Wrzesień
10 IX, godz. 10 – wycieczka piesza „Złotoryja przed 
800-laty” (w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa)
16 IX, godz. 10.00 – X Powiatowy Dzień Regionalisty 
(Rokitnica)
24 IX – rajd księży powiatu złotoryjskiego (Ścieżka św. Jadwigi)

Październik
8 X – XIV Rajd Jadwiżański
15 X – Sesja Popularnonaukowa „Złotoryjanie” (ZOKiR)

Listopad
25 XI, godz. 17.30 – odczyt burmistrza Ireneusza Żuraw-
skiego „Perspektywy rozwoju      Złotoryi do końca XXI 
wieku według aktualnych potrzeb i możliwości” (ZOKiR)

(z kronikarskiego obowiązku wymieniamy również te, 

Serdecznie zapraszamy Serdecznie zapraszamy Serdecznie zapraszamy 
na spotkania oraz imprezy, na spotkania oraz imprezy, na spotkania oraz imprezy, 

organizowane przez TMZZ w 2011 r.organizowane przez TMZZ w 2011 r.organizowane przez TMZZ w 2011 r.

Fot. Małgorzata Godyń

Fot. Małgorzata Godyń

MojeMojeMoje
drogiedrogiedrogie
noginoginogi

Na co to komu?Na co to komu?Na co to komu?Na co to komu?Na co to komu?Na co to komu?
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swoją dojrzałość i wrażliwość na po-
trzeby innych ludzi.  

Na samym początku wszyscy dawcy 
wypełnili kwesti onariusz przebytych 
chorób oraz innych zagrożeń i po zakwa-
lifi kowaniu przeszli na ogólne badanie 
oraz oddali próbkę krwi do dokładnych 
badań laboratoryjnych. Celem takiej 
procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa w procesie 
oddawania krwi. W poczekalni panowała dość nerwo-
wa atmosfera, każdy czekał niecierpliwie na swoją kolej, 
popijając herbatą, kawę i zajadając się ciastkami.

Gdy w styczniu do naszego miasta przybyli sławni 
bracia Golcowie śpiewać kolędy, podczas ich 

koncertu w kościele Narodzenia Najświętszej Marii 
Panny został uroczyście odsłonięty pamiątkowy 
obraz na jednej z renesansowych empor. Jak 
doniosły ofi cjalne media, będzie on przypominał 
o tym niezwykle istotnym jubileuszu dla naszego 
miasta, czyli o osiemsetleciu Złotoryi.

Obraz to dość niezwykły. Na pierwszy rzut 
oka wydaje się, jakby namalowany w dawnych 
wiekach. W centrum widnieje najważniejszy 
kilkusetletni zabytek naszego miasta, czyli kościół, 
w którym ten obraz się znajduje, lecz natychmiast 
rzuca się w oczy współczesny pomnik Jana Pawła 

II i złudzenie oglądania starego obrazu pryska. 
Po uważniejszym wpatrywaniu się obserwator 
próbuje przyporządkować elementy obrazu 
istniejącej rzeczywistości i w tym momencie widzi, 
że coś jest nie tak. Bryła świątyni została oddana 
z fotografi czną dokładnością, zatem  takiej samej 
dokładności szukamy w jej otoczeniu. No i nie 
pasuje! Wygląda na to, że artysta umieścił kościół 
mariacki na górnym Rynku (gdzie zresztą normalnie 
by się nie zmieścił, dlatego na obrazie jest o wiele 
szerszy niż w rzeczywistości) i to jeszcze tyłem do 
przodu. Widać, że wejście do kościoła znajduje 
się od północy, a wieża zegarowa od południa. 
Basztę Kowalską „przeniesiono” ze swego miejsca, 
w którym wybudowano ją kilkaset lat temu, 
również na górny Rynek, nieco z tyłu kościoła. 
Całość obramowują wdzięcznie duże drzewa, 
których nigdy nie było na Rynku złotoryjskim. 
Część ludzi przedstawionych na obrazie jest ubrana 
współcześnie, część jest w strojach renesansowych. 
Można bez trudu rozpoznać między innymi postać 
księdza w czarnej sutannie, dziewczynkę w białej 
sukience, jakby szykowała się do pierwszej komunii, 
a w samym środku mężczyznę w renesansowej 
czerwonej szacie. To zapewne burmistrz. Jednak ich 

twarze są niewyraźne, jedynie zarysowane, zapewne 
dlatego, że obraz jest przeznaczony do oglądania 
ze sporej odległości. Jak twierdzi autorka, wszelkie 
podobieństwo do współczesnych złotoryjan jest 
absolutnie przypadkowe i niezamierzone. Po 
obrazem napis: 1211 ♦ 800 LAT ZŁOTORYI ♦ 2011. 

Kontemplując obraz  nie można oprzeć się 
wrażeniu, że artysta umieścił wszystko nie tak, jak w 
rzeczywistości, bo się zwyczajnie pomylił. 

–  Ależ nieprawda, to zamierzony efekt – 
wyjaśnia autorka dzieła Maria Lelek - Pietrzak, 
właścicielka fi rmy Ars Forti s z Krakowa, zajmującej 
się  konserwowaniem zabytków. – Ten obraz nie 
jest dokumentem. Jeśli ktoś chce mieć realny obraz 
rzeczywistości, to sobie robi zdjęcie, prawda? 
Wszystko na obrazie jest moją malarską, może 
nieco przewrotną wizją. Przecież z przeszłości też 
znamy obrazy, które przedstawiają jakiś fragment 
rzeczywistości, w którym nic się nie zgadza. Kiedyś 
na tej płycinie wisiał kartusz herbowy, potem go 
usunięto, a miejsce po nim zamalowano szarą farbą. 
Zostało puste miejsce.  Pomysł zapełnienia go w jakiś 
sposób, a konkretnie namalowania obrazu, wyszedł 
od księdza proboszcza Stanisława Śmigielskiego. 
Dzieło miało zawierać elementy charakterystyczne 
dla Złotoryi i to zostało wykonane, chociaż przyznaję, 
że brak w nim fontanny Delfi na. Jakoś nie pasowała 
do reszty. 

Obraz został namalowany metodą współczesnego 
oleodruku, który polega na tym, że za pomocą 
kompilacji zdjęć z natury robi się wizualizację w 
komputerze, którą nanosi się na płytę, a następnie 
maluje. Ta metoda jest dość długotrwała, 
bo nakładanie farb laserunkowych, czyli 
przezroczystych lub półprzezroczystych wymaga 
czasu. Każda warstwa musi porządnie wyschnąć 
przed nałożeniem następnej. Nie można tego robić 
mokre w mokre. Mimo, że obraz został formalnie 
odsłonięty i udostępniony do oglądania, to jeszcze 
wymaga uzupełnienia o pewne szczegóły, których 
artystka nie chce zdradzić. Maria Lelek – Pietrzak 
twierdzi, że sam pomysł jak i umieszczenie obrazu 
na emporze wymagało zgody wojewódzkiego 
konserwatora zabytków i taka zgoda została 
udzielona.

Dzieło namalowane jest na płycie, którą 
umieszczono w oryginalnych (odnowionych) 
ramach, dzięki czemu można je w każdej chwili 
wyjąć. Również napis pod spodem można szybko 
usunąć, co wyraźnie widać to z dołu. Należy zatem 
mieć nadzieję, że obraz ten nie będzie wisieć w 
kościele przez następne osiemset lat i do naszych 
potomnych nie dotrze zafałszowany wizerunek 
Złotoryi z dwudziestego pierwszego wieku.

Już po raz kolejny w Liceum im. Jana Pawła II w 
Złotoryi było krwawo. Nie ma jednak powodu 

do niepokoju – to licealiści oddawali krew. 
W grudniu 2010 i w marcu 2011 do naszej 

szkoły zostali zaproszeni pracownicy stacji krwio-
dawstwa, którzy przyjechali by „upuścić” naszej 
młodzieży i nauczycielom trochę krwi. Uczniowie 
nie przestraszyli się widoku igły i tłumnie ustawili 
się w kolejce do rejestracji i lekarza, gdzie zostali 
poddani szczegółowym badaniom. Następnie ci, 
którzy byli w pełni zdrowia, ułożyli się wygodnie 
w fotelach i wstali lżejsi o 450 ml krwi.

Krew jest bezcennym lekiem, którego dotych-
czas nie jesteśmy w stanie zastąpić innym produk-
tem. Pomimo ogromnego postępu medycyny, 
dotąd nie udało się wytworzyć substancji, która 
by ją w pełni zastąpiła. Jest niezbędna w wielu 
sytuacjach, np.: dla poszkodowanych w wy-
padkach komunikacyjnych, przy wielu opera-
cjach, przy przeszczepach narządów. Do naszego 
punktu  w grudniu zgłosiło się aż 48 ochotników, 
jednak nie wszystkim udało się zakwalifi kować. 
Ostatecznie 39 osób oddało krew. W marcu tylu 
samo było ochotników jednak oddało krew 32. 
Szesnastka została zdyskwalifi kowana, a szkoda! 
Łącznie oddaliśmy 31 litrów bezcennego płynu.
Obecnością i zapałem  młodzież udowodniła 

Wszyscy nasi dawcy musieli być w dobrym zdrowiu i 
dobrze się czuć, mieć odpowiedni poziom hemoglobiny 
i właściwe ciśnienie, ważyć nie mniej niż 50 kg i oczy-
wiście mieć skończone 18 lat. Jak się przygotowywali 
do oddania krwi? W ciągu doby poprzedzającej musieli 
wypić ok. 2 l płynów, a w dniu akcji - być wyspanym, 

zjeść  lekkie, beztłuszczowe śniadanie i mieć przy so-
bie dowód osobisty.

Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne, jed-
nak i tym razem nie obyło się bez zawrotów głowy 
i lekkich omdleń. Szybka reakcja personelu i ekipy 
uczniów pomagających w pracy zdołała zapobiec 
ewentualnym niemiłym sytuacjom, wliczając w to 
panikę i niezdecydowanie. Cała akcja została prze-
prowadzona sprawnie, w zaledwie kilka godzin. Ku 
uciesze, zaraz po oddaniu krwi, każdy otrzymał so-
czek, batonik oraz 8 czekolad.

Dlaczego warto zostać krwiodawcą? Oddając 
krew, zyskujesz ogromną satysfakcję. Większość 
z uczniów wstawała z foteli z uśmiechem na twa-
rzy i świadomością, że być może uratuje komuś 
życie. Dodatkowo wszyscy mieli zapewnioną bie-
żącą kontrolę stanu swojego zdrowia – ogólne ba-
danie lekarskie i aktualne wyniki badań laborato-
ryjnych. Mogli poznać również grupę swojej krwi.
Zastanawiasz się komu pomagasz w ten sposób? 
Wszystkim chorym, dla których niezbędna jest krew 
oraz samemu sobie - kiedyś też możesz jej potrzebo-
wać. Właśnie z tą myślą powinniśmy podchodzić do 
akcji, kierując się słowami: „serce dla serca”.

    Anna Zazula

20.03 Wystawa malarstwa Jadwigi Dyląg w Hali 
Sportowej Tęcza w Złotoryi.
23.03 W Bibliotece Publicznej w Złotoryi odbył 
się wernisaż wystawy Zuzanny Łobuś-Czuban „Po 
drugiej stronie pereł”.
26.03 W 4 Międzynarodowym Półmaratonie 
Ślężańskim wystartowało  wielu Złotoryjan. Anna 
Ficner zajęła 5 miejsce wśród kobiet.
26.03 Centrum Inicjatyw UNESCO zorganizowało w 
Dobkowie warsztaty „Making the change happen”.
26-27.03 I Memoriałowy Dolnośląski Turniej 
Tenisa Ziemnego dla Dzieci im. Jerzego Szmaj-
dzińskiego Marszałka Sejmu RP pod Patronatem 
Małgorzaty Szmajdzińskiej.
31.03 Odczyt Tomasza Szymaniaka „Złotoryjskie 
rzemiosło dawniej i dziś” (TMZZ)
1.04 Ruszył projekt „Złota sieć – Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu w powiecie Złotoryj-
skim”.
1.04 Spotkanie przy drzewku Jana Pawła II na 
Ścieżce św. Jadwigi pomiedzy Kopaczem a Rokit-
nicą. (TMZZ)
2.04 Pijany kierowca autobusu spowodował w 
Mysłakowicach wypadek, w którym ucierpiało 
kilkunastu zawodników Pogoni Świerzawa. 
2.04 I Ofi cjalne Przejście Trasy Międzynarodo-
wych Mistrzostw Polski Nordic Walking.
5.04 Złotoryja otrzymała na uroczystej Gali 
Konkursu dla Urzędów Miast i Wsi pn. Aktywne 
Miasto certyfi kat Aktywnego Miasta i znalazła się 
wśród 13 fi nalistów z całego karju.
5.04 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Środo-
wiskowy Dom Samopomocy zorganizowali spo-
tkanie integracyjne w ramach projektu „Jesteśmy 
wśród Was”.
6-8.04 Na terenie Gminy Wiejskiej Złotoryja zbie-
rano zużyty sprzęt elektryczny.
6-13.04 Mieszkańcy i sympatycy Dobkowa zor-
ganizowali wspólne sprzątanie wsi. Wspólnymi 
siłami posprzątano m.in. koryto rzeki Bukownicy.
7.04 W Sali ZOKiR odbył się V Regionalny Przegląd 
Zespołów Artystycznych Szkół i Placówek i. Janu-
sza Korczaka z rejonu Dolnego Śląska pod hasłem 
„Złota historia piosenką wyspiewana”.
7.04 Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Na 
Rzecz Rozwoju Wsi Rzeszówek. Prezesem została 
Marta Wiśniewska-Zawierucha.
10.04 Maciej Dawidziuk wygrał klasyfi kację wśród 
strażaków w III Międzynarodowym Maratonie 
Strażaków w Dębnie (woj. Zachodniopomorskie).
10.04 Grupa biegaczy ze Złotoryi wzięła udział 
w XXXV Maraton de Paris. Wśród ok. 40000 za-
wodników na 664 miejscu uplasował się Robert 
Kuriata (OLAWS).
11.04 W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wycho-
wawczym odbył się festi wal kulinarny pod hasłem 
„Wiosenne częstowanie zdrowiem”.
11.04 Rajd  Szlakiem Źródlanym zorganizowany 
przez TMZZ i Urząd Gminy Złotoryja. Insceniza-
cja historyczna przy ruinach zamku w Rokitnicy. 
(TMZZ)
14.04 W Złotoryi uroczystoście upamiętniono 71 
Rocznicę Deportacji na Sybir oraz Zbrodni Katyń-
skiej.
14-15.04 W ZOKiR odbyła się konferencja popu-
larno-naukowa „800 lat Miasta Złotoryja.
15.04 Odczyt Ryszarda Pękały „Rola organizacji 
pozarządowych w dziejach miasta” (TMZZ)
17.04 MKS Aurum Kobud zorganizował fi cjalny 
przegląd trasy II Biegu Szlakiem Wygasłych Wul-
kanów. (ZKF)

Kronika roku 
jubileuszowego

Niedzielny poranek. Śniadanie, staropolską tra-
dycją włączony telewizor, „Wiadomości.” Ja-

pońskie tsunami? Bywa. Libijscy powstańcy? Zdarza 
się. Przyszłość zagrożona przez ZUS? Trudno. Cie-
kawych czasów dożyliśmy, fakt. Bla bla bla, dolać ci 
herbaty, podaj jajeczko, uczysz się do matury? Khe 
khe… Mat… ury?! Zaprawdę powiadam wam, gorzej 
rozpocząć nie można. Zakazane słowo, temat tabu, 
sami-wiecie-co. Dlaczego, pytam, dlaczego musiałaś 
to powiedzieć? Dzień zepsuty w zarodku. Nie ma co, 
wracam do łóżka. 

Pierwszy akapit, podobnie jak wybór średniej 
szkoły średniej, jest przysłowiowym Rubikonem, 
po którym już nie ma odwrotu, a całą hecę wypa-
da ciągnąć dalej. Nic to, że większe perspektywy niż 
„ogólnie wykształcona” młódź ma świeżo upieczony 
hydraulik emigrujący do angielskiej Ziemi Obiecanej 
(Londek Zdrój, nie ma takiego miasta „Londyn”.) 
Adaś Miauczyński A.D. 2011 miałby lat nie 7x7=49, 
jeno 19x1=19. Śmiechu godzien poziom trudności 
tego działania ilustruje beznadzieję tego wieku.  Po-
kujemy, pozdajemy, lecz co z tego będzie?

Według aktualnych danych, 95% moich znajo-

mych nie porusza tematów szkolnych w towarzyskich po-
gawędkach. Według badań jeszcze świeższych, 99% moich 
znajomych cierpi na syndrom źle opłacanego pracownika, 
który robi tylko tyle, ile obejmuje jego podstawowe wy-
nagrodzenie, przy czym miejsce pra… nauki kojarzy mu 
się z Golgotą, co oznacza Miejsce Czaszki. W nowomowie 
młodzieżowie istnieje proste, żołnierskie słowo obejmują-
ce stan ducha dzisiejszych późnych nastolatków: masakra. 
Chciałoby się za ś.p. Vonnegutem przytoczyć wspomniane 
już „zdarza się”, aber od tego zależy nasza przyszłość! Ma-
sakra, doprawdy.

Niby chcący = potrafi ący. Rodriguez swój debiut zakręcił 
za trzy (!) tysiące dolarów. Każdy pewnie ma znajomego 
będącego personifi kacją sloganu „od pucybuta do milio-
nera.” Oczywiście, ale czy nie jest marnowaniem czasu 
szkolne samodoskonalenie, podczas gdy perspektywy są 
niepewne bardziej niż pewien duński książę? W kraju cwa-
niactwa, przekrętów i szeroko rozumianych znajomości 
ciężko jest być ostatnim sprawiedliwym, mozolnie zdoby-
wającym należne dobra. Znam wielu wykształconych, któ-
rzy harują za minimalną pensję, często nie w wyuczonym 
zawodzie, podczas gdy państwo, miast wspierać starają-
cych się, mamonę przyznaje tym, którzy robią mniej, ale 

krzyczą głośniej. 
Wniosek: nie uczyć się. Nie, też źle (masakra.) Żyjąc w 

tego typu schizofrenii, podbijanej codziennym polskim 
piekiełkiem, pozostałościami peerelowskiego kultu chama 
i prostaka, wrażliwy młody inteligent - lub do tego miana 
aspirujący - nie ma lekko. Świat jednak wciąż kusi i tylko 
czeka na zdobycie. Drogi Wolterze, gdzież był twój rozum, 
gdy doradzałeś skromne uprawianie ogródka? Czy nie za-
uważyłeś, że postawa ta dobra jest dla życiowych przegra-
nych, nie mających już nic do stracenia? Czy, przy swojej 
ogromnej mądrości, nie doszedłeś do tego, iż nie samym 
chlebem żyje człowiek i jednak, widząc bogactwa i będąc 
przekonanym, że pracą i rozumem można do nich dojść, 
chciałoby się je mieć? Ciekawym faktem jest też chronicz-
ny brak inżynierów, podczas gdy humanistów jest masa. 
Pytanie nasuwa się samo: o co, k., chodzi?

Niedzielne poranki bywają niemiłe. Chociaż wędlinki 
są pyszne, chociaż kawa pachnie wspaniale (mimo braku 
osobnej niewiasty, zwanej kawiarką) chociaż nie istnieje 
nic lepszego ponad początek wiosny delikatnie skradający 
się przez otwarte okno, to jednak coś potrafi  iść niezgodnie 
z planem. W czasie, gdy chciałbym choć na moment zapo-
mnieć o otaczającym świecie, on wbija mi  szpilki w pupę. 
Ciekawym, kiedy nie będę mógł już siedzieć.

   Sebasti an Rogalski
*Velvet Underground, oczywiście.

Fot. Robert Pawłowski

Fot.  Agnieszka Młyńczak

Złotoryi z dwudziestego pierwszego wieku.
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do niepokoju – to licealiści oddawali krew. 

szkoły zostali zaproszeni pracownicy stacji krwio-
dawstwa, którzy przyjechali by „upuścić” naszej 
młodzieży i nauczycielom trochę krwi. Uczniowie 
nie przestraszyli się widoku igły i tłumnie ustawili 
się w kolejce do rejestracji i lekarza, gdzie zostali 
poddani szczegółowym badaniom. Następnie ci, 
którzy byli w pełni zdrowia, ułożyli się wygodnie 
w fotelach i wstali lżejsi o 450 ml krwi.

czas nie jesteśmy w stanie zastąpić innym produk-
tem. Pomimo ogromnego postępu medycyny, 
dotąd nie udało się wytworzyć substancji, która 
by ją w pełni zastąpiła. Jest niezbędna w wielu 
sytuacjach, np.: dla poszkodowanych w wy-
padkach komunikacyjnych, przy wielu opera-
cjach, przy przeszczepach narządów. Do naszego 
punktu  w grudniu zgłosiło się aż 48 ochotników, 
jednak nie wszystkim udało się zakwalifi kować. 
Ostatecznie 39 osób oddało krew. W marcu tylu 
samo było ochotników jednak oddało krew 32. 
Szesnastka została zdyskwalifi kowana, a szkoda! 
Łącznie oddaliśmy 31 litrów bezcennego płynu.
Obecnością i zapałem  młodzież udowodniła 

N
pońskie tsunami? Bywa. Libijscy powstańcy? Zdarza 
się. Przyszłość zagrożona przez ZUS? Trudno. Cie-
kawych czasów dożyliśmy, fakt. Bla bla bla, dolać ci 
herbaty, podaj jajeczko, uczysz się do matury? Khe 
khe… Mat… ury?! Zaprawdę powiadam wam, gorzej 
rozpocząć nie można. Zakazane słowo, temat tabu, 
sami-wiecie-co. Dlaczego, pytam, dlaczego musiałaś 
to powiedzieć? Dzień zepsuty w zarodku. Nie ma co, 
wracam do łóżka. 

szkoły średniej, jest przysłowiowym Rubikonem, 
po którym już nie ma odwrotu, a całą hecę wypa-
da ciągnąć dalej. Nic to, że większe perspektywy niż 
„ogólnie wykształcona” młódź ma świeżo upieczony 
hydraulik emigrujący do angielskiej Ziemi Obiecanej 
(Londek Zdrój, nie ma takiego miasta „Londyn”.) 
Adaś Miauczyński A.D. 2011 miałby lat nie 7x7=49, 
jeno 19x1=19. Śmiechu godzien poziom trudności 
tego działania ilustruje beznadzieję tego wieku.  Po-
kujemy, pozdajemy, lecz co z tego będzie?

Podaruj swoją krew, aby inni mogli żyćPodaruj swoją krew, aby inni mogli żyćPodaruj swoją krew, aby inni mogli żyć
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Podczas każdego wieczoru z winem w agroturystyce winiarskiej 
Agat w Sokołowcu wita gości pięknie nakryty stół

Paweł Góźdź - sommelier, podróżnik, 
winiarz i muzealnik w jednej osobie  

Szwendając się po okolicy z aparatem fotografi cz-
nym w poszukiwaniu pięknych widoków, nie raz 

natykam się na miejsca budzące zamiast doznań es-
tetycznych – odrazę.  W ubiegłym roku, dzięki uprzej-
mości strażnika leśnego, pana Bogdana Łosia,  miałem 
okazję przemierzyć lasy należące do złotoryjskiego 
nadleśnictwa. Przy tej okazji  mogłem zaznajomić się z 
problemem dzikich wysypisk śmieci. Wbrew pozorom 
leśnicy całkiem skutecznie radzą sobie ze śmieciarza-
mi. Mają swoje metody, by wytropić sprawców, mają 
przede wszystkim odpowiednie uprawnienia.

Gorzej sytuacja przedstawia się, gdy nielegalne 
wysypisko powstaje na terenie nienależącym do La-
sów Państwowych. Tu kompetencje się rozmywają. 
Służby ochrony środowiska bardziej nastawiają się 
na tropienie przedsiębiorców i grzebanie w doku-
mentach niż w śmieciach zalegających w różnych 
mniej lub bardziej ustronnych miejscach. A jeżeli już 
interweniują, to z reguły ograniczają się do wydania 
polecenia uprzątnięcia składowiska przez właściciela 
terenu. Sęk w tym, że najczęściej ten, który musi po-
sprzątać, jest ofi arą tego procederu, a nie sprawcą. 

Z Grodźca na Ostrzycę można przejść zielonym 
szlakiem. Zapewne nie jest to często uczęszczana dro-
ga przez turystów, ale od czasu do czasu ktoś nim się 
przechadza. A jeżeli już to czyni, to w Twardocicach 
na pewno dane jest mu przeżyć szok, gdy ok. 300 
metrów za zabudowaniami wsi natyka się na rozległe 
wysypisko śmieci.  Gdy osobiście stanąłem oko w oko 
z tym wykwitem dzikiej cywilizacji, nie wiem czy bar-
dziej byłem zdziwiony czy przerażony. Miejsce nie leży 
w jakiejś głuszy, ale na obrzeżu wsi. Ktoś, kto wysypu-
je tam śmieci, musi brać pod uwagę, że może zostać 
zauważony. Jeżdżąc z panem Łosiem, dowiedziałem 
się, że z reguły takie wysypiska uzupełniane są przez 
miejscowych. Utwierdziłem się w tym przekonaniu, 
gdy niedawno tropiąc pozostałości infrastruktury 
należącej do cementowni w Raciborowicach, natkną-
łem się na jeszcze większe wysypisko i dwa samocho-
dy, które właśnie żwawo były opróżniane z jakiegoś 
gruzu i innych odpadków. Jeden z mężczyzn, widząc, 
że mam aparat zagadnął mnie: „Mam nadzieję, że 
nie robi nam pan zdjęcia”. W sumie - to powinienem, 
ale nie nadaję się na policjanta. Źle znoszę skarżenie 
na innych. Jeszcze do końca nie otrząsnąłem się po 
nakablowaniu na dwóch jegomości z naszego miasta, 
którzy dość nonszalancko podchodzili do przepisów 
ruchu drogowego. Poza tym nie był to teren naszego 
powiatu, więc tego tłumaczenia uchwyciłem się jak 
tonący brzytwy. Zamiast więc wchodzić w konfl ikt z 

Miałam do wyboru nudny styczniowy wieczór 
przed telewizorem albo wybrać się ze zna-

jomymi na wieczór bułgarskich win. Nie muszę 
pisać, co wybrałam! Agnieszka zrobiła już je-
den kurs do Sokołowca. Z Magdą i Thomasem 
niecierpliwie czekaliśmy w Złotoryi, aż zabierze 
nas. W końcu się doczekaliśmy. 

Śnieg ubierał w białą pelerynę wszystko, co 
napotkał nie szczędząc jadących aut, a kie-
rowców zmuszał do zdjęcia nogi z gazu. Sypał 
i sypał. Z dużą ostrożnością podążaliśmy na 
spotkanie. Dotarliśmy bez przygód. Powitał nas 
ogromny, pięknie nakryty stół. Zdobny ciem-
nozielony piec kafl owy przyjemnie ogrzewał 
pomieszczenie. Między krzesłami biegał dal-
matyńczyk Marlo przyjaźnie kręcąc ogonem. 
Twarze uczestników wieczoru były znajome, 
witaliśmy się przyjaźnie. 

Agaty i bazaltowe wzgórze
Paweł Góźdź, gospodarz naszego spotkania, 

pokrótce opowiada o swojej przygodzie z wino-
roślą. 

– Agaty mają różne kolory, zależy to od miej-
sca, gdzie się je znajduje, jedne są na polu, inne 
w potoku, jeszcze inne w lesie. Kiedyś wykopa-
łem dół na trzy i pół metra, i natrafi łem na żyłę 
agatów. Do wieczora wywoziłem z lasu te skarby. 
Tego był prawie cały samochód. Kamienie wzbo-
gaciły moją kolekcję. Przyjeżdżając kilka lat temu 
w okolice Pogórza Kaczawskiego na agatowe 
pola stwierdziłem, że to dobre miejsce na zało-
żenie plantacji winogron. Dwa w jednym to dobry 
pomysł. Długo nie namyślając się kupiłem ziemię 
na skale wulkanicznej i posadziłem 1,5 ha wino-
rośli, czyli dwa tysiące krzaków winogron.

Winne tajemnice 
Pan Paweł przyniósł butelkę białego wina. 

Sprawnie ją otwiera, wyłuskuje korek. Złota-
wo-miodowy płyn wypełnia kieliszek zostawia-
jąc prawidłowe łzy na ściankach. Zanurzyliśmy 
nosy w naszych kieliszkach wyłapując aromaty 
z polskich łąk. Kubki smakowe rozbierały wino 
odkrywając jego smaki, a pobudzone soki żo-
łądkowe dopominały się maleńkiej zakąski. Na 
stole była przygotowana roladka pieczonego 
boczku z węgierkowym nadzieniem. Świetne 
uzupełnienie trunku.

– Pierwszym winem wyhodowanym na wul-
kanicznej skale był biały wytrawny Riesling – z 
dumą opowiada gospo-
darz, drugim - czerwo-
ne Rondo z Regentem. 
Riesling jest smacznym 
winem, goście chętnie je 
zamawiają, dlatego moje 
zapasy już się wyczer-
pują. Natomiast etykieta 
na butelce nie jest jesz-
cze dopracowana, ale to 
kwestia czasu. Miniony 
rok był chłodny i desz-
czowy, trudny dla winia-

rzy, przez to wina mają wysoką 
kwasowość. Riesling, jako wino-
rośl jest sztandarowym szczepem 
w Niemczech, Austrii i innych re-
jonach świata o klimacie takim jak 
w Polsce.

Pan Paweł podnosi kielich i wy-
jawia tajemnice złocistego płynu

– Jest to klasyczny Riesling, 
aromatyczny z jabłkowymi nutami. 
Barwa trunku jest ładna, jasnozło-
cista. Wolno i długo fermentowało, 
w niskiej temperaturze, bez żad-
nych dodatków chemicznych, nie 
jest stabilizowane (stabilizuje się 
pirosiarczanem). Podawać to wino 

można do tłustych potraw, ostryg, owoców mo-
rza, koziego sera, ryb, bigosów po alzacku. Jest 
to krótko gotowana jasna, bez przecieru pomi-
dorowego kiszona  kapusta z dużymi kawałka-
mi mięsa, boczku i tłustej kiełbasy wieprzowej.  
Riesling można też podawać do potraw z sosem 
winegret, z cytryną. Wino o niskiej kwasowości 
będzie zbyt płaskie, zginie, nie będzie współgra-
ło z potrawą.

 Delektowanie się winem białym jest przyjem-
ne, nie bez znaczenia jest temperatura, przy ni-
skiej nic nie czujemy, jeśli 
podniesiemy temperaturę 
do 8-10 stopni wino ma 
ładny aromat. Gdy wino 
jest dłużej otwarte, utle-
nia się. Białe wina należy 
podawać w temperaturze 
dziesięciu a nawet czter-
nastu stopni Celsjusza. 
Reasumując, im lepsze 
wino, tym wyższa tem-
peratura, im słabsze, tym 
niższa. Wino to wielka 
chemia, jest w nim około 
tysiąca różnych związków 
pochodzących z gleby. 

Każdy z nas otwiera-
jąc butelkę mocuje się z 
korkiem, ale zasada jest 
taka, że korka nie należy 
przebijać na wylot. Korko-
ciąg powinien mieć długą 
spiralę, która dochodzi do 
miejsca, gdzie korek jest 
kruchy. Tego miejsca nie 
należy przekroczyć, chyba, że lubimy „wino i 
korek dwa w jednym”. Korek powinien pachnieć 
winem, nie wilgocią, stęchlizną czy starą piw-
nicą. Korki z tworzywa sztucznego nie niszczą 
wina, ale i nie nadają swojskiego smaku. Korki 
z polietylenu, które występują w tanich szampa-
nach, pachną parafi ną.

Wina bułgarskie
Bułgaria uprawia winorośle na obszarze 130 

tysięcy hektarów.  W okresie komuny znanym 
winem była Sofi a, lecz niezbyt chlubnym dla 
winiarzy bułgarskich. To rodzaj wina prostego, 
tak zwane „patykiem pisane”. Bułgarskie wina 

w większości kierowa-
ne były do ZSRR. Kiedy 
Gorbaczow nałożył re-
strykcje i zakazał eks-
portu win, Bułgaria prze-
żyła wielki kryzys. Wtedy 
w winnice zaczęli inwe-
stować różni biznesmeni 
z całego świata, nawet 
bogaci Rosjanie. Obec-
nie największą winiarnią 
jest Sliwen, wykupiona 
przez biznesmenów z 

Cypru. 
Gospodarz nalewa własne czerwone wino 

Rondo i Regent. To wina wytrawne, więc pod-
czas produkcji dodaje się siarkę, aby przerwać 
fermentację. Jeśli jej nie przerwiemy, to powsta-
nie szampan. Garbniki występujące w winach 
czerwonych z czasem łagodnieją. Kolor czer-
wony nadaje winu skórka. Miękisz z zielonego 
i czerwonego winogrona jest jasny i daje białe 
wina. Do wina czerwonego używamy kieliszków 
o dużych rozmiarach (średnica około dziesięciu 
centymetrów), aby długo obracając, natlenić od-
powiednio płyn. 

Kultura picia wina w Polsce
– Uważam, że w Sokołowcu mogą być dobre 

wina, ziemi jest mało, ale dużo skał – kontynu-
uje gawędę gospodarz. – Przy sadzeniu winorośli 
musiałem wiertnicą udarową wykonać dołki na 30 
centymetrów oraz 30 centymetrów łomem, razem 
60 centymetrów. Tak posadzona winorośl daje 
wino za dwa lata. Owoce w Polsce nie są chemi-
zowane, gleba jest czysta i to jest atut ( rolnikom 
brakuje pieniędzy na nawozy). Całe szczęście! – 
śmiejąc się dodaje pan Paweł. – Francuzi z jabłek 
robią tak zwany sidr, napój 5-6%, który jest bar-
dzo zdrowy i smaczny. Szkoda, że w Polsce nie 
ma produkcji win owocowych, byłyby smaczne. 

Jednak brakuje nam kultu-
ry picia wina. Polacy wolą 
mocniejsze trunki, a możli-
wość sprzedaży bachuso-
wego napoju jest słaba. 

  Co mają bobry z dę-
bem

– Z moją przyjaciółką 
Teresą Kucharską jeste-
śmy zapalonymi kajaka-
rzami. Moczymy wiosła na 
przełomie kwietnia-maja 
– opowiada pan Paweł. – 
Podglądając bobry zauwa-
żyłem, że przy wysokich 
brzegach rzek zwierzęta te 
szukają dębów nie na ma-
teriał budowlany, tylko po 
to, by uzyskać korę dębu 
na zęby i poprawić ogólną 
kondycję swoich organi-
zmów. Poznały tajemnicę 
tanin. Podobnie jak czło-
wiek, który wykorzystał 

dąb do budowy beczek.
Muzeum Gór Kaczawskich
Do wyjazdu zostało jeszcze trochę czasu, 

więc udajemy się do muzeum, gdzie znajdują 
się eksponaty własnoręcznie przez gospoda-
rzy zebrane bądź złapane. W kilku rzędach na 
półkach leży mnóstwo skamielin, piękne okazy 
agatów prawie z całego świata. Kilka dużych 
muszli ślimaczych, zaklęte w kamieniu liście pa-
proci. Każdy eksponat ma swoją legendę. Idąc 
drewnianymi schodami piętro wyżej docieramy 
do łapanych eksponatów. Kilkanaście tablic w 
regularnych odstępach przedstawia ćmy, mo-
tyle, żuczki, skarabeusze, motyle, ptaki. Naszą 
uwagę przykuł żółty motyl jednej nocy wielkości 
piętnastu centymetrów. 

Muzeum warte obejrzenia. Polecam szko-
łom ościennym, aby ktoś nie zarzucił, że blisko 
mamy, a nie znamy. 

Naszym gospodarzem był Paweł Góźdź som-
melier,  muzealnik, podróżnik i winiarz w jednej 
osobie.

Na wieczorze były, smaczne wino piły: 
Jana Kałuża i Agnieszka Młyńczak
Zdjęcia: Agnieszka Młyńczak

tubylcami, odpowie-
działem, że nie będę 
tu nikogo fotografo-
wać, chociaż, gdyby 
to było dziesięć ki-
lometrów dalej, to 
pewnie jak w banku 
mieliby ładne, pa-
miątkowe zdjęcie 
przy pracy.  Pan chy-
ba trochę był zakłopotany, bo zaczął się tłumaczyć. 
Okazało się, że jest z Raciborowic, że wysypuje tu 
śmieci, bo przecież wszyscy tak robią. Wskazując na 
drugi samochód, opróżniany kilkadziesiąt metrów 
dalej, powiedział, że np. tamten ma pozwolenie wła-
ściciela gruntu na wywóz gruzu. Po co cała ta relacja? 
A po to, żeby wskazać na dwie sprawy. Po pierwsze, 
uważam, że 90% śmieci wyrzucają nielegalnie miesz-
kańcy danej miejscowości. Po drugie, myślę, że więk-
szość z nich wiedziona jest w te miejsca jakąś długo-
letnią tradycją i społecznym przyzwoleniem. Wiedzą, 
że źle czynią, ale usprawiedliwieniem dla nich jest, że 
inni nie są lepsi.

Czy jest jakieś anti dotum? Władze Legionowa od 
paru lat wzięły śmieci pod „opiekę” gminy. Mieszkańcy 
płacą ryczałt – coś na kształt podatku - w 
wysokości kilkunastu złotych miesięcznie. 
W takiej sytuacji nikt nie jest zaintereso-
wany wożeniem śmieci do lasu, bo to się 
po prostu nie opłaca, gdy sprzed domu 
jest zabierana każda ilość odpadów. Oczy-
wiście, zawsze ktoś z innej gminy może 
podrzucić swoje śmieci, ale i tu jest do-
wód na to, że raczej śmiecą swoi, bo ta-
kich przypadków odnotowano w Legiono-
wie niewiele. Druga sprawa to edukacja, 
tłumaczenie, wałkowanie, przekonywa-
nie. I to powoli zaczyna działać. Niektóre 
gminy (ostatnio Gmina Wiejska Złotoryja) 
organizują co jakiś czas wywóz odpadów 
wielkogabarytowych. Sklepy przyjmują 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
Skąd więc tyle wersalek, lodówek i tele-
wizorów po lasach i przy drogach i dróż-
kach?  Być może informacja o tym po pro-
stu nie dociera.

Wróćmy jednak do naszego wysypiska 
w Twardocicach.

Udałem się do Starostwa Powiato-
wego do Wydziału Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska, gdzie dowiedziałem się, że 
jedyne, co może Starostwo zrobić, to 
przekazać informację do Urzędu Gminy, 
na terenie której problem zaistniał. Sta-
rostwo nie posiada narzędzi ani upraw-
nień, aby szukać sprawców czy przeciw-
działać. Zadzwoniłem więc w tej sprawie 
do Urzędu Gminy w Pielgrzymce i roz-
mawiałem z panią Anną Grzyb, która zaj-
muje się m.in. problemami związanymi 
z ochroną środowiska na terenie gminy. 

Jak zapewnia pani Anna Grzyb, pro-
blem jest znany. Jeszcze niedawno były 
tam tablice z informacją o zakazie wy-
sypywania śmieci, oraz o tym, że obiekt 

jest monitorowany. Nie zniechęciło to jednak do po-
zbywania się śmieci w tym miejscu. Niestety, Urząd 
Gminy ma ograniczone środki i możliwości, aby ści-
gać nielegalnych śmieciarzy. Nie posiada wyspecja-
lizowanych służb na podobieństwo straży leśnej czy 
straży miejskiej. Dzikich wysypisk na terenie gminy 
jest więcej. Nieraz już urzędnicy gminni próbowali 

namierzyć sprawców przeszukując wysy-
pisko. Generalnie zasadą jest, że czyj teren 
tego śmieci. Ale niektóre wysypiska leżą np.  
na granicy działek. Wtedy, aby rozstrzygnąć, 
kto powinien posprzątać teren, może być 
potrzebna wizyta geodety, a ta nie należy do 
tanich.

Natomiast pan Antoni Kwakszys – sołtys 
Twardocic - twierdzi, że śmieci przywożone 
są z zewnątrz, spod Lwówka oraz polnymi 
drogami od strony Proboszczowa. Mieszkań-
cy raczej tam nie wywożą, bo w każdym go-
spodarstwie są kubły. Dlaczego mieszkańcy 
Twardocic, którzy na pewno widzą, że śmieci 
są przywożone, nie reagują? Boją się. Zwró-
ci się takiemu uwagę, to może pobić. Zgłosi 
się na policje, może przyjść i podpalić.  Dziwi 
mnie, że całą wieś może zastraszyć kilku wy-
wożących śmieci. No chyba, że mieszkańcy 
nie mają wsparcia we władzach.

Teren dzikiego wysypiska śmieci przy szla-
ku turystycznym na Ostrzycę w najbliższym czasie 
zostanie uprzątnięty i zniwelowany. Wywiezieniem 
śmieci zajmie się Gminne Przedsiębiorstwo Komu-
nalne, a zapłacą za to wszyscy mieszkańcy gminy.

Może łatwiej jest sprzątnąć raz na jakiś czas śmieci 
i nie dochodzić sprawcy niż wywoływać jakieś kon-
fl ikty, czy podkładać się. Z drugiej jednak strony, kto 
jak nie mieszkańcy danej wsi, powinni w pierwszej 
kolejności reagować, gdy ktoś im psuje krajobraz? 
A może władze gminy, czy nawet powiatu powinny 
bardziej zachęcać, wspierać i dawać do zrozumienia, 
że mieszkańcy mogą liczyć na ich pomoc?

Podczas picia wina należy pamiętać, że:
Gospodarz pierwszy sprawdza wino, aby 
nie rozlać zepsutego trunku.
Dla starszych ludzi wino powinno być 
starsze.
Lepiej wypić wino za wcześnie, niż za 
późno. 
Jeśli jest mocno wytrawne (tzw. kwach), 
przelewając do dzbanka natleniamy go i 
wino łagodnieje. 
Białe pieczywo neutralizuje poprzedni smak 
wina.
Powinniśmy pić wina wytrawne, bo są 
zdrowsze niż słodkie.

rzy, przez to wina mają wysoką Cypru. 
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dzieję, że przekonacie się państwo o urodzie starych cha-
łupek, a przynajmniej ocenicie je z perspektywy znawcy 
tematu.

Z góry uprzedzam, że niektóre z opisanych poniżej 
domów są w stanie daleko idącego rozkładu i wchodze-
nie do ich wnętrza grozi śmiercią lub kalectwem. Mnie to 
nie przeszkadzało, ale do złego nie namawiam.

Najpierw jedziemy do Proboszczowa. To będzie taka 
mała rozgrzewka przed prawdziwą ucztą dla oczu. W po-
łowie wsi, przy głównej drodze, nad samym potokiem, 
którego nazwy nie pomnę, stoi niepozorny budynek. 
Składa się tylko z jednej kondygnacji i wielkiego, dwu-
spadowego dachu z naczółkami. To budynek dawnej kuź-
ni. Niestety, nie można już dziś smakować pełnej urody 
domu, bo ktoś usunął podcień, oparty na jednym słupie, 
będący przedłużeniem dachu od strony szczytu tuż przy 
głównych wrotach. Architektura tego budynku jest ty-
powa dla XIX-wiecznych kuźni na Pogórzu Kaczawskim 
i Izerskim. Podobny znajduje się we wsi Marczów. Pro-
fanacją, w moim rozumieniu, są przyklejone do starych 
drzwi czy murów wątpliwej urody ogłoszenia i plakaty. 
Organizatorzy kursów na prawo jazdy pomylili dawną 
kuźnię ze słupami ogłoszeniowymi, a przecież różnicę wi-
dać gołym okiem: słupy są walcowate a kuźnia ma kanty. 
Opuszczamy Proboszczów, bo chociaż perełek szachulco-
wej architektury znaleźć tu można wiele, to zapach natu-
ralnych nawozów, którymi wzbogaca się wyjątkowo obfi -
cie okoliczne pola, nie pozwala na dłuższą kontemplację.

Teraz pora na Twardocice. Tuż przy szosie stoją dwa 
niezwykłej urody domostwa. Oba raczej niezamieszka-
ne. Pierwszy z nich wabi otwartymi drzwiami, ale wcho-
dzenie do wnętrza może okazać się ryzykowne. Jeśli nie 
pogoni nas właściciel, o którym na razie nic nie wiem, 
to może spaść na głowę kawałek stropu. Lepiej podzi-
wiać budynek z małego oddalenia, a widać wiele. Mamy 
przed sobą bar-
dzo piękny XIX-
wieczny budynek 
kryty łupkiem. Do 
niedawna szczyto-
wa ściana wyglą-
dała okazalej, jesz-
cze teraz widać 
ślady łupkowego 
zdobienia w biało-
czarnych barwach. 
Ściany piętra mają 
konstrukcję słu-
powo-ryglową o 
bardzo interesu-
jącym, gęstym 
układzie słupów 
i rygli. Nietypo-
we zagęszczenie 
tych elementów 
konstrukcyjnych 
wygląda bardzo 
efektownie. Trze-
ba pamiętać, że 
gęstość i grubość elementów konstrukcyjnych w 
ścianie słupowo-ryglowej wskazywała na zasobność 
portf ela gospodarzy. Często zbyt wąskie elementy 
szachulca były poszerzane poprzez poczernienie 
tynku wokół belek. Dom ten pierwotnie posiadał 
wieńcowe ściany izby dziennej, jednakże zostały 
one usunięte i zastąpione murem ceglanym z cegieł 
palonych i suszonych. Z pierwotnej wieńcowej izby 
dziennej zachował się tylko jeden fragment pomię-
dzy izbą a sienią. Budynek został wyposażony w piękny 
portal wokół drzwi wejściowych. Dziwić może obecność 
sklepienia krzyżowego w gospodarczej części pomiesz-
czeń. To, co kojarzy nam się zwykle z kościołami lub 
zamkami, widniało nad łbami krów w oborze. Fachowcy 
twierdzą, że ten typ sklepień spotykany w wiejskich cha-
łupach nie był żadną fanaberią gospodarzy, ale jedną z 
najłatwiejszych metod zamykania parteru. 

Drugi budynek w Twardocicach to dom o naczół-
kowym dachu, pierwotnie przysłupowy z pięknie przy-

kryje się pod zatynkowana ścianą. 
A ściana taka tradycyjnie powinna 
być biała, co ładnie kontrastuje z 
czernią słupów i belek. Tu należy 
dodać, że styl malowania na biało-
czarny kolor wykształcił się dopiero 
w XIX wieku. Wcześniej cała ściana 
zazwyczaj była biała.

Popularna wśród miejscowej 
ludności nazwa „mur pruski”, uży-
wana powszechnie do określania 
ścian słupowo-ryglowych o wszyst-
kich sposobach wypełnienia, ma 
zazwyczaj wydźwięk negatywny i 
jest postrzegana przez miłośników 
śląskiego budownictwa tradycyjne-
go jako „nieelegancka”. Natomiast 
wśród tych osób coraz częściej 
funkcjonuje bardziej estetyczna 
nazwa „szachulec” do określenia 
wszystkich ścian słupowo-ryglo-
wych,  nawet tych z polami wy-
pełnionymi cegłą. Wyższość wy-
pełnienia słomiano-glinianego nad 
murem z cegły nie dotyczy tylko 
estetyki, ale również funkcjonalno-
ści. Ten pierwszy sposób gwaranto-
wał mieszkańcom chałupy ciepło, 
bo słoma i glina lepiej izolują od 
chłodu. Warto nadmienić, że sło-
ma służyła również jako pokrycie 
dachowe. Aż do XIX wieku chałupy 
kryto strzechą

Niewątpliwie szachulce są skar-
bem naszej ziemi, o czym mało kto 
wie, a na pewno nie mają o tym poję-
cia sami właściciele. Dowód? Rzadko 
który dom szachulcowy ostał się w 

swej pierwotnej formie – bez wymiany stolarki okiennej, 
bez naruszenia bryły budynku, bez wielowarstwowego 
tynkowania, które niczym ubranie na cebulkę tylko do-
dało objętości ścianom. Dużą winę ponosi za to historia. 
Kiedy zaczęły się powojenne przesiedlenia, prawowici 
właściciele domów opuszczali je, udając się na Zachód. 
W ich miejsce przybyli Polacy z dawnych wschodnich 
kresów Rzeczpospolitej bądź mieszkańcy tzw. centralnej 
Polski. Zajmowali puste chałupy i zaczynali swoje nowe 
życie na ziemi, która była im obca, i w ich rozumieniu, 
dana tylko na chwilę. Czy w takiej sytuacji odczuwali po-
trzebę troski o miejsce, które może niedługo przyjdzie im 
opuścić? Czy my dziś chcemy inwestować w mieszkanie, 
które tylko wynajmujemy? Zaniedbane budynki zaczęły 
jak gąbka wchłaniać wilgoć a w konsekwencji pokrywać 
się pleśnią i grzybem. Mokry tynk pęczniał i odpadał. To 
nie wina konstruktorów, lecz niewiedza lub zaniedbania 
powojennych właścicieli. Niemcy, budując szachulce, nie 
stosowali ani izolacji poziomej ani pionowej. Aby zapo-

biegać wilgoceniu ścian, tworzyli 
system drenaży, przez które woda 
uchodziła do strumieni lub ro-
wów. Nawet w piwnicach umiesz-
czali małe studzienki, z których 
spuszczali wodę do niżej położo-
nych miejsc na zewnątrz domu. 
Drenaże wtedy są skutecznie, 
kiedy regularnie sprawdza się ich 
drożność i w razie potrzeby czyści. 
Osadnicy najprawdopodobniej 
nie mieli pojęcia o tej technice i 
na skutki patrzymy obecnie.

Dlatego też trzeba się spie-
szyć, by móc jeszcze zobaczyć w 
stanie naturalnym, a nie w skan-
senie, uznane przez koneserów 
architektury, perełki wsi dolnoślą-
skiej.  Proponuję w tym celu małą 
wycieczkę po okolicy, by nacieszyć 
oko domami w kratkę. Mam na-

Stoją tylko dzięki sile przyzwyczajenia a wbrew gra-
witacji. Można je spotkać w każdej dolnośląskiej wsi. Re-
likty niemieckiej przeszłości nie zawsze wyglądają okaza-
le czy imponująco. Wiele z nich straszy pustką okiennych 
oczodołów lub powalonymi dachami. O czym mowa? To 
domy szachulcowe, które potocznie nazywa się też pru-
skim murem. Czy słusznie? 

Fachowcy twierdzą, że z tym nazewnictwem jest 
dużo kłopotu, więc nic dziwnego, że dla laika szachulcem 
jest każdy dom, który ma charakterystyczne czarne belki 
w górnej swej części (a dbając o poprawność, należało-
by powiedzieć: ściany o konstrukcji słupowo-ryglowej). 
Są one zbudowane z pionowych słupów, belki zamyka-
jącej słupy od góry zwanej oczepem, belki zamykającej 
słupy od dołu zwanej przyciesią (podwaliną), poziomych 
rygli przecinających słupy oraz mieczy bądź zastrzałów. 
Wszystkie te elementy łączone są za pomocą łącz cie-
sielskich (do przełomu XVIII i XIX wieku na nakładkę (na 
płetwę) a potem na czop). Przestrzenie (pola) pomiędzy 
elementami konstrukcyjnymi wypeł-
niane są na różne sposoby. Pierwszy – 
bardziej tradycyjny - to żerdki owinięte 
słomą zanurzoną w glinie i dodatkowo 
obrzucone z obu stron masą glinianą z 
dodatkiem słomy, plew i innych natural-
nych wypełniaczy. Druga metoda to wy-
pełnianie przestrzeni murem o grubości 
połowy cegły. W polskiej terminologii 
budowlanej przyjęło się ten pierwszy 
sposób nazywać szachulcem natomiast 
drugi - pruskim murem. Tę zasadę za-
burza poradnik pt.:  „Budownictwo 
- wykład popularny zasad konstrukcyj 
budowlanych dla budowniczych, maj-
strów, przedsiębiorców budowlanych 
i samouków”, gdzie zamiennie stosuje 
się nazwę ściana ryglowa i szachulcowa, 
a tzw. pruski mur jest ścianą szachulco-
wą wypełnioną cegłą. Czasami nie spo-
sób odróżnić jednej metody od drugiej, 
ponieważ zwykle nie widzimy tego, co 

ozdobioną 
ł u p k i e m 
ś c i a n ą 
szczytową. 
Krycie łup-
kiem bądź 
szalowanie 
(obijanie) 
d e s k a m i 
ścian było 
sposobem 
zabezpie-
czenia od 
za c i n a j ą -

cych zachodnich i północno-za-
chodnich deszczy. Skoro już wspo-
minam o budynku przysłupowym, 
wypada wyjaśnić i tę kwesti ę.  W 
XIV w. na terenie Pogórza Kaczaw-
skiego jak i całych Sudetów do-
minowała zabudowa wieńcowa 
(zrębowa). Potem z terenu Łużyc 
przywędrowała technika przy-
słupowa jako odciążenie ścian o 
wieńcowej konstrukcji. Konstruk-
cja przysłupowa polega na posa-
dowieniu dachu bądź pierwszego 
piętra budynku na systemie słupów 
opartych na cokole bądź dużych ka-

mieniach. To sprawia, że dach 
i piętro nie deformują się pod 
wpływem kurczenia drewna i nie odchylają się ani od 
pionu ani od poziomu. 

Kolejnym przystankiem w naszej rustykalnej wę-
drówce jest Sobota. Dojeżdżamy do wsi przez Twar-
docice i Dłużec (faktycznie długi). W Sobocie przy 
sklepie, naprzeciw ruin kościoła skręcamy w lewo. 
Żeby dojść do interesującego nas budynku, trzeba 
przebyć krótką drogę przez pałacowy park.  Drobna 
uwaga: jeśli nie zaczepią nas panowie przy sklepie, to 
na pewno uczyni to inny tubylec w parku. Nie ma się 
jednak czego obawiać, wszyscy są życzliwi i pomocni. 
Dom w Sobocie to wspaniały przykład przysłupowe-
go budownictwa śląskiego. Tak twierdzą znawcy, bo 
dla laika jest to niebezpieczna w bliskim kontakcie 

ruina. Ściany są już wyraźnie przechylone, dach 
zwinął się do środka, a strop w połowie leży na 
ziemi, na której kiedyś była podłoga. Budynek 
z początku XIX wieku tworzy z obórką i stodołą 
zagrodę U-kształtną. Niewielkie rozmiary zabu-
dowań gospodarczych oraz bliskość pałacowego 
parku wskazują na jakąś zależność gospodarzy 
od pałacu. Może mieszkał tam ogrodnik? Budy-
nek poszerzony został o przybudówkę od tyłu na 
całej szerokości tworząc bryłę tzw. pana we fra-
ku (co to jest? - wyjaśnię później). W izbie dzien-

nej o ścianach wieńcowych można zobaczyć pozostało-
ści charakterystycznych dla tych okolic wewnętrznych 
okiennic. Były one zsuwane i rozsuwane po specjalnie 
wyfrezowanych deseczkach. Okna przyozdobiono pięk-
nymi koronami. Przy wejściu do sieni po prawej stronie 
widać małą wnękę w ścianie. To psia buda. 

Porzucamy Sobotę i udajemy się do Górczycy, wsi, 
która, podobnie jak Sobota, leży w sąsiednim powiecie 
lwóweckim. I znowu nie musimy długo szukać, bo przy 
samej szosie widać porzucony budynek szachulcowy. 
Tradycyjnie do części mieszkalnej doczepione są po-
mieszczenia gospodarskie. Pod jednym dachem mamy 
stodołę, którą widać przez zdewastowane wrota i chle-
wik (dziś jego wspomnienie) oraz przestrzeń przeznaczo-

ną dla gospodarzy. Z jednej części do 
drugiej przechodziło się z głębi sieni. 
Mieszkalna część budynku ma trady-
cyjny podział na sień, która przecina 
dom na przestrzał; izbę dzienną i 
alkierz (reprezentacyjną izbę sypial-
ną). Izba dzienna miała cztery okna 
usytuowane na południowy wschód. 
Za alkierzem stawiano czasami tzw. 
czarną kuchnię z piecem chlebowym. 
Jej określenie pochodzi od koloru 
ścian, na których osadzał się dym z 
paleniska i sadza. Na pięterku sytu-
owano zwykle trzy pokoiki, dwa nad 
częścią mieszkalną, a jeden nad po-
mieszczeniami gospodarskimi. Były to 
letnie izby, bo nieogrzewane zimą. Z 
zewnątrz budynku można podziwiać 
ciekawą stolarkę okienną, a w gór-
nej części korony (nie tak bogate jak 
w Sobocie, ale również ładne). Okna 
są zwyczajowo bardzo małe. O takim 
rozwiązaniu decydowały względy 

praktyczne. Małe okna to mniejsze zagrożenia ze strony 
wiatru i chłodu. Na koniec, jeśli ktoś ma trochę odwagi i 
opłaconą polisę na życie, może wejść do stodoły i od we-
wnątrz przyjrzeć się technice szachulcowej. Czas odsłonił 
wypełnienia konstrukcji i widać żerdki ze słomą obrzuco-
ne gliną. Pouczający widok.

To ciekawe rozwiązanie zaobserwować można w 
pełnej krasie przy okazji wizyty w Radomiłowicach. To 
kolejny etap wycieczki tropem szachulców. Jadąc pod 
górę, nieopodal danego PRG-u po lewej stronie, możemy 
dostrzec budynek z XVIII wieku. To najstarszy dom, któ-
ry udało mi się odnaleźć w okolicy (o wieku tego domu 
można stwierdzić, patrząc na łączenia słupów metodą 
„jaskółczy ogon”). W porównaniu z poprzednim jest jak-
by jego miniaturką – to też dowód na wcześniejszy czas 
powstania chałupy. Obecnie jest w nim mała owczarnia, 
ale do lat 70. mieszkali tam ludzie. Patrząc na ten szachu-
lec od strony szosy, widzimy ciekawą bryłę „pana we fra-
ku”. „Frak” to parterowa dobudówka z osobnym dachem 
sięgającym samej ziemi. Wygląda to właśnie niczym poły 
fraka. Innym ciekawym detalem jest galeria – cecha cha-
rakterystyczna starszych szachulców. Obecnie rzadko 
można spotkać ten relikt przeszłości architektonicznej. 
Ale w radomiłowickiej chałupie nad portalem na wyso-
kości pierwszej kondygnacji pyszni się drewniany bal-
konik. Cudem można nazwać to, że jeszcze nie spadł na 
ziemię, bo wygląda jakby był przymocowany jedynie na 

„słowo honoru”. 
Inny cud polega 
na tym, że dom w 
ogóle jeszcze stoi, 
bo kiedy obecny 
gospodarz w la-
tach 70. przejął go 
wraz ziemią, wła-
dze nakazały zbu-
rzenie budynku 
jako nieprzydat-
nego i stwarzają-
cego zagrożenie. 
Właściciel długo 
zwlekał z wy-
pełnieniem woli 
państwa i, dzięki 
Bogu, do totalnej 
destrukcji nie do-
szło. Aczkolwiek 
hodowanie owiec 
w zabytkowej chałupie też nie jest dobrym rozwiąza-
niem. Ale lepszy rydz/owce niż nic!

Opuszczamy Radomiłowie i jedziemy do Bełczyny. 
Niedaleko wyjazdu w stronę Rząśnika skręcamy w pra-
wo, w polną drogę idącą pod górę. Po przejechaniu kil-
kudziesięciu metrów mamy jak na dłoni widok na kolej-
ny interesujący dom o ciekawej konstrukcji z innym niż 
wcześniejsze układem mieczy, zastrzałów i rygli (widać 
pracował nad nim cieśla o bogatej osobowości). Warto 
podziwiać ładne deskowania w szczytowej ścianie. Uwa-
ga, ten dom jest obecnie zamieszkany i lepiej nie niepo-
koić gospodarzy. Przyglądamy się mu raczej z daleka, ale 
na tyle bliskiego, żeby zobaczyć, że szachulec został już 
zastąpiony cegłą. Tak później wypełniano ubytki między 
ryglami. Stojąc z przodu domu, podziwiamy półokrągłe 
zwieńczenia portali, które w górnej części mają ładnie 
wyeksponowany zwornik (co ciekawe, zachowane wej-
ście prowadzi do obory, można się domyślać, jak piękny 
portal prowadził do części mieszkalnej). Charakterystycz-
na dla starych domów jest trójkątna korona nad oknem. 
Taką mamy okazję i tu zobaczyć. Dom jest najbardziej 
okazały ze wszystkich do tej pory widzianych. Mieszkał 
tu zapewne majętny gospodarz. Świadczą o tym budyn-
ki gospodarskie, które stanowią osobne zabudowania o 
pokaźnych gabarytach. Pewnie mieściły niegdyś znaczne 
ilości słomy czy siana. Notując to wszystko w pamięci, 
żegnani przez ujadanie psa, udajemy się w dalszą drogę.

Ostatni przystanek na trasie to Rząśnik. Wracamy 
zatem na ziemię złotoryjską i zatrzymujemy się naprze-
ciw ruin barokowego pałacu. Tu zwracamy uwagę na 
dom stojący przy samym zakręcie. Łatwo go zauważyć, 
bo jest naprawdę efektowny. Wybieramy go z powodu 
ciekawego deskowania ściany szczytowej i szalowania 
ściany ryglowej. Takie szalunki chroniły od zacinającego 
deszczu.  Znowu patrzymy z podziwem na portal. Tym 
razem nadproże nie jest półkoliste a proste. Widać wpły-
wy nowej mody. Małe okienka są głęboko osadzone, co 
świadczy o grubości doklejanego muru. Całość prezen-
tuje się iście bajkowo. Zupełnie inaczej niż sąsiedni bu-
dynek, w którym gospodarze wstawili wielkie plasti kowe 
okna na parterze, zaburzając w ten sposób bryłę domu i 
nadając mu nowobogacki charakter i jednakowoż daleki 
od oryginału.

Na tym kończymy naszą wycieczkę objazdową po 
okolicy bliższej lub dalszej. Jeśli nie mamy teraz ochoty 
porzucić naszej wielkiej płyty lub nowoczesnych willi i 
przenieść się na wieś do szachulca sprzed wieku, to zna-
czy, że wyprawę należy powtórzyć. Tym razem z bardziej 
otwartymi oczami.

Autorka składa serdeczne podziękowania panu Wi-
toldowi Podsiadle z Radomiłowic - niestrudzonemu prze-
wodnikowi po tajnikach wiejskiego budownictwa. Jego 
cierpliwość do niżej podpisanej i wiedza, którą posiada, 
niech będą mu po stokroć wynagrodzone.

Domy w kratkęDomy w kratkęDomy w kratkęDomy w kratkęDomy w kratkęDomy w kratkę
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I. Gmina Złotoryja utworzona zosta-
ła 1. stycznia 1973 r. z trzech gromad: 
Złotoryi, Gierałtowca, Rokitnicy oraz 
osiedla Wilków. W takim kształcie funk-

cjonowała do 31. grudnia 1987 r. Od 2. 
stycznia 1988 r. do 31. grudnia 1991 r. 
miasto i gmina Złotoryja stanowiły jedną 
jednostkę administracyjną. Samodzielną 
działalność gmina Złotoryja rozpoczęła 
1. kwietnia 1992.

 Wójtem Gminy jest Maria Leśna, 
Sekretarzem  Janina Ziółek, Skarbni-
kiem Elżbieta Gwóźdź a Przewodniczą-
cym Rady Gminy Józef Pawlus.

II. Obszar Gminy Złotoryja wynosi 145 
km2 z czego 77% stanowią użytki rolne, 
15% lasy, 2% tereny osiedlowe, 1% wody 
powierzchniowe, 5% pozostałe tereny. 

W skład gminy wchodzi 18 wsi sołec-

ce informacje zamieszczamy na stronie www.tmzz.
zlotoryja.pl.
Roman Gorzkowski, Paweł Buniowski

założeniami informatora-
przewodnika po Gminie 
Złotoryja.
Podczas pierwszego z czte-
rech zaplanowanych wykła-
dów z dziejów Śląska i zie-
mi złotoryjskiej, dr Ryszard 
Gładkiewicz z Uniwersytetu 
Wrocławskiego przedsta-
wił zarys najdawniejszych 
dziejów tego obszaru, pro-
blemy narodowościowe i 
wynikające z nich implika-
cje odnośnie wspólczesnej 
świadomosci narodowej 
mieszkańców Śląska.
Przypominamy uczestni-
kom projektu, że jego biu-
ro czynne jest w siedzibie 
TMZZ w poniedziałki i wtorki od 10.00 do 14.00 
oraz w środy od 16.30 do 18.00, a wszystkie bieżą-

Cieszymy się, że projekt Razem przez 800 lat zna-
lazł przewidzianą liczbę uczestników z tak wielu 
miejscowości Gminy Złotoryja: Rokitnicy, Wilkowa, 
Prusic, Jerzmanic Zdroju, Nowej Wsi Złotoryjskiej, 
Lubiatowa, Kozowa, Wysocka, Kopacza, Ernestyno-
wa, Rzymowki, Leszczyny, Sępowa, Nowej Ziemi, 
Podolan i Gierałtowca. 
Odbyły się już pierwsze warsztaty. Wszystkie opra-
cowaly plany pracy. Teatralny szybko wziął się za 
tworzenie mundurów oraz „uzbrojenia” z epoki na-
poleońskiej a także przystąpił do opracowanie sce-
nariusza inscenizacji, przewidzianej na 27 sierpnia. 
Bardzo odpowiedzialne zadanie spoczywa na Pani 
kierownik tych warsztatów, Agnieszce Brzymow-
skiej. Podczas warsztatów archeologicznych, ich kie-
rownik Mariusz Łesiuk, zapoznał uczestnikow m.in. 
z dotychczasowymi wynikami swych archeologicz-
nych badań – następne spotkanie przewidziano już 
w Rokitnicy (napiszemy o nim w kolejnym artykule). 
Uczestnicy warsztatów historycznych, pod kierun-
kiem Tomasza Szymaniaka, rozpoczęli dyskusję nad 

kich, 2 osiedla i 1 osada. 
III. Liczba ludności wynosi obecnie 

7158 osób. W 2005 r. zamieszkiwało tu-
taj 7130 osób, w tym 3515 mężczyzn i 

3615 kobiet ( w wieku przedpro-
dukcyjnym 1654, produkcyjnym 
4494 i poprodukcyjnym 919 
osób); większość zatrudnionych 
pracowała w przemyśle i budow-
nictwie (764), następnie w sek-
torze prywatnym (647) i publicz-
nym (491).

IV. Działa tutaj około 300 
podmiotów gospodar-
czych. Bezrobocie się-
ga 25,3%. Wodociągi 
obejmują 100% gminy, 
kanalizacja 85%, gazyfi -
kacja 5 miejscowości. W 
Lubiatowie funkcjonuje 
oczyszczalnia ścieków. 
77,3% gleb jest klasy 
I-III. Tereny mieszkanio-
wo-usługowe obejmują 
290 ha, czyli 2% ogól-
nej powierzchni gminy. 
Struktura gospodarstw 
rolnych: gospodarstwa 
do 2 ha – 15,6%, 2-5 
ha – 25,3 %, 5-10 ha – 
36,6%, 10-15 ha – 16,7, 
powyżej 15 ha – 5,8%.

V. Na terenie gminy 
znajdują się:

♦ rezerwat geologiczny„Wil-
cza Góra”, utworzony na Wilko-
łaku w 1959 r. 

♦ pomniki przyrody nieoży-
wionej: 

1. kamieniołom „Ciche szczę-
ście” w pobliżu wsi Leszczyna

2. jaskinie pseudokrasowe  
„Wilcza”, „Niedźwiedzia” i „Skal-
ny Wodospad” na zboczu doliny 
Drążnicy

3. „Krucze Skały” w Jerzmani-
cach-Zdroju

♦ część Parku Krajobrazowego „Cheł-
my”, obejmującego zasięgiem Leszczynę 
a w granicach swej otuliny także Wilków, 
Rokitnicę, Kozów, Kopacz, Łaźniki, Rzy-
mówkę, Prusice i Wysocko.

♦ ochroną przyrody zostało objętych 15 
drzew. Zabytkowe parki istnieją w Gie-
rałtowcu, Kwiatowie i Lubiatowie.

♦ Gmina leży w dorzeczu Kaczawy; jej 
największe dopływy to: Prusicki Potok, 
Lubiatówka i Drążnica.

VI. Funkcjonują następujące placówki 
oświatowe, dla których organem prowa-

Lp. Nazwisko i imię  Miejsce 
zamieszkania 

1    Adaszek Zdzisław  Prusice 
2    Baranowski Zenon  Gierałtowiec 
3    Choczaj Paweł  Wilków 
4    Czapliński Czesław  Lubiatów 
5    Didenkow Aleksander  Jerzmanice-Zdrój 
6    Hanczyn Renata  Prusice 
7    Karwan Jacek  Gierałtowiec  
8    Majchrowski Dariusz  Wilków 
9    Luzar Henryk  Wilków-Osiedle 
10    Parański Jacek  Wilków-Osiedle 
11    Pawlus Józef  Podolany 
12    Piątek Stanisław  Rokitnica 
13    Siudak Przemysław  Kozów 
14    Tymczyszyn Jan  Lubiatów 
15    Zając Wioletta  Jerzmanice-Zdrój   

 

Lp. 
Sołectwo, liczba 

mieszkańców miejscowości 
(2007) 

 Imię i nazwisko sołtysa 

1   Brennik, 225   Jan Krzepisz 
2   Gierałtowiec, 228   Ryszard Grygorcewicz 
3   Jerzmanice Zdrój, 719   Edward Janiec 
4   Kopacz, 150   Iwona Tyńska 
5   Kozów, 227   Roman Leśny 
6   Leszczyna, 158   Danuta Sawicka 
7   Lubiatów, 778   Barbara Gzik 
8   Łaźniki, 105   Popielarz Regina 
9   Nowa Wieś Złotoryjska, 148   Henryk Boczkur 
10   Podolany, 221   Czesław Pawlus 
11   Prusice, 666   Kazimierz Gregulski 
12   Pyskowice, 98   Stanisław Wróblewski 
13   Rokitnica, 273   Bronisław Cich 
14   Rzymówka, 176   Władysław Lizoń 
15   Sępów, 123   Małgorzata Chudzik 
16   Wilków, 749   Maria Korobajło 
17   Wyskok, 51   Tadeusz Chmielowski 
18   Wysocko, 155   Andrzej Całkowski 

19   Ernestynów Osiedle, 337   Beata Paździor 
  - przew. Zarządu Osiedla 

20   Wilków Osiedle, 1290   Elżbieta Banaszyńska 
  - przew. Zarządu Osiedla 

 

Radni Rady Gminy wybrani 21 listopada 2010 r.

WYKAZ SOŁTYSÓW WYBRANYCH W 2011 r.

Zużycie materiału
● tkanina na suknię 2,50 m 
(szer.1,50)
● pasmanteria 6,50 m
● sznurek do boków sukni 

3,00 m
● pasmanteria z pętelkami do 

przewleczenia sznurówki 1 m
Zamiast tej pasmanterii można przyszyć 
zwykłe metalowe haftki, jakich używano 
w średniowieczu  (potwierdzają to 
wykopaliska), co jest o wiele tańsze od 
pasmanterii.

Tę szatę nosiło się na 
suknię spodnią, pod 

którą była jeszcze halka. 
Halka zwykle miała dłu-
gie sznurowane rękawy. 
W średniowieczu ciało 
ludzkie było szczelnie 
zasłonięte włącznie z 
głową. Mogła być odsło-
nięta jedynie twarz, a i to 
nie cała. Stroje średnio-
wieczne prezentowane 
gdzieniegdzie w sieci i na 
fi lmach z krótkimi ręka-
wami i bez nakryć głowy 
to pomyłka! 

Surkot sięgała do po-
łowy łydki lub tylko do 
kolan, dzięki czemu widać 
było skraj sukni spodniej. 
Szerokie wycięcia na rę-
kawy, zwane przez współ-
czesnych oknami szatana 
były często obszyte fu-
trem lub bardzo ozdobną 
taśmą. Suknia może być 
dopasowana do fi gury 
sznurówką umieszczoną w wycięciach na rękawy. 

Z przodu szaty widnieją otwory, które przypominają nasze współcze-
sne kieszenie (średniowieczni krawcy nie znali pojęcia kieszeni), jednak 
służą tylko do tego, aby kobiety mogły sięgnąć do mieszka przymocowane-
go do paska sukni spodniej. Również są obszyte wytworną taśmą. Można 
zrezygnować z ozdobnej taśmy i użyć paska kontrastowej tkaniny. Wtedy 
suknia przestaje mieć charakter dworski i może być reprezentowana jako 
strój mieszczki czy służącej ówczesnej księżnej.

Wykroje do skopiowania są dostępne w siedzibie redakcji po uprzed-
nim umówieniu się drogą mailową z Agnieszką Młyńczak, która prowa-
dzi ten kącik. Do skopiowania należy przynieść ze sobą kilka arkuszy 
szarego papieru oraz kalkę ołówkową (maszynową). W przypadku braku 
kalki może być użyty papier przezroczysty. Oryginały wykrojów nie będą 
wypożyczane poza obręb 
redakcji.
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Świerzawa zalicza sie do grona tych miejsc, które 
zachwycają swoim położeniem.

Z jednej strony  malownicze Góry  Kaczawskie, 
z dugiej zaś leniwie płynąca rzeka Kaczawa  (niem. 
Katzbach-Koci Strumień). Zbocza gór porozcinane 
są wzniesieniami, które w okresie wiosenno-jesien-
nym są miejscem wypraw rodzinnych oraz okazją 
do uprawiania szeroko  rozumianej turystyki spor-
towej. Do najbardziej rozpowszechnionych punk-
tów zalicza się Okole (niem. Hohgugle), Organy 
Wielisławskie (niem. Grose Orgel-Wielkie Organy), 
Jaskinia Wielisławska, Piaskowa Góra, Skowroniec, 
Kraśnickie Wzgórze.

  W czasie wyprawy możemy spotkać salamandrę 
plamistą, obuwika pospolitego (storczyk), skalne 
kwiaty ( piękne formy agatowe). Bogato występuje 
tzw. zwierzyna łowna ( sarny, jelenie, dziki, lisy). Po-
nad 40% obszaru Gminy Świerzwa zajmują lasy i  łąki. 
Czyste powietrze oraz wytyczone trasy turystyczne 
są ogromnym walorem Miasta Gminy Świerzawa.

Rys historyczny do 1939 r.
Według źródeł historycznych pierwsze wzmianki 

o Świerzawie pochodzą z XII wieku (1159r.). Jest to 
okres bardzo burzliwy w historii Polski. W 1138 roku 
książe Bolesław Krzywousty na łożu śmierci wpro-
wadził w życie zasadę senioratu, która doprowadziła 
do rozbicia dzielnicowego Polski. Owocem tej poli-
tyki było rozdrobnienie księstw. Rosnące aspiracje 
lokalnych władców oraz odsuwanie na tor boczny 
interesów państwa cechowały ten okres.

   Jednym z takich władców był książe jaworsko-
świdnicki Bolesław I Surowy (1252-1301). Ocenia 
się, że był to człowiek ambitny, prowadzący własną 
politykę mającą na celu powiększenie własnych 
dóbr. Warto wspomnieć, że sprzyjał rozwojowi in-
frastruktury swojego księstwa. Nadając prawa mie-
skie Świerzawie w 1296 roku (XIII w.)  powołał nowy 

ośrodek administracyjno-handlowy.
Położenie miasta pozwalało uaktyw-

nić handel, a co za tym idzie zwiększyć 

wpływy do  książecego skarbca. 
Miasto nie było jednak ważnym 
ośrodkiem  politycznym.  W imieniu 
władcy osadą zarządzał burgrabia 
(urzędnik ksią-
żęcy). Wzorem 
b u d o w a n y c h 
wówczas miast 
Świerzawa zo-
stała otoczona 
murem a we-
wnątrz posado-
wiono zamek. 
Zarówno mury, 
jak i zamek nie 
zachowały się 
do dnia dzisiej-
szego. Rozwój 

cechów rzemieślniczych musiał 
wpływać na wzrost zamożności 
mieszkańców, ale nie przyczynił 
sie do wzrostu znaczenia mia-
sta. Nadal był to mały ośrodek 
handlu, jakich w owym czasie na 
Śląsku było wiele.

Bez wątpienia był to plus i 
minus miasta. Pamiętajmy, że 
uchroni to miasto od wielu zawi-
rowań historycznych.

Najazdy czeskich husytów (wojny religijne) w XV 
wieku pod wodzą Prokopa Łysego zwanego również 
Gołym zahamowały rozwój miasta.  Wielka polity-
ka  zapoczątkowana na soborze w Konstancji 1414 r. 
odbiła się negatywnym  echem w historii Świerzawy. 
Prowadzone grabieże i zniszczenie miasta były cha-
rakterystyczne dla wypraw husyckich. Podobny los 
spotkał w owym czasie wiele miast śląskich. Cóż był 
to żywioł, który miał tyko jeden cel, głównie ekono-
miczny. Jeżeli mówimy o zniszczeniach i zawirowa-
niach wokół miasta w wiekach XVI i XVII to mamy na 
myśli wojny religijne.

Pamietajmy, że związki Śląska, a co za tym idzie 
również Świerzawy z Polską były  w tym czasie zni-
kome.

Wielki wpływ na losy miasta miały wydarzenia 
Europy Zachodniej, a w niewielkim wydarzenie 
dziejące się w Rzeczpospolitej. Polska na począt-
ku XVI wieku przeżywa swój rozkwit i tolerancje, 
zaś Europa Zachodnia stawała przed problemem 
reformacji ogłoszonej przez Marcina Lutra i odpo-
wiedzi Kościoła na kryzys, który został zapocząt-
kowany w 1517 roku.  Kulminacją, którego będzie 
wojna trzydziestoletnia z lat (1618-1648), zwłaszcza 
dwa okresy tej wojny: szwedzki (1630-1635) oraz 

francusko-szwedzki (1635-1648). 
Wówczas miasto doznało najwięk-
szych zniszczeń materialnych oraz 
fi nansowych. Tak już jest, że każda 
wojna kosztuje, a płacą za nia zwykli 
obywatele bez względu na poglądy 
polityczne i przekonania religijne. 
Pamiętajmy, że w tym czasie Świe-
rzawa była zamieszkana w wiekszo-

ści przez protestantów. Na szczę-
ście miasto nie podzieliło losów 
wielu zniszczonych w owym cza-
sie miejscowości i potrafi ło się 
odbudować.

Obok zniszczeń wojennych 
drugim zagrożeniem miasta były 
pożary nękające mieszkańców. 
Świadczy to o gęstej drewnia-
nej zabudowie. Nie jest to nic 
szczególnego zważywszy, że naj-

większe 
m i a s t a 
Europy 
m i a ł y 
ten sam pro-
blem i systema-
tycznie wpro- w a -
dzały budow- n i c t wo 
z trwałego ma- teriału.Podobnie 
zmieniała sie urba- nizacja Świerzawy.  
W wieku XIX odstąpiono od budownictwa 
drewnianego. Nasuwa się w tym miejscu ko-
lejny wniosek, że miasto bardzo długo boryka-
ło się z trudnościami ekonomicznymi swoich 
mieszkańców.

W latach 1818-1932 miasto pełniło rolę powiatu.
Był to w dotychczasowej historii miasta największy 
sukces polityczny.Widoczny jest dynamizm w rozwo-
ju miasta. Poprowadzono linię kolejową Złotoryja, 
Marciszów (1862r.), działał szpital miejski, rosła licz-
ba mieszkańców, zanikała zabudowa wiejska w mie-
ście. Spięto miasto dwoma mostami, które służą do 
dnia dzisiejszego. Przebudowano sieć wodociągową,

Działały dwie szkoły podstawowe (ewangelicka i 
katolicka), powstało prywatne przedszkole

Położenie geografi czne stało,  się źródłem docho-
dów dla mieszkańców .Powstały cztery hotele, park 
rekracyjny, działał amfi teatr, basen.

Wydawane były lokalne gazety:
1. Kreisblatt  des Koeniglichen Landratsamtes zu 
Schoenau ( Tygodnik Powiatowy Królewskiego Sta-
rostwa w Świerzawie).
2. Schoenauer Kreisblatt  (Świerzawskie Wiadomości 
Powiatowe)
3. Gebirgeblaett er (Pismo Górskie)
4. Lokallblatt  Stadt und Kres Schoenau  ( lokalne 
wiadomości Miasta i Powiatu Świerzawskiego)
5. Kreiszeitung (Gazeta Powiatowa)

Wiek dwudziesty to okres wojen Światowych. 
Świerzawa nie odniosła zniszczeń zarówno w pierw-
szej jak I w drugiej wojnie światowej. Działania 
wojenne były albo zbyt daleko od  Śląska (I wojna 
światowa), albo front przebiegał tuż obok ( II wojna 
światowa).Okres wojny, czasy powojenne oraz zaby-
ki miejskie zostaną opisane w następnym artykule.

Czesław Leśniak
 

dzącym jest Gmina:
♦ Szkoła Podstawowa w Gierałtowcu
♦ Szkoła Podstawowa w Rokitnicy
♦ Szkoła Podstawowa w Wilkowie-Osie-

dlu
♦ Gimnazjum w Lubiatowie
♦ Gimnazjum w Wilkowie-Osiedlu
Od roku szkolnego 2010/2011 dzia-

ła Gimnazjum w Rokitnicy, prowadzo-
ne przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Rokitnica. W Jerzmanicach Zdroju po-
wstała tzw. „Mała Szkoła”, której orga-
nem prowadzącym jest Stowarzyszenie 

Na Rzecz Rozwoju Wsi Jerzmanice Zdrój. 
Ogółem w szkołach na terenie gminy 
pobiera naukę ponad 800 uczniów. Od 
września 2010 r. rozpoczęły działalność 
trzy Punkty Przedszkolne w miejscowo-
ściach: Gierałtowiec, Rokitnica i Wilków-
Osiedle, współfi nansowane ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

VII. Przez teren gminy wiodą szlaki tu-
rystyczno-pielgrzymkowe:

♦ Szlak Polskiej Miedzi (znaki niebie-
skie): Złotoryja - Rokitnica - Rzymówka 
- Krotoszyce - Wilczyce - Legnica

 ♦ Szlak Brzeżny (znaki czerwone):  Zło-
toryja - Leszczyna - Stanisławów - Gó-
rzec - Jerzyków - Myślibórz - Grobla - 
Kwietniki - Świny - Bolków

♦ Szlak Spacerowy (znaki zielone):  Zło-
toryja - dolina Kaczawy - dolina Drążnicy 
(jaskinie pseudokrasowe) - Wilcza Góra - 
Wilków - Leszczyna - Prusice - Rokitnica. 

♦ Ścieżka św. Jadwigi: Złotoryja - Ro-
kitnica

♦ Droga św. Jakuba: Wysocko - Kozów 
- Rokitnica - Kopacz - Złotoryja - Jerz-
manice Zdrój

♦ Szlak Czterech Świątyń Jadwiżań-

skich: Złotoryja – Prusice – Wysocko
♦ Szlak Źródlany (źródełka św. Jadwi-

gi): Jerzmanice Zdrój – Rokitnica – Przy-
mówka

♦ Złoty Szlak Rowerowy: Złotoryja – Ro-
kitnica – Prusice – Leszczyna – Jerzma-
nice Zdrój – Wilkołak

♦ Ścieżka przyrodnicza „Synklina Lesz-
czyny”

VIII. Sport
Na terenie gminy działa siedem ogniw 

Ludowych Zespołów Sportowych - sek-
cje piłki nożnej: „Polonia” Ernestynów, 
„Przyszłość” Prusice, „Iskra” Jerzma-

nice-Zdrój, „Lechia” Rokitnica, „Lubia-
towianka” Lubiaków,  „Wilkowianka” 
Wilków,   „Huragan” N.W.Złotoryjska. 
Ponadto działa Kolarski Klub Spor-
towy „MOTO-MRÓZ” Rzymówka a
przy Szkole Podstawowej w Gierałtow-
cu UKS, którego specjalnością jest tenis 
stołowy.

IX. Placówki kultury
Biblioteka Publiczna Gminy Złotory-

ja z siedzibą w Rokitnicy posiada fi lie w 
Jerzmanicach-Zdroju, Gierałtowcu i Wil-
kowie. Na terenie gminy funkcjonuje 19 
świetlic wiejskich.

X. Jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej istnieją w Prusicach i Wysocku.    

Opracowanie tekstu: 
   Paweł Buniowski
Zdjęcia: Cezary Skała

Źródła wiadomości: Gmina Złotoryja. Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego. Złotoryja 2008; 
www.zlotoryja.com.pl; Michler A. Gmina 
Złotoryja dawniej i dziś. Zarys historii miej-
scowości, dziedzictwo kulturowe oraz doro-
bek współczesności. Złotoryja 2006.

Sonove - Schonau – Szunów – Świerzawa: Sonove - Schonau – Szunów – Świerzawa: Sonove - Schonau – Szunów – Świerzawa: 
wiele nazw - jedno miastowiele nazw - jedno miastowiele nazw - jedno miastowiele nazw - jedno miastowiele nazw - jedno miastowiele nazw - jedno miasto
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Nieprzypadkowo w 2011 
r. otrzymaliśmy pierwszą 

powojenną monografi ę sław-
nej, nie bójmy się tak powie-
dzieć, Rokitnicy. Wśród wielu 
dat, zebranych przez Alfreda 
Michlera, miejsce szczególne 
posiada 11. kwietnia, gdyż 
tylko w tym dniu 1211 r. ksią-
żę Henryk Brodaty przeby-
wał w rokitnickim zamku a 
wówczas mógł zdecydować 
o nadaniu praw miejskich 
Złotoryi. Czytamy o dziejach 
kościoła i zamku, szkół i orga-
nizacji społecznych, dawnych 
i obecnych mieszkańcach. 
Publikację wydała Biblioteka 
Publiczna Gminy Złotoryja z 
siedzibą w Rokitnicy, dyspo-
nuje nią również Urząd Gmi-
ny.

Roman Gorzkowski

W tej chwili nieistotne, czy obchody jubileuszu 
osiemsetlecia rozkręcają się zbyt powoli, czy 

też dopiero przed nami najważniejsze imprezy, prze-
widziane w planach wielu organizatorów. Ważne, 
że ta okazja wciąż pobudza do prób odczytania na 
nowo okoliczności otrzymania przez nasze miasto 
magdeburskich praw miejskich.

Ze zrozumiałych względów rok 1211 utrwalił się w 
świadomości mieszkańców miasta oraz wszystkich 
historyków. Żadne z innych miast polskich nie może 
poszczycić się posiadaniem starszego źródła histo-
rycznego, które zaświadczałoby o posługiwaniu się 
owymi prawami. Pamiętamy, że nasi przodkowie w 
1911 r. hucznie obchodzili rocznicę 700-lecia, a po-
dobno już w 1812 r., pamiętając o 600-leciu, spro-
wadzono do kościoła NNMP potężny ołtarz, który 
zdobi tę świątynię do dzisiaj.

Panuje przekonanie, że dokument, u spodu które-
go książę Henryk Brodaty polecił dopisać w 1211 r. 
słynne zdanie, niejako załatwia sprawę w tym sensie, 
że owa decyzja spowodowała i rozpoczęła tutaj waż-
ne przemiany. Przypomnijmy, że Henryk zdecydował 
wówczas, aby goście ze Złota posługiwali się prawa-
mi spisanymi przez Pana Wichmanna, arcybiskupa 
Magdeburga. Co więcej, wielu spodziewa się, że 
cała treść dokumentu, nie tylko ów dopisek, mówi o 
nadaniu praw miejskich osadzie zwanej Aurum.

Wiadomo, że wprowadzenie takich praw, czyli tak 
zwana lokacja, oznaczała przede wszystkim powsta-
nie organów władzy, dokładne określenie jej obo-
wiązków i praw  osadników a także, co jest nie mniej 
ważne, wytyczenie granic miasta, jego planu prze-
strzennego, położenia i kształtu rynku a nawet roz-
miarów tzw. działek lokacyjnych, to znaczy parcel, 
które otrzymywali mieszkańcy miasta. Właściciel 
miasta, w tym przypadku książę, powierzał lokację 
tak zwanemu zasadźcy (po łacinie zwanemu locato-
rem), który z reguły obejmował potem najważniej-
szą funkcję w mieście, czyli zostawał wójtem. Takie 
właśnie postanowienia i decyzje Henryka Brodatego 
kojarzą się powszechnie z omawianym dokumen-
tem. W 2010 r. radny Józef Banaszek, zapalony mi-
łośnik dziejów Złotoryi, zgłosił wniosek, aby z okazji 
jubileuszu wreszcie w całości przetłumaczyć doku-
ment, oczekując, jak się wydaje, potwierdzenia tych 

utrwalonych opinii.
Cóż jednak może się okazać, gdy poznamy jego 

treść? Trzeba na początek stwierdzić, że cały doku-
ment powstał nie w 1211 r. a już w roku 1188. Jest 
to jedna z kopii postanowień, które w 1188 r. ogłosił 
arcybiskup Wichmann w Magdeburgu. Sam Magde-
burg nie tylko w tym roku otrzymał prawa miejskie, 
ale również zniszczony został wielkim pożarem. Ko-
lejne magdeburskie decyzje docierały wszędzie tam, 
gdzie wprowadzano prawa, wzorowane na magde-
burskich. Zapewne co najmniej kilka kopii dotarło 
na Śląsk. Zdaniem większości historyków, otrzymał 
je książę Henryk Brodaty, który rozpoczął swe pano-
wanie w 1201 r.

Już ćwierć wieku temu, w publikacji poświęco-
nej początkom Złotoryi, stwierdziliśmy, że w doku-
mencie z 1188 r. Wichmann spisał jedynie przepi-
sy sądowe i porządkowe prawa magdeburskiego 
(Najdawniejsze dzieje Złotoryi (do końca XIII wieku). 
Złotoryja 1986 s. 20. Powtórzylismy to w 1997 r. w 
Dziejach Złotoryi, Złotoryja-Wrocław 1997, pod red. 
R. Gładkiewicza na s. 32). Od dawna wiadomo było, 
że nie jest to dokument księcia Henryka Brodatego, 
a Złotoryja wymieniana jest jedynie w przytoczo-
nym wyżej dopisku. Całego tekstu w 1986 r. nie tłu-
maczyliśmy, zadowalając się pobieżną jego analizą i 
opiniami wcześniejszych badaczy. Opowiedzieliśmy 
się wtedy także za stanowiskiem, które upatrywa-
ło w 1211 r. początek procesu nadawania Złotoryi 
praw miejskich.

Dzisiaj dysponujemy już nie tylko tłumaczeniem 
całego dokumentu (wyrażam w tym miejscu podzię-
kowania Pani Annie Chrzanowskiej), ale również 
inaczej widzimy wydarzenia sprzed ośmiuset laty.

Arcybiskup Wichmann, właściciel Magdeburga, 
pisze na wstępie, że zmiany w prawie, które pro-
ponuje, mają pocieszyć mieszkańców tego miasta, 
przygnębionych pożarem, oraz ułatwić ich życie. Ni-
żej, w ośmiu paragrafach, wprowadza nowe przepi-
sy prawa. Przytoczmy choć kilka z nich:                               

§ 2
Jeśli syn jakiegoś mężczyzny kogoś zranił lub za-

bił, a ojciec nie był przy tym obecny, albo jeśli był a 
nie przyłożył do tego ręki, jeśli mogą zaświadczyć o 

tym zajściu prawi mężowie, powinien być całkowicie 
zwolniony z winy i kary z nią związanej.

§ 6
Jeśli wiadomo, że ktoś z miasta przez święte i 

dobre ślubowanie zobowiązał się do pielgrzymki 
lub był gotów do podróży z powodu załatwienia 
koniecznych dla niego i jego sposobu życia intere-
sów a w tym czasie nadano bieg procesowi, z po-
wodu którego musi czekać na decyzję burgrabiego 
lub sołtysa, postanawiamy, że opóźnienie realizacji 
ślubowania albo rozpoczęcia podróży handlowej nie 
powinno mieć miejsca, a proces powinien być prze-
prowadzony do końca jeszcze tego samego dnia tak, 
jak musiałoby to być przeprowadzone w należnym 
terminie.

§ 7
Jeśli obywatel skarży obcego lub obcy obywatela, 

przy czym na decyzję burgrabiego  lub sołtysa na-

Po ostrej zimie stopniał śnieg, odsłaniając Górny Rynek w całej okazało-
ści. Dostojny gmach ratusza  godnie wkomponowuje się w architekturę 

Rynku, umieszczone nad jego wejściem godło, przypomina mieszczanom 
o miejskich tradycjach (mamy nadzieję, że obecne pokolenie  utożsamia 
się z miastem jak nasi poprzednicy). Zazdrość  wzbudzają miejsca par-
kingowe bez parkometrów. Po jesienno-zimowym remoncie  słychać gło-
sy, że dawniej Rynek wyglądał  o wiele ładniej. Widać jednak, że niegdyś 
Górny Rynek prezentował się podobnie jak w tej chwili.  Godne pożało-
wania są tylko bezpowrotnie utracone kamienice na wschodniej stronie 

Jeśli trudno 
będzie od-

powiedzieć na 
pytanie, gdzie 
znajdował się 
ten nieistniejący 
fragment mia-
sta, to po pierw-
sze - prosimy 
spróbować zna-
leźć na Starówce 
ulice, których 
dawna zabudo-
wa należy już 
do przeszłości, 
a po drugie- 
sprawdzić, czy 
naprawdę żaden 
z budynków na 
fotografi i już 
nie istnieje. Na 
autorów po-
prawnych od-
powiedzi czeka 
nagroda książ-
kowa.
Roman 
Gorzkowski

leżałoby czekać, postanawiamy, aby przez jakiekol-
wiek opóźnienie nie powstały szkody dla żadnej ze 
stron, że tego dnia, którego nadano bieg sprawie 
była ona załatwiona i doprowadzona do końca.

§ 8
Ponieważ spory prawne tego typu mogą być roz-

strzygane tylko wyrokiem ławników, postanawiamy 
dla wygody obywateli i obcych, że jeśli ławnicy nie 
są obecni, wymagane przez obywateli postanowie-
nie burgrabiego lub sołtysa otrzymuje moc prawną.

Na koniec Wichmann stwierdza:
Aby prawo miejskie złagodzone naszą dobrą wolą 

nie ucierpiało przez ingerencję jakiejś głupoty posta-
nawiamy, że podczas zebrania obywateli żadnemu 
prostakowi nie powinno być udzielone pozwolenie 
sprzeciwiania się niedorzecznymi słowami albo 
sprzeciwu woli lepszych w czymkolwiek. Ale ponie-
waż przez takich ludzi najczęściej powstają szkody 
dla gminy, postanawiamy i zarządzamy, że dla wy-
tępienia takiego zuchwalstwa na tego, kto coś tego 
rodzaju czyni, powinno być nałożona przez obywate-
li tak dotkliwa kara, aby nikt inny się na coś takiego 
nie poważył. 

Przede wszystkim zauważmy, że nie ma tutaj 
mowy o politycznych aspektach prawa magdebur-
skiego (zasadźcy, osadnikach) czy też lokacji urbani-
stycznej. 

Postawmy teraz kluczowe pytanie: do kogo kon-
kretniej w 1211 r. mógł skierować dokument z taką 
treścią książę Henryk Brodaty? Czy do grupy osad-
ników, która dopiero co przybyła nad Kaczawę, i 
zabierała się do rozpoczęcia lokacji, czy też do ist-
niejącej tutaj już od jakiegoś czasu władzy, opiera-
jącej swe rządy na prawie magdeburskim? Wydaje 
się, iż wybrać można ten drugi wariant. Dokument 
dotyczył przecież szczegółów a nie podstawowych 
aspektów lokacji. Dodatkowe pouczenia prawne z 
Magdeburga, jak stwierdziliśmy wyżej, otrzymywały 
urządzone już wcześniej na jego prawie miejscowo-
ści. Może więc wcześniej niż w 1211 r. dotarły tutaj 
prawa miejskie a decyzja Henryka Brodatego była 
kolejnym, nie pierwszym, etapem w rozwoju naszej 
miejscowości. 

Zdajemy sobie sprawę, że hipoteza ma słabe 
punkty. Mieszkańców złotej osady książę nazywa 
gośćmi, a więc chodziło o osoby, które nie prze-

„Od zawsze” w Złotoryi było kilka zakładów fotografi cznych.  Do 
bardziej znanych fotografów należały kiedyś studia  F. Hyny 

i W. Menzla. Zakłady te zajmowały się nie tylko fotografowaniem, 
ale również wydawaniem pocztówek, które możemy podziwiać na 
wystawach oraz u kolekcjonerów. Obok widzimy stare fotografi e, 
wykonane w zakładzie fotografi cznym E. Rehnerta, mieszczącym 
się przed wojną w okolicach poczty.  Zdjęcia są  podklejone na spe-
cjalnej fi rmowej tekturce, na której umieszczano nazwę oraz  adres 
fi rmy. 

Przemysław Markiewicz

To już ostatni odcinek skrótowego przeglądu dzie-
jów Złotoryi (w nawiasach odpowiednie strony z 
„Dziejów Złotoryi”):
- epidemie cholery (106, 116, 119)
- wojny napoleońskie, głównie bitwy w 1813 r. o 
miasto i jego okolice, wizyta króla pruskiego Fryde-
ryka III i cara rosyjskiego Aleksandra (107-108)
- pierwsze czasopisma i obszerne opracowania dziejów 
miasta spisane przez nauczycieli (109, 125-126, 279)
- powstanie kilku większych fabryk, np. kapeluszy, 
browarów itd. (119-122)
- powstanie kilkudziesięciu organizacji społecznych, 
parti i politycznych, fundacji itp. (123, 127, 132)
- wybudowanie gmachu szkolnego przy ul. Ko-
lejowej i otwarcie najpierw zakładu dla sierot, 
funkcjonowanie szkół dla dziewcząt, chłopców itp. 
(130-132)
- rozwiązanie zakonu franciszkanów, sprowadzenie 
nowego ołtarza do kościoła Mariackiego, budowa 
obecnego ratusza (277-278)
- rozebranie murów obronnych, założenie plant (278-279)
- uruchomienie w 1884 r. pierwszego połączenia 
kolejowego (279)
- budowa schronisk na Wilkołaku (279)

Roman Gorzkowski

Rynku. Czekamy, aż 
włodarze naszego 
miasta  zadbają o 
zazielenienie  pu-
stych przestrzeni, co 
już ponad  100 lat 
temu było ważnym 
elementem Rynku.
Piotr Klimaszewski

bywały jeszcze zbyt długo na na-
szym terenie. Na upartego biorąc, 
wszystko mogło dziać się w tym 
samym 1211 r.: najpierw przyby-
wa gromada niemieckich gości, 
wyznacza spośród siebie zasadźcę, 
dokonuje się lokacja, a parę miesię-
cy później Henryk Brodaty przeka-
zuje kopię dokumentu arcybiskupa 
Wichmanna. Jeśli jednak przyjąć 
za Alfredem Michlerem (Od Ro-
kitnicy do Rokitnicy. Zarys historii, 
dziedzictwo przeszłości i dorobek 
współczesności. Rokitnica-Złotory-
ja 2010 s. 36-38), że Henryk Broda-
ty przebywał w 1211 r. na zamku w 
Rokitnicy jedynie w dniu 11. kwiet-
nia i wtedy właśnie polecił dopisać 
cytowane już zdanie, to wydaje 
się, że okres zimy nie sprzyjał jed-
nak osadniczym podróżom. Wobec 
tego pierwsza (kolejna?) zwarta i 
liczniejsza grupa kolonistów mogła 
przybyć tutaj nieco wcześniej niż 
w 1211 r. Kiedy konkretniej – nie 
sposób ustalić. Musimy pamiętać, 
iż historycy nie wykluczają, że już 
książę Bolesław Wysoki (zm. w 
1201 r.), ojciec Henryka Brodatego, 
sprowadził w nasze okolice nie-
mieckich górników, którzy założyli 
osadę na Górze Mikołaja. W 1217 
r. nasze miasto posiadało już dwie 
świątynie (św. Mikołaja i św. Ma-
rii), których spór o pierwszeństwo 
rozstrzygnął dopiero sam papież, 
co skłania do wniosku, że musiały 
istnieć co najmniej od kilku lat. 

Niniejszy tekst w żaden sposób 
nie zamierza zdewaluować obcho-
dów 800-lecia. Chcieliśmy jedynie 
podzielić się opinią, że dokument 
z 1188 r. z dopiskiem z 1211 r. być 
może jest dowodem nie na wpro-
wadzenie wtedy magdeburskich 
praw miejskich, ale na ich funkcjo-
nowanie tutaj już przed 1211 r.

Roman Gorzkowski
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Rynku, umieszczone nad jego wejściem godło, przypomina mieszczanom 
o miejskich tradycjach (mamy nadzieję, że obecne pokolenie  utożsamia 
się z miastem jak nasi poprzednicy). Zazdrość  wzbudzają miejsca par-
kingowe bez parkometrów. Po jesienno-zimowym remoncie  słychać gło-
sy, że dawniej Rynek wyglądał  o wiele ładniej. Widać jednak, że niegdyś 
Górny Rynek prezentował się podobnie jak w tej chwili.  Godne pożało-
wania są tylko bezpowrotnie utracone kamienice na wschodniej stronie 

J
powiedzieć na 
pytanie, gdzie 
znajdował się 
ten nieistniejący 
fragment mia-
sta, to po pierw-
sze - prosimy 
spróbować zna-
leźć na Starówce 
ulice, których 
dawna zabudo-
wa należy już 
do przeszłości, 
a po drugie- 
sprawdzić, czy 
naprawdę żaden 
z budynków na 
fotografi i już 
nie istnieje. Na 
autorów po-
prawnych od-
powiedzi czeka 
nagroda książ-
kowa.
Roman 
Gorzkowski

W tej chwili nieistotne, czy obchody jubileuszu utrwalonych opinii.
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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


