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Pytanie jest tylko z pozoru absurdalne. Coraz częściej
jesteśmy świadkami kreowania polityki przy pomocy
wyników sondaży. Już przyzwyczailiśmy się, że wyniki sondaży są przyjmowane przez polityków z wielkim
nabożeństwem i ci, którym słupki rosną, przekonują o
obiektywności takich badań, a ci, którym słupki maleją, podważają wyniki i metodykę ich prowadzenia.
Wyniki są w końcu brutalnie weryﬁkowane przez wybory, a z nimi, prędzej czy później, wszyscy się godzą.
Tak bywa w „wielkiej polityce”. Okazuje się jednak, że
można sprytniej wykorzystać badanie opinii publicznej. Firma EPA Wind próbuje wybudować w gminie
Pielgrzymka farmę wiatrową. Poprzednia rada gminy
wyraziła na to zgodę pomimo protestów mieszkańców.
Nowa rada wzięła jednak pod uwagę stanowisko
zebrań wiejskich Wojcieszyna, Pielgrzymki i Nowej
Wsi Grodziskiej, przeanalizowała ponownie zagrożenia i korzyści, w tym głównie wątpliwe korzyści
ﬁnansowe dla gminy i podjęła uchwałę zobowiązującą
wójta do wstrzymania działań i procedur, związanych
z przygotowaniem budowy elektrowni wiatrowej.
Reakcja inwestora była natychmiastowa – obietnice
kolejnych darowizn dla gminy i umiejętnie prowadzona akcja promocyjno-wizerunkowa, która ma wpłynąć
na zmianę postaw mieszkańców. Ostatnim uderzeniem
był sondaż, przeprowadzony przez najstarszy ośrodek
badania opinii publicznej w Polsce. Wyniki zostały
tryumfalnie przedstawione przez inwestora na spotkaniu z kilkoma radnymi, sołtysami i wójtem gminy
Pielgrzymka 12. maja w hotelu Qubus w Złotoryi.
Według ﬁrmy sondażowej większość (69%) mieszkańców popiera wiatraki, a 46% nie dostrzega zagrożeń
związanych z postawieniem i eksploatacją farmy.
Badania przeprowadzono na tzw. reprezentatywnej
próbie mieszkańców wszystkich dziewięciu miejscowości gminy, podczas gdy zainteresowani są głównie
ludzie z trzech wsi. Wynik jak wynik, nie chodzi tutaj
o jego podważanie. Wszak powszechnie wiadomo,
że rezultat sondażu zależy od wielu czynników, w
tym od treści pytań, od ich kolejności i od sposobu
przeprowadzenia wywiadu. Zależy także od metody
doboru osób ankietowanych. Jednak inwestor posunął się dalej i zaczął sugerować władzom gminy, że
legalne mechanizmy demokracji są ułomne i należy się
kierować wynikami sondaży. Krótko mówiąc, należy
zlekceważyć uchwały zebrań wiejskich i rady gminy i
podjąć decyzję na podstawie sondażu, który przecież
najlepiej pokazuje, co jest dobre dla gminy i jej obywateli. Zebrani wysłuchali małego wykładu o wyższości
badań sondażowych opinii publicznej nad usankcjonowanymi prawem zasadami demokracji i ze zrozumieniem przyjęli argumenty „wykładowcy”. Przewodniczący rady gminy nieśmiało zauważył, iż uchwały są
dla niego „troszeczkę wiążące”, chwilę później jednak
pocieszył siebie i innych, że świadomość społeczeństwa
i radnych stopniowo wzrasta, tylko trzeba będzie nad
nią jeszcze popracować. Dobry humor i optymizm
zebranych poprawiła jeszcze kolejna obietnica inwestora, przyznania gminie 650 tys. zł, jeżeli przestanie
się sprzeciwiać inwestycji i uspokoi oponentów.
W nocy przyśniła mi się wizja państwa bez sejmu, samorządów i innych skostniałych instytucji. Nawet bez
sądów. Jest tylko władza centralna i potężny ośrodek
badania opinii publicznej. Każda decyzja jest podejmowana na podstawie wyników sondażu reprezentatywnej próby społeczeństwa. Wyroki są także ferowane
po przeprowadzeniu sondy, może nawet telefonicznej.
To taniej i szybciej, a przy tym lepiej dla narodu. Bo
przecież demokracja parlamentarna ma zbyt wiele wad
i jest przestarzałą formą ustroju państwa.
Jacek Barciszewski

Matematyk
i humanista

Spotkanie z okazji beneﬁsu prof. Stanisława Macieja
Horodniczego w Liceum Ogólnokształcącym. 2008 r.
Stanisław Horodniczy: Masz jakieś pytania przygotowane?
Robert Pawłowski: Gdzie tam. To będzie czysta improwizacja, panie profesorze. No właśnie – jak pan traﬁł do
Złotoryi?
Przez przypadek.
?
W ogóle nie zamierzałem zostać nauczycielem.
To gdzie chciał Pan pracować?
W milicji.
W milicji?
Tak. W Bolesławcu. W przestępstwach gospodarczych. W zasadzie wszystko miałem już uzgodnione. Przez pół roku w 1976
załatwiałem formalności będąc na ostatnim roku studiów. Przeszedłem testy, badania, ale gdy zadzwoniłem, żeby umówić się
na ostateczną rozmowę z komendantem w Jeleniej Górze, usłyszałem, że nie zostałem przyjęty. Do dzisiaj nie wiem, dlaczego.
Może coś miał pan w papierach?
Raczej nie. Fakt, że miałem rodzinę w Australii, która akurat wtedy mnie odwiedziła, ale wcale tego nie ukrywałem.
Powiedzieli mi tylko, że odeślą dokumenty i koniec. Było to
chyba 5. września.
A może coś Pana rodzice mieli na sumieniu?
Mama była z Warszawy. Brała udział w powstaniu warszawskim. Po powstaniu została wywieziona do Berlina, gdzie urodził się mój brat. Ojciec pochodził z terenów dzisiejszej Białorusi, gdzieś tam spod granicy z Litwą. Służył u Łupaszki. Po
wojnie siedział dwa lata w więzieniu. Ale później był w partii.
Co takiego było pociągającego w milicji wówczas?
Pieniądze. Tu po studiach płaca podstawowa wynosiła wtedy 3100 zł, a tam oferowano mi ponad 6000 plus dodatki.
Więc szkoła to był taki akt desperacji?
W ogóle nie widziałem się w szkolnictwie. Chociaż w mojej rodzinie było dużo nauczycieli. Cztery osoby skończyły
matematykę. We Wrocławiu studiowałem najpierw astronomię, dopiero później przeszedłem na matematykę. W
tamtych czasach człowiek zupełnie inaczej podchodził do
studiów. Wykształcenie w zasadzie się nie liczyło. Taki nauczyciel gorzej wychodził ﬁnansowo niż ktoś po zawodówce, zwłaszcza, gdy był w miarę obrotny. Istniał wówczas
obowiązek pracy po studiach. Jeszcze przed ukończeniem
studiów byliśmy kierowani do pracy. Ja, ponieważ starałem
się o pracę w milicji, w tym rozdziale nie byłem ujęty, więc

gdy przyjechałem na uczelnię na początku września, w perspektywie miałem tylko ewentualnie
pracę na wsi, gdzie na pewno nie chciałem traﬁć.
Może nie tyle odstraszała mnie wieś, co praca z
małymi dziećmi. Poradzono mi, żebym sam poszukał po kuratoriach. Pojechałem wówczas po raz
pierwszy w życiu do Legnicy. Miałem się spotkać
z kimś z kuratorium, ale nie mogłem go zastać. W
końcu chyba za trzecim razem wreszcie go złapałem. Siedział z jakimś gościem. Gdy powiedziałem
mu o co chodzi, to człowiek, który u niego siedział,
poderwał się na nogi i powiedział, że mnie przyjmie do pracy. To był dyrektor Górzański, któremu
właśnie odeszła z Liceum matematyczka w czasie
wakacji. Gdyby człowiek był wtedy bardziej zapobiegliwy, to mógłby postawić jakieś warunki, spisać
przynajmniej umowę.
I tak od 10. września 1976 r. rozpocząłem pracę w
Liceum Ogólnokształcącym w Złotoryi. Dyrektorem
wtedy był pan Maciejak a zastępcą pani Chrzanow-

ska.
Jak pan się odnalazł w gronie pedagogicznym Liceum. Był
pan wtedy chyba jednym z najmłodszych nauczycieli?
Nie narzekałem. Miałem bardzo dużo godzin. Trzydzieści
sześć w tygodniu, czyli sześć dziennie – pracowaliśmy wtedy również w soboty. W dodatku do lekcji musiałem się
przygotowywać. Ja kończyłem jeszcze stare liceum. Siedem
klas podstawówki i cztery liceum. Gdy zacząłem pracę, podstawówka już była ośmioletnia. Zmienił się program nauczania.
A matematyka na studiach i w liceum to całkiem coś innego.
Gdzie pan zamieszkał?
W schronisku. W środku nie wyglądało ono tak jak obecnie. W pokojach stały piętrowe łóżka, ale życie towarzyskie
kwitło. Mieszkałem tam do 8 marca. Dobrze pamiętam, bo
wtedy świętowaliśmy, a nazajutrz musiałem iść do pracy.
Byłem zupełnie nieprzygotowany do lekcji, co stanowiło duży problem dla niedoświadczonego nauczyciela. Na
szczęście rano sekretarka powiedziała mi, że mam iść do
naczelnika miasta w sprawie mieszkania. Jak poszedłem na
Wojska Polskiego, do tego mieszkania, to już nie wróciłem
do końca dnia. Dostałem wtedy mieszkanie. Byłem szczęśliwy. Dla kogoś, kto nic nie miał, była to niesamowita radość.
To nadzwyczaj szybko jak na tamte lata.
Uczyłem wtedy w maturalnej klasie syna naczelnika, który był bardzo cienki z matematyki… Zresztą była to klasa
sportowa. Dyrektor Maciejak żartował, że w rozmowach
z naczelnikiem mówił: ale wychowawca twojego syna nie
ma mieszkania…
… a zestresowany matematyk przed maturą…
Takie wtedy były czasy.
Gdy chodziłem do ogólniaka, to tych, co o własnych siłach
mogli zdać maturę, było bardzo niewielu.
Mało. Człowiek przychodził z wielkimi ambicjami, robił
sprawdzian, a tu - kaplica.
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych do ogólniaka szli przecież najlepsi. Były egzaminy. Skąd te późniejsze
problemy z matematyką? Była na tak wysokim poziomie?
Na pewno nie była łatwa. W porównaniu z tym, czego się
teraz uczy, to w tej chwili nie ma nawet połowy materiału.
Nie ma pochodnych, całek. A może po prostu nie umiałem
nauczyć, albo nie wymagałem zbyt wiele. Na pewno jednym z powodów była frekwencja. W matematyce trudno
nadrobić materiał, jak się czegoś od początku nie rozumie,
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albo pominie.
To cud, że jednak tak mało osób oblewało ten
przedmiot na maturze. Rzeczywiście cud?
Dawniej funkcjonowało coś takiego, że przewodniczący komisji miał prawo zmienić ocenę. W tym
przypadku dyrektor. I to nie tylko u nas tak było, ale
i u polonistek. Nawet jak nauczyciel nie chciał naciągnąć oceny, to przewodniczący sam mógł to zrobić.
My wystawialiśmy oceny, a on to brał no i się zaczynało: No, panie kolego, tu macie pięć niedostatecznych, trzeba na to spojrzeć jeszcze raz, może da się
wyciągnąć. Dlatego teraz zewnętrzne sprawdzanie
matur uważam za dobre rozwiązanie.
Ale te stare matury miały też pewien urok. Przed
egzaminami było pospolite ruszenie.
Tak było. Były też z tego powodu konﬂikty. Kiedyś
taki sztab do rozwiązywania zadań ulokował się na
przykład w gabinecie lekarskim. Ktoś tam miał wynieść zadania, ktoś rozwiązać, ktoś przynieść… Przez
to sprawdzanie matur na początku to ja w jakąś
nerwicę wpadłem. Brał człowiek pracę i ewidentnie
widzi, że jest zrzynana. Dwadzieścia prac i masz ten
sam błąd. Albo na przykład było takie zadanie, gdzie
robiło się podstawienie „t” i ktoś, kto napisał ściągę,
albo ktoś kto przepisywał, napisał to „t” niewyraźnie

lonistami. W moim domu zawsze było dużo książek.
Moja mama kończyła szkołę średnią przed wojną,
poza tym była z Warszawy. To już wyznaczyło pewien
pułap edukacji. Znała łacinę, to i ja się tej łaciny uczyłem w ogólniaku w Drezdenku. A co ciekawe, łaciny
i niemieckiego uczył mnie profesor Bocian, który był
pierwszym dyrektorem w ogólniaku w Złotoryi.
Świat jest mały.
No właśnie. Nie wiem, jakie miał studia ukończone,
ale to był człowiek, który właśnie w taki sposób powinien uczyć języka. Miał bardzo rozległą wiedzę.
Zawsze można z panem porozmawiać na każdy temat. Jest pan takim omnibusem.
Kiedyś,gdy szedłem na studia, to wydawało mi się,
że mógłbym wszystko studiować. No może poza językami. Ale biologię, historię… - czemu nie?
To wynika z różnych rzeczy. W domu było nas czworo rodzeństwa. Od początku byłem wychowany na
gazecie. Ponieważ mama pochodziła z Warszawy –
było to Życie Warszawy. Gdy chodziłem do podstawówki, to moja ciotka uczyła się zaocznie i kupowała
do nauki różne książki i czasopisma. W domu były
„Mówią wieki”, „Tygodnik Geograﬁczny”, słowniki. A
takie czasopisma wtedy to się zbierało. Pewnie do
tej pory gdzieś tam leżą na strychu. Więc gdy trzeba
było przygotować coś do szkoły, przeglądałem np. „Mówią wieki”, coś tam
przeczytałem i później w szkole mogłem zabłysnąć. Czytałem „Politykę”,
„Forum” – po prostu mnie to ciekawiło.
Do szerokich zainteresowań dochodzi
jeszcze fotograﬁa.
Pierwsze zdjęcia robiłem w podstawówce. Na pierwszą komunię dostałem taki enerdowski aparat – podobny
do smieny. Zdjęcia robił ojciec Kodakiem – takim plastikowym sześcianem.
Robił zdjęcia 6x6. Miał stałą soczewkę
i dużą głębię ostrości, bo nic się nie
ustawiało. Jeszcze mam tego Kodaka.
Kiedyś na studiach chciałem go zamienić w Kodaku na jakiś młodszy model,
ale odpisali mi z Richmond, że nie są
zainteresowani. Ale odpisali! Pamiętam, przyszedł list w ﬁrmowej koperLekcja fotograﬁi na przerwie? Połowa lat 80-tych.
cie Kodaka. Miałem też Agfę, z mieszFot. Robert Pawłowski
kiem. Ale później ją trochę popsułem.
i zrobił się z tego „+” i wyszły kompletne jaja. To W ogólniaku zacząłem rozkręcać różne obiektywy,
trzeba byłoby udawać idiotę, że tego się nie widzi, bo mi soczewki do teleskopu były potrzebne. A niebo wynik był poprawny. Gdy sprawdzałem matury które były klejone i później nie dało się tego złożyć
na początku, to wiecznie chodziłem do profesora z powrotem. W szkole robiłem dużo zdjęć, później
robiłem odbitki i sprzedawałem. Po złotówce. I zaRydzika, bo nie wiedziałem, co mam robić.
wsze miałem wtedy pieniądze. Oprócz mnie zdjęcia
I co pan profesor Rydzik radził?
robiło jeszcze dwóch kolegów i uczyliśmy się jeden
No wie pan, to pan nie złapał za rękę… On miał więcej od drugiego, jak je wywoływać.
doświadczenia. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, że
szkole zależało, aby jak najwięcej uczniów zdało maturę. Gdy przyszedłem pracować do szkoły, to w ciemni
rządził prof. Frąckiewicz. Gdy został dyrektorem ogólKomisja też przymykała oczy na maturze.
niaka, powiedział, żebym ja się tym zajął. Dyrektor
Musiała przymykać. Tamta stara matura nie była Górzański lubił mieć zdjęcia z każdej imprezy, więc
obiektywna. Chociaż, też zarzuty były i w drugą stro- nigdy nie brakowało pieniędzy na ﬁlmy i materiały.
nę, że komuś naciągnąłem ocenę. Oczywiście cza- A teraz to już każdy fotografuje.
sami gdzieś o pół oceny naciągałem, ale nie przypominam sobie, żebym naciągnął kiedykolwiek na Fakt. Kiedyś mało ludzi robiło zdjęcia.
A mogłem zostać fotoreporterem. W okresie soprzykład z trójki na piątkę. Teraz jest spokój.
Czyli odetchnął pan, gdy matematyka przestała lidarności moi koledzy poloniści powkręcali się do
gazet. Namawiali mnie wtedy, żebym przyszedł do
być obowiązkowa na maturze.
jednej z gazet na fotoreportera. Nie bardzo się w tej
Nie. Nie, bo wtedy część w ogóle się już nie uczyła. roli jednak widziałem. A potem wszystko się nagle
Matura trochę jednak mobilizowała do nauki.
skończyło i zostałbym bez pracy.
Liczył pan kiedyś, ile ma pan oﬁar na sumieniu?
O ile pamiętam, nigdy nie wdawał się pan w dywaNie, nigdy takich statystyk nie prowadziłem. Na ma- gacje polityczne.
turze było kilku takich.. Nigdy nie byłem taki, żebym Polityką się interesowałem. Dużo czytałem, ale nie
na kogoś się szczególnie uwziął, ale jak ktoś już tak dyskutowałem na te tematy z uczniami. Natomiast
naprawdę chciał nie zdać i bardzo się starał…
pamiętam, że prowadziłem ożywione dyskusje z paPamiętam, że wiele interesujących książek, które nem Wokotrupem na stołówce szkolnej.
przeczytałem w ogólniaku, to właśnie pan przy- Natomiast nie angażowałem się politycznie po
niósł czy polecił.
żadnej ze stron. W 77 roku zostałem wytypowany
To dlatego, że w akademiku ciągle mieszkałem z po- na bezpartyjnego kandydata w wyborach do Rady
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Narodowej. Wprawdzie nie zostałem wybrany, ale
uczestniczyłem później w posiedzeniach rady, w
komisji prawa i przestrzegania porządku publicznego. Zobaczyłem wówczas, jak to wszystko działa,
ile traci się bezsensownie czasu. A i tak o wszystkim
decydował kto inny. I to mnie zniechęciło do jakiejkolwiek działalności.
Jak powstała pierwsza Solidarność, coś tam działaliśmy z Romkiem Gorzkowskim. Pamiętam, że wtedy
zakładaliśmy Solidarność w szkole, chociaż trudno
to nazwać zakładaniem: położyło się listę w pokoju
nauczycielskim i tyle. To krótko trwało.
Ale nie chciał pan wieszać komunistów?
Nie byłem nigdy radykałem, a zapisywali się różni ludzie, często o radykalnych poglądach. Nie podobało
mi się to. Później, gdy powstała na nowo Solidarność, nie zapisywałem się już do żadnych związków.
A teraz to w ogóle związki zawodowe według mnie
nie reprezentują interesów pracowniczych, tylko
dbają o dobro władz związku. Szkoda na nie płacić,
a poza tym żądania związków też są często bardzo
populistyczne.
Zawsze twierdzę, że ludzie, którzy kończyli ścisłe
kierunki, są jacyś tacy mniej kłótliwi, podchodzą do
problemów w bardziej logiczny sposób. Używają
konkretnych argumentów. Pamiętam, że podczas
zajęć wojskowych na studiach np. kompanie mat-ﬁz
były najlepsze. A humaniści czepiali się wszystkiego,
ﬁlozofowali, próbowali się wymądrzać i zaraz rodziły
się konﬂikty.
Na pewno mieliśmy więcej szczęścia niż nasi sąsiedzi w NRD czy w Czechach.
Pamiętam, jak zrobiłem aferę w NRD. W okresie
Solidarności była wymiana nauczycieli, a ja nie
zdawałem sobie nawet sprawy, jak bardzo w tym
NRD ludzie są inwigilowani. Na mieście spotkałem
dyrektora szkoły, z którą mieliśmy wymianę, i przyczepiłem mu znaczek Solidarności. On nie bardzo
wiedział, jak się zachować. A tu się okazało, że nas
obserwowano. Później już w Polsce była na ten temat cała dyskusja: jak ja mogłem coś takiego zrobić!
A to było w sumie coś zupełnie niewinnego. My tu
przeżywaliśmy okres wolności, a tam szalała Stasi.
Uczył pan w sumie w ciekawych czasach.
No tak. Przeżyłem zmianę ustroju…
I rewolucję informatyczną.
Z tą informatyką to dziwna rzecz jest. Jeszcze kilka
lat temu uczniowie rwali się do komputerów, do internetu. Dzisiaj, gdy zrobią jakieś zadanie, wyłączają
komputer i siedzą. Już jest przesyt. W ogóle w tej
chwili chyba zupełnie inne wartości zaczynają funk-

LUDZIE ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ

Demokracja
sondażowa

Żaden fotograf nie lubi być fotografowany. 1983 r.
Fot. Robert Pawłowski
cjonować…
Nie sposób nie zadać pytania, jak ze Stanisława
stał się pan Maciejem?
Maciej to jest moje drugie imię. W schronisku
mieszkałem z kolegą, który mówił na mnie Maciek.
Jak szedł korytarzem w szkole, to wołał Maciek, Maciek, i tak zostało.
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ście udało się – melodie zniszczyły wszystkich, a
mój inbox nazajutrz był pełen próśb o poszczególne
utwory – mówi Rafał, maturzysta. Imprezowy sound i sztuka jego układania jest, według niektórych,
dużo bardziej złożonym zjawiskiem, niż mogło by się
wydawać na pierwszy rzut oka. S.: Przede wszystkim musisz idealnie wymieszać proporcje, ale to nie
wszystko. Elektro, oldskule, indie, francuski house,
popelina, czarne bity – wszystko musi być głębokie,
stylowe. Mieć sens i duszę. Jeśli wrzucisz płaskie i
puste tracki, taki też melanż otrzymasz. Żałosne jest
brać byle jaką składankę z Eski i robić z ludzi idiotów.
Będąc pod wpływem, sądzisz, że muzyka ma niby
marginalne znaczenie, ale daję głowę, że tak nie jest.
Odradzam też zgrywanie powolnych brzmień. Pościelówki są dobre na ewentualny after. Melanż musi żyć.
Po zebraniu się odpowiedniego grona, powitaniach, obowiązkowym schłodzeniu trunków (ice
cold) rozpoczyna się polewanie, generalnie dzielone na dwie metody: szoty i driny. Pierwsze rozwiązanie jest bardziej popularne wśród męskiej części
uczestników, drugie częściej wybierają dziewczęta.
Dowolność w doborze wód generuje mozaikę na
stołach. Niepisana zasada mówi, że do większego
grona pasuje alk mocniejszy. Bro odbierany jest jako
podstępny zabójca, który sieka powoli, lecz mocno i
dotkliwie. Winiacz to mało popularne niewiadomo-

co, spożywania którego skutki trudne są do ogarnięcia. Inne, droższe napitki odbierane są jako przyjemna, acz nie do końca niezawodna fanaberia. Bądź
co bądź na początku najważniejsze to zalać bobra i
zobaczyć, co czas przyniesie.
A czas często bywa łaskawy w przypadku ogólnego wstawienia. Alk pulsuje w głowie. Muzyka pulsuje
w ciele. Temperatura sięga zenitu, hormony buzują.
Osoby znane z wzajemnej nienawiści nagle przełamują wspólne lody. Ten pierwiastek zaskoczenia
jest według wielu najlepszą rzeczą w vixach. Kuba,
druga klasa liceum: Ludziom odwala po wódzie. Na
jednej bibie przyłapałem moją dziewczynę, normalnie wzór wierności, gdy lizała się z moim najlepszym
ziomkiem. Zgasiłem mu szluga na czole, po czym poszedłem tańczyć. Oczywiście oboje natychmiast pobiegli przepraszać mnie i tak dalej, ale ja cieszyłem
się jak dziecko. Śmiałem się z dwojga debili, którzy
przegrali z czystą. Nie byłem i nie jestem na nich ani
trochę zły. Bądź co bądź, było bardzo grubo.

inne rzeczy (Kumpela brzdąkała na gitarze, ja
rytmicznie waliłam w taki afrykański bębenek, a
kolega zdzierał gardło i wydawało nam się, że
jesteśmy połączeniem Nirvany, Strokesów, Niemena i G’n’R.) Ważnym pomieszczeniem jest też
kuchnia – tam przechowywane są trunki oraz
wiktuały. Gdy niektórych gości nachodzi głód,
dochodzi do ataku na lodówkę, czasem brutalnego i bezwzględnego. Bartek, 19 lat: Ja i moja
dziewczyna znaleźliśmy kiedyś parówki, jakieś
warzywa i, uwaga uwaga, mrożoną pizzę. Oczywiście gospodyni była trochę wściekła,
ale co z tego, skoro
wszyscy chwalili
„nasze” danie. Sypialnie, garderoby,
piwnice są miejscami niekoniecznymi dla dobrej
zabawy,
aczkolwiek potraﬁą być

Miłą niespodzianką jest zostać wyrwanym na
parkiet. Kamil, 18 lat: Najbardziej lubię, gdy jakaś
dobra, wlana małolata zaprosi mnie do tańca. Zabójczy jest fakt minimalnego kontaktu, podczas gdy
podtekstów i sugestii jest pełno! Nie całujemy się,
nic takiego, ale oboje dobrze wiemy, że coś jest na
rzeczy. Jakiś szybki piruet, czasem maznę ręką jej
talię, ona głasknie mnie po twarzy, jakieś przelotne spojrzenie, może na moment się przytulimy. Pamiętasz „Pulp Fiction” i temat masażu stóp? No, to
właśnie jest coś takiego, tyle że przy tym
prawie się nie dotykamy. Coś pięknego! leszcz – jw.
Słowna podkrętka bywa trudniejsza leszek – piwo Lech
z oczywistych przyczyn – trzeba impo- lizać – całować
nować tym, co się mówi, a to wymaga melanż, melo – patrz: biba
niejakiej inteligencji. Rafał: Kretynki lecą nasiadówka – spotkanie pozba- przydatne, gdy najdzie kogoś
huragan uczuć i wymagana
na wygląd, ciuchy, taniec, takie rzeczy. wione większego ruchu
Te mądrzejsze wyrwiesz tylko na gadkę. nocny – sklep monopolowy będzie odrobina intymności.
Nie można też zapomnieć o roli
Nieważne o czym - jeśli jesteś pod wpły- czynny do późnych godzin
łazienki, która w pewnym mowem, możesz gadać jak natchniony na ogarniać – patrz: kminić
każdy temat. Ważne, by gadać z sensem, ostateczny – patrz: epicko
no i udawać, że nie przyszedłeś tylko po perreo – taniec portorykański
to, by coś wyrwać. Natalia, abiturientka: pełen niedwuznacznych ruchów
Widzę super gościa samotnie sączącego pićku – patrz: alk
swojego drina. Przysiadam się, zagadu- pinball – gra polegająca na odję go i już po pierwszym słowie wiem, bijaniu kulki, rozgrywana na
że to kretyn, w dodatku hipokryta. Nie specjalnej maszynie; także: ﬂipdość, że jego żarty bardzo nie dają rady, per
to jeszcze udaje dobrego kumpla, pod- playlista – lista utworów muczas gdy oboje dobrze znamy zasady tej zycznych
gry. To najgorsze, co może się zdarzyć. podkręcać - podrywać
Okropne, okropne, nikomu nie życzę.
skatowany – zmęczony, tu: pod
Kulminacja melo przeważnie przypa- silnym wpływem alkoholu
da na okres między 22:00 a 1:00. Wszy- sound – patrz: brzmienie
scy są już wtedy zdrowo w dobrym hu- spontan – szeroko rozumiany
morze, ale jednocześnie nikt nie jest za luz
bardzo skatowany. Nawet totalne lamy szlug - papieros
mencie zmienia się w najbarzazwyczaj trzymają się wtedy całkiem szot – trunek złożony z mocne- dziej oblegane pomieszczenie
prosto i osiągają szczyt swoich umiejęt- go alkoholu natychmiast zapija- w całym domu.
ności tanecznych i oratorskich. Zaczyna nego napojem bezalkoholowym
wtedy też brakować alku, konieczna jest tłusto – patrz: epicko; uwaga:
więc eskapada. Nierzadko, w przypływie używane rzadziej
poalkoholowej pomysłowości, taki wytrack (wym. trak) – piosenka
pad oznacza tyranie przez całe miasto,
tyrać - iść
gdy ktoś uprze się na akurat ten jedyny
vixa, wiksa – patrz: biba
sklep. Kuba: Częsta sytuacja. Idziemy do
najbliższego nocnego, gdy nagle ktoś wapno – rodzice
rzuca pomysł: Ej, chodźcie do sklepu X, wlany – pod wpływem alkoholu
bo tam jest taniej/lepiej/większy wybór/ wyrywać – patrz: podkręcać;
cokolwiek. Idzie się wtedy przez całe także: wyciągać
miasto, oczywiście nie czując zmęcze- zabójca – tu: człowiek twardy
nia, zimna ani tego, że chód przypomina zgon – zemsta ciała za bezlitopinball. Każdy obija się o siebie, ściany, sną alkoholizację
płoty. Ważnym aspektem jest gość po- ziomek – kolega, przyjaciel
siadający dowód osobisty. Największy zmulanie pałki – nudy na pudy
obciach w moim życiu to akcja, gdy kupowałem trunki. „Dzień dobry, proszę dwa absol- Zgon
Nieodłącznym elementem melanżu jest zgon. Nawenty.” Są. „I jeszcze pięć leszków.” Są. Już się cieszę
z udanych zakupów, gdy ta koza do mnie: A dowód leży dodać, że elementem wybitnie niechcianym.
mogę zobaczyć? Miałem wtedy 17 lat – mówi stu- Oczywiście istnieją proste metody na uniknięcie
dent, który wstydzi się opowiedzieć tę historię na- zgonowania, z których najbardziej oczywista (i jednocześnie najmniej popularna) to wlewanie w siewet najbliższym przyjaciołom.
Typowa miejscówka wygląda następująco: salon bie mniej alku, lecz któż okaże się na tyle silnym, by
przekształcony w salę balową, jeden-dwa pokoje słuchać rozumu, gdy serce woła „jeszcze!” Natalia:
do czilautu, gdzie przeważnie się rozmawia i robi Oczywiście, że tak jest. Gdy czujesz, jak (by zacyto-
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wać Dąbrowską) „rzecz obmierzła i śliska” podchodzi do gardła, zaprzestanie picia będzie ostatnią rzeczą, na jaką będziesz miał ochotę.
Prawdziwi zabójcy, dysponujący mocną konstytucją psychiczną, potraﬁą zmusić się do nieprzyjemnej czynności, dającej jednak odkupienie wcześniejszych win. Nienawidzę tego, ale gdy pomyślę,
w jakim stanie będę, budząc się nazajutrz z żołądkiem pełnym niestrawionego alku, zbieram wszystkie siły i w końcu to robię. Jeśli ktoś ma wstręt do
techniki dwóch palców, to znaczy, że nigdy w życiu
nie miał porządnego kaca. Poza tym
uczucie wypełniające
cię po oczyszczeniu z
niechcianych cząstek,
jest absolutnie mistrzowskie. Najważniejszym jest zrobić
to tak, by nikt cię nie
przyłapał.
Kultura
nakazuje także zostawić swoją kalwarię w
stanie takim, w jakim
się ją zastało – mówi
Rafał.
Równie częstą reakcją na nadmiar szczęścia jest sen, dopadający biednego klienta w najmniej
oczekiwanym momencie. M.: Całujemy się na pewnej
bibie z moim chłopakiem, ale on był coś niemrawy.
Przerwałam z zamiarem zapytania, o co chodzi, lecz
gdy tylko wypuściłam
go z ramion, on bezwładnie osunął się na
łóżko. Spał, bezczelny
drań! Bartek: Brałem
udział w masowym
spaniu. Tuzin osób w
pokoju z jednym łóżkiem. Niektórzy leżeli
na podłodze, ktoś na
biurku,
szczęśliwcy
upchnęli się jakoś na
tym biednym tapczanie, dwie przytulone
na fotelu. Pewnie położyło ich w tańcu.
Dziewczyny i chłopaki,
bez żadnych podtekstów ani niczego takiego.
Zgon, mimo swojej podłej reputacji, jest jednak
nieodłącznym elementem ostatecznej biby; Nemezis wiksiarzy umęczonych ciężką zabawą.
Nie można mówić o
prawdziwie ostatecznej domówce, kiedy
nikt nie umiera. Kamil:
Widziałeś tę przeróbkę
„Upadku”? Hitler mówi
tam, że na epickim melanżu śmierć się zdarza. Pomijając wszystkie śmichy-chichy, dla
mnie jest to metafora
pewnego truizmu: jeśli
się cudownie bawiłeś,
zaliczysz też cudownego zgona.
Epik
Epicka domówka to katharsis. Oczyszcza z brudów
tygodnia. Epicka domówka to czas, gdy męczony do
granic możliwości umysł wreszcie doznaje pozytywnych wrażeń. Czas, gdy każde ciało może być pięknym, a każda dusza ma szansę na odkupienie. Istny
Mesjasz młodych.
Sebastian Rogalski
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przypadku - nasiadówkę samowtór. Zmulanie pałki w
duecie czasem potraﬁ przerodzić się w doznanie oniryczno-mistyczne, które scala
przyjacielskie więzi mocniej
niż cokolwiek, jednak po ciężkim tygodniu polegającym
na siedzeniu/leżeniu/różnych
formach kucia nie ma nic lepszego nad budowanie swej
popularności poprzez melanż
właśnie.
Życie jednakowoż słynie ze
swojej nieprzewidywalności.
Może się zdarzyć, iż z wieczoru skazanego na porażkę wykluje się cudowna impreza,
którą będzie się przedstawiać
edług wielu, polska szkoła jest przeładowa- przyszłym pokoleniom na dowód wysokich umiena informacjami. Licealiści nie tyle uczą się, jętności melanżowych dziadków. Wyjście do osieco kują, byle tylko zdać. Przedmaturalny stres ma dlowego sklepu w celu zakupu składników kolacji
wiele źródeł. Duże partie materiału konieczne do potraﬁ przeobrazić się w nieoczekiwane zaproszezapamiętania, niepewność w kwestii przyszłej pra- nie na ciężką vixę, jeśli tylko spotka się uczestników
cy, konieczność sprostania wymaganiom rodziców. tejże akcji i zostanie przez nich nakłonionym. Życie
Ciężko to wszystko znieść. Najlepszym remedium na potraﬁ być fajne!
szkolne dolegliwości jest...
Rozkmina dla wapna i innych Melanż
Domówka
leszczy
Melanż jest sensem
Rozkmina
absolwent – marka wódki
życia
przeciętnego
Rozkmina to podstawa. Zwana też after – „poprawiny” po impre- licealisty. Aktywnym
ogarnianiem, polega na skitraniu wej- zie, przeważnie w wolniejszym odpoczynkiem,
w
ścia na nadchodzącą bibę. Wbrew tempie
którym wyrabia się
pozorom, nie jest to takie proste. akcja – wydarzenie
towarzysko, ćwiczy
Można oczywiście udać się klubu, lecz anihilować - niszczyć
charyzmę, umiejętz tłustym melanżem ma to niewiele alk – alkohol
ności lingwistyczne
wspólnego. W klubie jest przesadnie banan na twarzy – uśmiech
w szermierkach słowtłoczno lub przesadnie pusto. W klu- biba - impreza
nych, a także - czy
bie częstym gościem jest buractwo. bóbr – synonim zaimka zwrot- może przede wszystW klubie nie można kopcić. W klubie nego „się”
kim - zgłębia meandrinki mogą zaginąć. W klubie nie zna bro – piwo
dry stosunków damsię wielu osób. Klubom brak spon- brzmienie – muzyka
sko-męskich.
Mylą
tanu. W klubie nie można grzebać w buractwo, buraki – osobnicy się ci, którzy myślą, że
playliście. Last but most important, w
pozbawieni dobrych manier i chodzi tylko o pićku
klubie istnieje instytucja marży. Wnio– w rzeczywistości alk ma znasmaku
sek: domówka to jest to!
czenie drugorzędne, jest raczej
C2H5OH – patrz: alk
środkiem niźli celem. Pozwala
O rozkminie powinien pamiętać go- czilaut – odpoczynek
spodarz, ale w dzisiejszych, szybszych domówka – impreza mająca poznać i doznać siebie, innych,
niż ruchy w perreo czasach nie jest to miejsce w domu lub mieszkaniu świat z zupełnie innej strony.
Cuda i dziwy, które dzieją się na
kanoniczne. Trzeba przecież zrozumieć prywatnym
bibkach i które wspomina się z
natłok spraw związanych z organizacją, drin – drink
tak wielkim bananem na twarzy,
wywiadem dotyczącym wieczornych
elektro, oldskule, indie, francu- nie byłyby możliwe gdyby nie
planów starych, załatwieniem essen,
ski house, popelina, czarne bity magik zwany C H OH.
zrobieniem muzyki. Rozkminić należy
2 5
więc często samodzielnie. Najbardziej – różne gatunki muzyczne
Jak już zostało napisane, najmelanżowy czas w tygodniu to oczywi- epicko, epik – świetnie, cudow- grubszym gatunkiem melanżu
ście jego końcówka, wtedy więc orbi- nie
jest porządna domówa. Wynika
tujące satelity zmuszone są przekazać Eska – Radio Eska, „młodzieżo- to z małych (lub nawet żadnych)
jak najwięcej informacji pochodzących wa” rozgłośnia radiowa
nakładów ﬁnansowych konieczod na pewno nie dzieci, ale jeszcze nie essen – jedzenie
nych do poniesienia przez orgafejs – Facebook, portal społecz- nizatora, możliwości dobrania
do końca dorosłych.
nościowy
ściśle wyselekcjonowanej obMetod jest kilka. Najpopularniejsza
grubo – patrz: epicko
sady wobec której jest się pewwygląda tak: łapie się za telefon w
nadziei traﬁenia. Bingo zdarza się nie- inbox – skrzynka odbiorcza wia- nym, że nie anihiluje miejscówki. No i każdy kitra alk
stety nader rzadko. Mniej skutecznym, domości elektronicznych
acz równie popularnym sposobem jest kitrać – załatwiać (sprawy); tak- we własnym zakresie.
rozkmina na fejsie. Eksperci polecają że: chować, ukrywać
Równie
ważnym
zrobić to wcześniej: w środę, czwar- klient – człowiek, osoba
kryterium jest opcja
tek. Rozkminianie na ostatnią chwilę kminić, rozkminiać – patrz: ki- dobrania
muzyki.
może się skończyć wkroczeniem na trać; także: rozumieć
Dla niektórych ma to
melanż w momencie, gdy zasiane zo- kucie - nauka
wręcz kluczowe znastanie już ziarno zgonu. Niezależnie lama – frajer
czenie. Na tydzień
od obranej metody, bardzo ważne jest
przed vixą zostałem
dysponować odpowiednio szerokimi kontaktami, poproszony przez organizatora o zorgabędącymi w stanie skminić bibę; w ostateczności nizowanie brzmienia. Zarywałem noce,
skminić cokolwiek.
by nie dać ciała. Spać kładłem się przed
O nieudanej rozkminie nie ma co mówić, bo trzecią nad ranem, czasem i o czwartej.
oznacza ona wieczór przed ekranem; w najlepszym Dzięki Bogu, że były wakacje! Na szczę-
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I miejsce w konkursie plastycznym Sylwia Stokłosa

M

patrz się głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko
lepiej zrozumiesz”pod takim hasłem 20. kwietnia 2011 r. kolejny raz w Gimnazjum nr 1 obchodziliśmy Dzień Ziemi. Celem przedsięwzięcia było budzenie szacunku dla przyrody, rozwijanie
wiedzy o własnym regionie, jego walorach i cechach
wyróżniających, pogłębianie wiedzy z zakresu ekologii i
ochrony środowiska, rozwijanie talentów plastycznych,
uczczenie „Dnia Ziemi”.
Z tej okazji zaprosiliśmy do nas przewodnika górskiego
pana Piotra Norko, który opowiedział o Karkonoszach,
jako bilateralnym rezerwacie biosfery oraz o Tatrach. W
klasach pojawiły się gazetki ścienne dotyczące przyrody
wokół wygasłych wulkanów. W pracowni chemicznej wyeksponowano plakaty„Jak dbać o Ziemię”.Pokonkursową
wystawę prac plastycznych i prac na logo „Dnia Ziemi”
można było obejrzeć w holu szkoły na II i III piętrze.
W tym dniu odbyło się również podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego i Przyrodniczego pod wspólnym tytułem „Wokół przyrody Wilczej Góry, Ostrzycy Proboszczowickiej i Grodźca”. Podczas uroczystości młodzież
przedstawiła krótką scenkę ekologiczną o zagrożeniach dla
Ziemi. Ciekawostką był eksperyment chemiczny przepro-

am nadzieję, że nadchodzi nowa moda. Kreują ją samorządy we wsiach naszego powiatu.
Dobry przykład dał Dobków i niebawem potem
Wojcieszyn. Osobiście rażą mnie, zwłaszcza jako
osobę dużo fotografującą, pozostałości naszej cywilizacji, którymi usłane są brzegi rzek i strumieni.
Kilkakrotnie już badałem lokalny grunt, dla jakiejś
wspólnej akcji zredukowania ilości walających się
wszędzie śmieci. Niestety do tej pory większość
moich rozmówców wskazywała, że przecież są odpowiednie służby etc… Po co jednak oglądać się na

innych. Róbmy swoje! A już wkrótce będzie doskonała okazja. Mirek Kopiński, który nie chciałby, żeby
jego Bieg Szlakiem Wygasłych Wulkanów doczekał
się drugiego członu: „i Porzuconych Plastików” ,
postanowił trochę posprzątać arenę przyszłych
zmagań oraz jej przyległości. Pomoże mu w tym
Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej w tym
Złotoryjski Klub Fotograﬁczny oraz, mam nadzieję
wielu ludzi dobrej woli. Może wreszcie coś zaskoczy
w naszej lokalnej społeczności i więcej będzie takich
akcji. Mam nadzieję, że do tych działań włączą się
również nasi samorządowcy. A tym czasem spotkajmy się 3 czerwca (w piątek o godz. 17.00) nad złotoryjskim zalewem i zróbmy razem porządek!
Robert Pawłowski

Dobków

EKOLOGIA

W kwietniu mieszkańcy i sympatycy Dobkowa zorganizowali wspólne sprzątanie
wsi.
Jedną z motywacji były warsztaty przeprowadzone przez UNESCO Center dla liderów
lokalnych z kilkunastu państw Europy. Obcokrajowcy przebywali w Dobkowie 7 dni i
w ramach jednego z ćwiczeń nakreślili wizję
rozwoju miejscowości i propozycje prostych
działań, niewymagających wysokich nakładów ﬁnansowych, ale sporo dobrej woli.
Sprzątanie miejscowości wspólnie określili jako dobry start do dalszych działań.
Te obiektywne, zewnętrze spostrzeżenia,
pozwoliły zrewidować kierunki i sposób
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działania w Stowarzyszeniu. Dlatego
na kolejnym spotkaniu sympatyków
Ekomuzeum Rzemiosła ustalono datę
akcji. Koordynacją działań zajął się
Łukasz Telatyński, z-ca prezesa w Stowarzyszeniu Dobków. Na apel Łukasza odpowiedziało 16 osób - uczestników sprzątania, w wieku od 8 do
60 lat, sponsorzy i lokalny samorząd.
Sprzątanie objęło m.in. 4 km koryta
rzeki Bukownicy, wzdłuż której położony jest Dobków. Akcja trwała 2 dni,
a prace kończyły wspólne ogniska z
kiełbaskami. Może będzie to dobry
początek do włączenia się mieszkańców wsi do ogólnopolskiej akcji „adopcji rzeki”, prowadzonej przez Klub
Gaja pod patronatem Ministerstwa
Środowiska.
Krzysztof Rozpędowski
Fot. Łukasz Telatyński

scenka ekologiczna „jak uleczyć Ziemię”

Wojcieszyn
mnie cieszy
Robert Pawłowski: Skąd się
wziął pomysł na sprzątanie
wsi?
Jacek Barciszewski: Trudno
mówić o pomyśle. Jak jest
brudno, to trzeba posprzątać.
Brzegi są bardzo zanieczyszczone, a na krzakach wiszą
girlandy torebek foliowych.
Śmieci przynosi woda i zostawiają ludzie. Woda nie zmieni swoich nawyków, ale ludzie
mogą. Tego się spodziewamy.
W jaki sposób zachęcaliście państwo do wzięcia udziału w akcji?
Jakie były reakcje mieszkańców,
gdy usłyszeli o pomyśle?
Postanowiliśmy (sołtys i rada sołecka) połączyć
sprzątanie ze świętem wsi. Od tego roku Wojcieszyn
będzie obchodził swoje imieniny na św. Wojciecha.
Opóźniona Wielkanoc spowodowała lekkie przesunięcie tegorocznych obchodów „Imienin Wojcieszyna”, ale planujemy ich organizację zawsze w sobotę
przed lub po 23. kwietnia. Jak imieniny, to musi być
prezent, czyli sprzątanie, a potem przyjęcie i zabawa.
Chcemy, żeby to był festyn integrujący mieszkańców
chcących mieszkać w ładnej i schludnej miejscowości. Wielu Wojcieszynian poparło ten pomysł.
Podejrzewam, że jak zawsze znaleźli się malkontenci…
To ci, którzy nie przeszli, bo wśród imieninowych gości nie było malkontentów.
Jak przebiegała akcja?
O ustalonej godzinie mieszkańcy spotkali się w miejscu zbiórki, gdzie otrzymali zielone kółeczka z napisem „Wojcieszyn mnie cieszy” oraz worki i rękawice
i radośnie ruszyli do akcji w wyznaczonych rejonach.
Trwające kilka godzin sprzątanie zakończyło się komisyjnym liczenie i ważeniem urobku, a następnie
rozdaniem nagród i dyplomów. Pierwsze miejsce
zajęły Warsztaty Terapii Zajęciowej z Wojcieszyna,
których podopieczni wykazali się nadzwyczajną aktywnością w zbieraniu śmieci, a jedna z pań napisała
nawet wiersz na tę okazję. Były nagrody i dyplomy
oraz karnety do kina dla wszystkich uczestników akcji.
Czy udało się posprzątać wszystko wzdłuż Skory?
Ile śmieci zebraliście?
Prawie 70 worków napełniliśmy różnymi odpadami zebranymi tylko z jednego odcinka Skory. Ilość
śmieci przerosła moje oczekiwania, a zostały jeszcze
cztery odcinki. Cała rzeka w granicach Wojcieszyna

śnictwo Złotoryja, PG-P „Bazalt” S.A. w Wilkowie,
Bank Spółdzielczy Złotoryja, TMZZ, Miesięcznik
„Echo Złotoryi” ,Rada Rodziców przy Gimnazjum nr
1 Złotoryja, uczestnicy konkursów otrzymali atrakcyjne nagrody, wraz z opiekunami zostali poczęstowani słodkościami.
Laureaci Powiatowego Konkursu Plastycznego
wyłonieni przez redakcję miesięcznika „Echo Złotoryi”:
I miejsce – Sylwia Stokłosa Gimnazjum nr 1 Złotoryja
II miejsce - Patryk Skupień Gimnazjum nr 2 Złotoryja
III miejsce – Marta Ćwiok
Gimnazjum nr 1 Złotoryja
Wyróżnienie – Joanna Jaśków Gimnazjum Rokitnica
Laureaci Powiatowego Konkursu Przyrodniczego:
I miejsce – Magdalena Lula Gimnazjum nr 2 Złotoryja
II miejsce – Diana Kramek Gimnazjum Świerzawa
III miejsce – Izabela Ząbek Gimnazjum Pielgrzymka
Inicjatorem przedsięwzięcia była Paulina Chaim, a w
realizacji pomagały Renata Rajczakowska, Krystyna
Michalczyk, Jana Kałuża, Edyta Gontarek.
Paulina Chaim
została podzielona na pięć rejonów sprzątania, ale
gości imieninowych starczyło tylko na jeden odcinek.
Po pracy były też atrakcje…
Po części oﬁcjalnej rozpoczęło się przyjęcie imieninowe, czyli piknik, który uświetnił swoim występem
znakomity zespół folklorystyczny Polanki z Nowej
Wsi Grodziskiej. Polanki
przyjechały
śpiewająco,
wozem zaprzęgniętym w
dwa konie i zaraz wzięły
się do dalszego śpiewania, a wóz stał się atrakcją
numer jeden dla licznie
zgromadzonych
dzieci.
Przejażdżki odbywały się
na przemian z grami i zabawami dla dzieci, w które
włączyło się sporo starszaków w tym pań Polanek. Było również co zjeść.
Mieszkańcy Wojcieszyna
przynieśli grochówkę, kiełbaski do pieczenia na ognisku, ciasta i kompoty. Starczyło dla wszystkich imieninowych gości. Na koniec wszystkie dzieci dostały
prezenty i słodycze od Gminnego Ośrodka Kultury w
Pielgrzymce.
W tym roku prezentem na imieniny wsi Wojcieszyn
było sprzątanie brzegów Skory. A co chcielibyście
podarować waszej wsi za rok?
To samo, tylko więcej. Sprzątania nigdy za wiele, ale
mam nadzieję, że śmieci będzie coraz mniej. Czeka
nas jeszcze porządkowanie koryta rzeki. W Skorze
płucze się przecież złoto.
Jak ocenia pan zaangażowanie mieszkańców wsi
w tę akcję?
Nie wiemy dokładnie, ile osób uczestniczyło w „Imieninach Wojcieszyna” ale rozdano 288 zielonych plakietek.
Z sołtysem wsi Wojcieszyn – Jackiem Barciszewskim rozmawiał Robert Pawłowski

Maj 2011

Kogo kusi SPA?

Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi cały czas dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do potrzeb
lokalnego rynku pracy. Jedną z nich jest nowo
utworzone technikum hotelarskie, stwarzające
możliwość kształcenia się w usługach turystycznohotelarskich. Rozbudowująca się infrastruktura turystyczna naszego regionu zapewni miejsca pracy w
tym zawodzie przyszłym absolwentom technikum.
Uczniowie już od pierwszej klasy poznają tajniki pracy hotelarza. Ci, którzy uzyskują najlepsze wyniki w
nauce, wykazują się aktywnością społeczną i wzorowym zachowaniem, w nagrodę są delegowani przez
szkołę na krótki staż, który jest wprowadzeniem do
właściwych praktyk zawodowych. Szkoła nawiązała współpracę z wieloma atrakcyjnymi hotelami, w
których uczniowie mogą zobaczyć, na czym będzie
w przyszłości polegała ich praca. Jednym z takich
miejsc jest ogromny obiekt noclegowy „Gołębiewski” w Karpaczu. Docelowo zostanie on przekształ-

recepcji sam i wtedy pojawiła się przede mną para
starszych ludzi, jak się wkrótce okazało, przybyłych
z Niemiec. Uczę się tego języka, ale tak się zablokowałem, że nie potraﬁłem z siebie wydusić żadnego słowa! Wreszcie pan zapytał mnie po niemiecku
czy umiem mówić w tym języku… Zrozumiałem, co
do mnie powiedział, ale wystraszony, odpowiedziałem
drżącym głosem: „nein”. Bałem się, że nie sprostam
zadaniu recepcjonisty. Nie był to zbyt udany wstęp do
pracy w hotelarstwie (uśmiech na twarzy Damiana), ale
za to bardzo mnie zmobilizował. Uświadomiłem sobie,
że przede mną jeszcze dużo nauki, a ta praktyka pozwoli
mi przygotować się do mojego przyszłego zawodu.”
Uczniowie są bardzo zadowoleni z wyboru kierunku
kształcenia. Wiążą z zawodem hotelarza swoją przyszłość i możliwości zatrudnienia przede wszystkim w
naszym regionie. W czasie praktyki spotkali się z miłą
atmosferą panującą w miejscu pracy. Zostali dobrze
przyjęci przez pracodawców. Joasia, odbywając staż
w „Gołębiewskim” wspomina: „Podobało mi się to, że pracownicy hotelu
traktują się jak rodzina. Nauczyłam się
wielu przydatnych rzeczy związanych z
zawodem, ale także tego, że na klimat
danego miejsca mają duży wpływ relacje osobowe między obsługą hotelu.”
Uczniowie technikum hotelarskiego
na każdym kroku zdobywają wiedzę i doświadczenie zawodowe, nie
marnują cennego czasu. Oprócz wykonywania obowiązków związanych
ze stażem, jeżdżą na targi edukacyjne, biorą udział w kręceniu ﬁlmów
reklamowych. Ważnym aspektem
ich pracy zawodowej jest kontakt z
ludźmi, wymaga się od nich otwarZajęcia praktyczne w sali lekcyjnej Zespołu Szkół Za- tości, pogodnego usposobienia,
wodowych urządzonej na wzór pokoju hotelowego.
empatii i wrażliwości na potrzeby
innych. Dlatego też uczniowie techcony w hotel, ale już teraz swoimi usługami przycią- nikum hotelarskiego na co dzień podejmują wiele
ga wielu turystów, tak z kraju, jak i z zagranicy, a co działań rozwijających ich predyspozycje. Założyli z
najważniejsze, wielu ludzi może w nim znaleźć dla inicjatywy pani dyrektor szkoły, Agnieszki Markiesiebie miejsce zatrudnienia. W kwietniu tego roku wicz, miniprzedsiębiorstwo i w wolnym czasie proodbywały tam staż cztery uczennice naszego techni- dukują wyroby z wosku pszczelego. Skąd pomysł na
kum hotelarskiego. Dziewczęta pracowały od 5 do taki produkt? O tym opowiedziała mi jedna z uczen8 godzin dziennie. Sprzątały pokoje, podejmowały nic, Iga: „Mogę się pochwalić, że to ja wpadłam na
gości w restauracji, nakrywały do stołów, polerowały taki pomysł, ponieważ moi rodzice mają pasiekę i
sztućce. Asystowały też w kuchni przy przyrządzaniu produkują świeczki z wosku pszczelego. Dostarczaróżnych potraw, pozwolono im kroić warzywa oraz ją nam materiał, udostępnili formy, doradzają jako
komponować i doprawiać sałatki. Najbardziej odpo- doświadczeni w produkcji. Dzięki temu uczymy się
wiedzialnym, według nich, zajęciem była obsługa re- pracy w grupie, każdy z nas pełni w niej określoną
cepcji: meldowanie i wymeldowywanie gości, odbie- rolę: księgowego, dyrektora, wykonawcy. Uczymy się
ranie telefonów, sporządzanie raportów dobowych.
zarządzania, organizacji pracy, sprzedaży produktów,
W tym samym czasie grupa innych uczniów z tech- odpowiedzialności, rzetelności i wielu innych rzenikum hotelarskiego odbywała staże w naszych lo- czy, które z pewnością wykorzystamy w przyszłości.”
kalnych obiektach turystycznych, w „Pensjonacie Młodzież włączyła się również w „zakręconą akcję”,
przy Miłej” oraz w „Pałacu Krotoszyce”. Są to nowe zbierając zakrętki od butelek na zakup wózka inwamiejsca świadczące nie tylko usługi turystyczne, ale lidzkiego dla chorej dziewczynki.
także organizujące przyjęcia okolicznościowe, bale, Technikum hotelarskie zostało objęte programem
konferencje, spotkania integracyjne dla ﬁrm. Jed- unijnym tzw. „kluczowych kompetencji”. Dzięki
ną ze stażystek, Klaudię, oczarował niepowtarzalny udziałowi w takim właśnie przedsięwzięciu mogą
urok i klimat Pałacu w Krotoszycach. Klaudia wspo- uczestniczyć w wycieczkach edukacyjnych i różnych
mina, że uczyła się parzyć kawę - niby nic takiego imprezach. Zostali też wyposażeni w przybory szkol- ale żeby wydobyć jej aromat i smak, trzeba wie- ne, a jedno z pomieszczeń lekcyjnych urządzono
dzieć, jakiej wody użyć, jakie zachować proporcje na wzór pokoju hotelowego, co znacznie ułatwia
i jak obsługiwać zaparzacz. Hotelarz powinien też zajęcia praktyczne. Młodzież kształcąca się w zawowiedzieć, jak wyposażony jest pokój w trzygwiazd- dzie hotelarza będzie również odbywać zagraniczne
kowym hotelu i znać określone standardy. Do jego praktyki w drugim oraz trzecim roku nauki. Pilnie
obowiązków należy właściwe przyjęcie gościa, czyli uczą się dwóch języków obcych: niemieckiego i anzakwaterowanie oraz jego wymeldowanie z hotelu. gielskiego, a jeszcze dojdzie im trzeci - rosyjski.
Z kolei Damian, odbywający staż w „Pensjonacie
przy Miłej”, został, jak sam mówi, „rzucony na głę- Hotelarstwo to ciekawy i przyszłościowy kierunek,
bokie wody”. Damian wspomina: „Już na początku tym bardziej, że w naszym regionie turystyka rozwiodbywania stażu przytraﬁła mi się zabawna sytu- ja coraz intensywniej. Potwierdzają to zadowolone
acja, której nie zapomnę… Nasza opiekunka popro- miny uczestników stażu.
siła mnie, abym na chwilę zastąpił ją na recepcji, bo
Beata Jańta
miała pilną sprawę do załatwienia. Siedziałem na

SZKOŁA

Dzień Ziemi

wadzony przez uczennice – erupcja wulkaniczna. W bibliotece szkolnej
przygotowaliśmy wystawę skał wulkanicznych
m.in. bazaltów z oliwinem z Wilczej Góry.
Dzięki licznym sponsorom, za co im serdecz- Erupcja wulkanów w wykonanie dziękujemy – Urząd niu uczennic pod kierunkiem
Miast Złotoryja, Nadle- Renaty Rajczakowskiej
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Związek Młodych
Wrogów Komunizmu

Czesława Golisz i Jan Karlak z przyjaciółmi.
W oddali wieża kościoła w Rokitnicy

G

dy w marcu 2008 r. zachęcaliśmy w Echu Złotoryi do
lektury „Atlasu polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956”, wskazując, że wymienia on m.in. Związek Młodych Wrogów Komunizmu, wyraziliśmy nadzieję,
że żyją jeszcze jego członkowie. Nie wiedzieliśmy wówczas, czy ktokolwiek już zajął się działalnością ZMWK, czy
jedynie dotarli do odpowiednich źródeł historycy z Instytutu Pamięci Narodowej, który opublikował wymieniony
Atlas. Byliśmy pewni, że jest to temat zupełnie nieznany
mieszkańcom ziemi złotoryjskiej i że wiedza na ten temat
musi być jak najszybciej i jak najszerzej rozpowszechniona,
aby zachować pamięć o bohaterach tych wydarzeń. Okazało się, że z jednej strony byliśmy bardzo bliscy prawdy
o prawie kompletnym braku publikacji1 a z drugiej strony
niestety odeszli już z tego świata najprawdopodobniej
wszyscy członkowie Związku, niektórzy niedawno. Oprócz
analizy zbiorów wrocławskiego Oddziału IPN możliwe
były więc jedynie rozmowy z członkami rodzin członków
ZMWK2. Trzeba żałować, że wcześniej nie powstała monograﬁa tej organizacji, z drugiej jednak strony jeszcze kilka
lat temu dostęp do dokumentów poza IPN był praktycznie
niemożliwy.
Przenieśmy się do listopada 1952 roku. Najprawdopodobniej właśnie wówczas Jan Karlak, uczeń Spółdzielni
Krawieckiej w Złotoryi, mieszkający w Rokitnicy nr 7, postanowił zorganizować „reakcyjną grupę młodzieży”(oryginalne określenie z materiałów UB)3. We wrześniu 1955 r.
wszyscy członkowie ZMWK zostali aresztowani.
Jan Karlak urodził się w maju 1937 r. w Skrajniwie w powiecie włoszczowskim i w 1946 r. przybył wraz z rodzicami
Bolesławem i Heleną do Rokitnicy. W latach 1943-1944
wszyscy przebywali na robotach w Niemczech. W trakcie
przesłuchania po aresztowaniu zeznał, że podczas nauki w
szkole podstawowej należał do harcerstwa. Nie powiedział
jednak ani słowa, że w rodzinnym domu jednoznacznie
oceniało się zarówno agresję sowiecką 17. września 1939
r. oraz powojenną rzeczywistość. Na porządku dziennym
było słuchanie audycji Radia Wolna Europa. Rodzice Jana
byli szczerze religijni, ojciec, gdy po wojnie ciężko zachorował, na podstawie lektury „Rycerza Niepokalanej” (jeszcze
o tych właśnie egzemplarzach czasopisma będzie mowa)
był przekonany, że za wstawiennictwem Matki Bożej z Lourdes wrócił do zdrowia (rodzice dożyli sędziwego wieku
– Bolesław zmarł w 1998 a Helena w 2008 r.). Podobnie
„rozpolitykowana” była rodzina Ryszarda Durachty, która
przybyła na Dolny Śląsk z okolic Stanisławowa. Wspominano Kresy, myślano, że w nowym miejscu jest się tylko
na chwilę.
W protokołach z przesłuchań w 1955 r. zapisano, że myśl
założenia tajnej organizacji narodziła się u Jana głównie
pod wpływem dwóch czynników – lektury „Rycerza Niepokalanej” oraz audycji RWE. Śledczy mieli więc gotowy
przykład złowrogiej i reakcyjnej roli zarówno Kościoła jak
rozgłośni monachijskiej. Pod koniec 1952 r. Jan Karlak podzielił się swoimi planami z Tadeuszem Burzyńskim (ur.
1939, zamieszkały w Rokitnicy; w dalszych nawiasach podajemy przy nazwiskach miejsca ówczesnego zameldowania), Ryszardem Durachtą (ur. 1939, Rokitnica), Romanem
Kaczorem (ur. 1937, Łaźniki) oraz Bolesławem Hałasą (ur.
1937, Iwiny). Nie tylko uzgodniono nazwę organizacji i
złożono przysięgę według słów ułożonych przez Jana (nie
udało się jej odtworzyć), ale postanowiono napisać ręcznie kilka plakatów, wzywających do bojkotowania obowiązkowych dostaw rolnych a także informujących o „rzekomym” prześladowaniu Kościoła katolickiego w Polsce.
„Zaczęło się od rozmów i atmosfery, jaką wynieśliśmy z
domu – mówił Jan Karlak dziennikarzowi „Konkretów”. …
Początkowo wszystko wyglądało dobrze, a potem zaczęła
się kolektywizacja. Docierały do nas ulotki zrzucane z ba-

lonów przez Wolną Europę. Z nich dowiadywaliśmy się o
tajnym pakcie Ribbentrop-Mołotow, działalności „bezpieki” itd. To skłoniło nas do działania. Chcieliśmy coś zrobić,
wierzyliśmy, że niedługo zacznie się kolejna wojna, że tym
razem będziemy wolni. Dlatego zbieraliśmy się po stodołach i szopach, aby rozmawiać i snuć plany na przyszłość.
Nasza organizacja miała tępić wszystkie nieprawidłowości. Ponieważ nie mieliśmy pieniędzy, sami rysowaliśmy
plakaty, zbieraliśmy ulotki i podrzucaliśmy je w miejscach
publicznych – koło sklepu, poczty, w pociągach. Potem
zaczęliśmy wysyłać je do partyjnych aktywistów. Pisaliśmy w nich, że sprzedali się za judaszowe srebrniki, żeby
uważali, bo się jeszcze spotkamy. Wszystkie wysyłaliśmy
jako polecone, a pocztowe pokwitowania wklejaliśmy do
specjalnego zeszytu”. Według J. Karlaka, ZMWK dzielił
się na dwie grupy – dla starszych i młodszych, a latem
1955 r. jego członkowie wyjechali nawet do Przemyśla i
w okolice Warszawy, aby założyć tam komórki organizacji.
Od września do grudnia 1954 r. Jan Karlak „zawerbował” do organizacji Mariana Malarewicza (ur. 1939,
Złotoryja), Jana Mateckiego (ur. 1940, Złotoryja), Władysława Walczaka (ur. 1940, Złotoryja), Kazimierza Nowakowskiego (ur. 1939, Złotoryja), Czesława Mateckiego (ur.
1937, Złotoryja), Stanisława Szypulewskiego (ur. 1941,
Złotoryja) oraz Kazimierza Jaroszczaka (ur. 1938, Złotoryja). W czerwcu 1955 r. odebrano przysięgę od Tadeusza
Maćkowa (ur. 1938, Złotoryja), Adama Nykiela (ur. 1939,
Złotoryja) i jego brata Kazimierza, Kazimierza Barana (ur.
1938, Bolesławiec) oraz Władysława Prządka. Organizacja
liczyła wówczas już tyle osób, więc wybrano jej zarząd:
dowódcą został Jan Karlak a zastępcą Tadeusz Maćków.
Jeszcze we wrześniu 1955 r. dowódca zdążył „zawerbować” Lesława Borkowskiego (ur. 1938) ps. „Leszek”, który
opracował projekt znaczka organizacyjnego. Członkowie
Związku legitymowali się przeważnie wykształceniem
podstawowym, pracowali jako robotnicy. Np. K. Baran był
uczniem szkoły górniczej, B. Hałasa kierowcą, Cz. Matecki magazynierem PKP, R. Kaczor pracownikiem Gminnej
Spółdzielni. Wszyscy byli kawalerami.
Na zebraniach J. Karlak informował o aﬁszach i audycjach RWE, apelował o zbieraniu ulotek z pól i rozrzucaniu ich m.in. w Złotoryi. Aresztowani członkowie Związku
zeznali, że wiosną 1953 r. Jan Karlak nabył pistolet „parabellum” kaliber 9 mm i około 60 sztuk amunicji, ale później zdał broń funkcjonariuszowi MO w Złotoryi Józefowi
Widerskiemu (ten miał potem nieprzyjemności). Czesław
Matecki miał już rewolwer kaliber 7,65 i te dwa pistolety
wykorzystywano do ćwiczeń z bronią i strzelania. Odbywało się to głównie w lesie u podnóża wzgórza zamkowego w Rokitnicy, na zachód od tzw. źródełka św. Jadwigi.
Ten teren był oddalony od uczęszczanych bardziej ścieżek leśnych. Strzelano również za wsią w niecce tuż obok
wczesnośredniowiecznego grodziska (w kierunku Łaźnik),
które graniczyło z rodzinnym polem Karlaków. Najpraw-

Czesława Golisz (z d. Durachta) i Jan Karlak w latach 50. XX w.
dopodobniej jeden z pistoletów przechowywał Jan w piecu a drugi jakiś czas w lesie.
Ulotki zbierano m.in. na polach przy Kaczawie, przeważnie od strony Wysocka w pobliżu dzisiejszej kładki.

Tam również późnymi wieczorami specjalnie palono
ogniska, aby wskazać teren zrzutów samolotom (relacja
Czesławy Golisz, siostry Ryszarda Durachty). W takich
okolicznościach tylko Jan Karlak i Ryszard Durachta mieli zebrać około 100 sztuk ulotek w języku czeskim (i być
może niemieckim), które Jan ukrył w swoim mieszkaniu.
Wiosną 1955 r. dowódca polecił rozrzucić dwadzieścia
ulotek w języku czeskim w Złotoryi oraz przeczytał na zebraniu broszurę autorstwa Józefa Światły (zbiegły w 1954
r. do RWE działacz UB), którą dostarczył Kazimierz Nowakowski. Wybrany wiosną 1955 r. zarząd miał podobno rozważać możliwość zdobycia kolejnych sztuk broni a nawet
rozbrajanie funkcjonariuszy MO i UB w Złotoryi. Bardzo
ciężkim zarzutem w śledztwie okazały się również dwa
listy z pogróżkami, które wysłano do „Chłopskiej Drogi”
i „Nowej Wsi”, w których podobno grożono zabójstwem
Krystynie Bener i Józefowi Wąsikowi za napisanie artykułów o odradzającym się jakoby faszyzmie
w RFN. W orbicie ZMWK pojawili
się także Stanisław Siemianowski (ur. 1938) i Adam Kukuła (ur.
1938, Wilków), którzy wiedzieli o
organizacji oraz posiadanej broni
palnej (ten pierwszy zamiast naprawić pistolet, sprzedał go temu
drugiemu). W kwietniu 1955 r.
broszurę J. Światły R. Durachta zaniósł Józefowi Adamczewskiemu,
który przekazał ją dalej 15-letniemu Janowi Tarapacie.
Nieco inaczej tamte czasy wspomina
Tadeusz Owczarek z Rokitnicy, opierając
się na relacjach swego ojca: „Ojciec
imał się różnych zajęć, był „fryzjerem”, do którego wpadali także
chłopcy z Prusic. Fryzjerzy wycierali
wówczas brzytwę o jakiś papier.
Kiedy więc któregoś dnia przyszło
na postrzyżyny dwóch chłopców i
przyniosło mu jakieś kartki, był nawet
zadowolony. Znaleźli je gdzieś pod lasem i
nie wiedzieli nawet o co chodzi. Ojciec przeczytał – były to
ulotki na temat ppłk. Józefa Światło i ulotki spalił. Lecz UB
był czujny i wiedział o rozrzucanych nad Polską przy pomocy małych baloników broszurkach – chłopców aresztowano, a ci wyznali, że broszurki ma również M. Owczarek.
U Owczarków przeprowadzono więc gruntowną rewizję,
sprawdzono komin, rozpruto sienniki…”.
Dość dziwnie wygląda według materiałów UB sprawa
wykrycia organizacji. W listopadzie 1954 r. jeden z pracowników Gminnej Spółdzielni ze Złotoryi miał znaleźć
w jednym z kiosków zawiniętych w rolce siedem aﬁszy
„szkalujących dostojników państwowych”. Dostarczył je
oczywiście do Urzędu Bezpieczeństwa w Złotoryi, gdzie
nie tylko stwierdzono, ze aﬁsze pisała ta sama osoba, ale
natychmiast wszczęto „sprawę agenturalno-śledczą pod
kryptonimem „Mściwy”. W lipcu 1955 r. bezpieka przejęła korespondencję, nadaną w złotoryjskim Urzędzie
Pocztowym na adres skrzynki RWE w Paryżu. Wewnątrz
listu jego autor podawał że jest uczniem krawieckim, kierującym od 1952 r. tajnym ZMWK, który liczy już ponad
20 osób. Na domiar złego Jan Karlak prosił RWE o instrukcje do dalszego działania. Teraz agentom „Mściwego”
pozostawało tylko upewnić się, że autor korespondencji
i aﬁszy jest ten sam, sprawdzić próbki pisma i dokonać
aresztowań. Można byłoby westchnąć nad naiwnością
przywódcy organizacji (nadanie listu do RWE na poczcie!),gdyby nie utrzymujące się we wspomnieniach żyjących
krewnych członków organizacji opinie, że do jej likwidacji
przyczyniły się również bliżej nieznane osoby, być może
mieszkańcy Rokitnicy, którzy przypadkowo, lub nie całkiem, zauważyli podejrzaną aktywność grupy młodych
ludzi. Ktoś mógł dowiedzieć się o audycjach RWE. Nie
można odrzucić możliwości wprowadzenia do organizacji współpracownika UB lub donosu jednego z członków.
W każdym razie jej działalność trwała stosunkowo długo
i nie wydaje się, żeby w ówczesnej sytuacji „bezpieczeństwo” zwlekało z załatwieniem sprawy.
Jana Karlaka aresztowano około północy 29. września
1955 r. a dzień później - szesnastu jego kolegów. Traﬁli
w większości od razu do wrocławskiego aresztu. Przebieg
rewizji towarzyszących zatrzymaniom do dzisiaj pozostał
w pamięci krewnych 18-letniego wówczas Jana Karlaka.

Przeszukano wszystko w obecności wyrwanej ze snu ro- w Sylwestra. Ktoś na sali sądowej „uspokajał” matkę Jana
dziny. Płaczącego zabrano w piżamie, przedtem zdążył Karlaka, że syna już nie zobaczy. W dniu 2. marca 1956
jeszcze oddać klucze od mieszkania. Aresztowanych za- r. A. Kukułę skazano na 1 rok więzienia a S. Siemianowbierał samochód ciężarowy z plandeką. Ryszarda Durach- skiego na 3 miesiące w zawieszeniu na dwa lata – obaj
tę wzięto w samej bieliźnie, w której traﬁł do piwnicy odpowiadali z wolnej stopy.
aresztu. Bliscy wspominają, że rewizji było kilka. Według
Sądowi dla Nieletnich przekazano A. Nykiela, W. Waldokumentów UB, znaleziono 10 aﬁszy „o treści antypań- czaka, K. Nowakowskiego, M. Malarewicza, K. Jaroszstwowej”, 107 ulotek w języku czeskim, dwie ulotki w czaka, J. Mateckiego, S. Szypulewskiego, R. Durachtę i T.
języku rosyjskim, rotę przysięgi ZMWK, dwa egzempla- Burzyńskiego. 30 listopada 1955 r. i 26. stycznia 1956 r.
rze „Rycerza Niepokalanej”, koperty z rysunkiem odzna- zapadły wyroki skazujące ich na pobyt w Zakładzie Poki organizacyjnej, dwa listy „z pogróżkami do działaczy prawczym. Podczas śledztwa, z powodu niskiej szkodlispołecznych”, „broszurkę prowokatora Światły”. 13. października aresztowano jeszcze Siemianowskiego i Kukułę
za nielegalne przechowywanie broni i nie powiadomienie
o działalności Związku. U Kukuły znaleziono rewolwer nagan kalibru 7,65 mm. Dla rodzin wszystko było ogromnym
zaskoczeniem, zbiórki odbywały się poza domami, ulotki być może gdzieś się pojawiały, ale przeważnie były od
razu niszczone przez dorosłych. Nic więc nie dało przesłuchanie rodziców.
Śledztwo powierzono porucznikowi Leonowi Romaszowi z Wydziału Śledczego Wojewódzkiego Urzędu
Bezpieczeństwa we Wrocławiu. Oprócz sześciu funkcjonariuszy WUBP, w śledztwie brali
również udział pracownicy Komendy Powiatowej MO ze Złotoryi:
Cyryl Brząkała, Stanisław Przybyłko, Antoni Jaśmin i Bolesław Tuchowski. O metodach stosowanych
podczas śledztwa wiemy nieco ze
wspomnień Jana Mateckiego, którego trzymano w wodzie po szyję
przez kilkanaście godzin a funkcjonariusz UB co jakiś czas wrzucał do
Poczet sztandarowy lubińskiego oddziału
wody kawałki chleba. Nic dziwnego,
Związku Więźniów Politycznych Okresu Staliże tak szybko ustalono skład organinowskiego.Stoją od lewej: 1. Tadeusz Maćków,
zacji oraz jej faktyczne lub wyolbrzymione działania. Wystarczy wyobrazić
2. Ryszard Durachta. W dolnym rzędzie pierwsobie ogromną „dysproporcję sił” – z jednej
szy od prawej Jan Karlak.
strony ledwie pełnoletni chłopcy a drugiej
strony doświadczony i bezlitosny aparat wości czynów, zwolniono A. Nykiela, Tadeusza Bieńkiewibezpieczeństwa. W areszcie Ryszarda cza i Władysława Prządka. Jana Mateckiego oddano pod
Durachtę bito i głodzono, przemarzł nadzór rodziców i kuratora.
tam wielokrotnie.
Potem nastały widzenia w więzieniu na ul. KlęczkowW stan oskarżenia postawiono skiej we Wrocławiu, zawożenie ubrań i żywności, listy i
sześć pełnoletnich osób. Wyrok w wiersze Jana Karlaka do dziewczyny pisane ołówkiem
dniu 31. grudnia 1955 r. ogłosił Sąd (aby cenzura więzienna mogła usunąć nieprawomyślne
Wojewódzki we Wrocławiu w składzie: treści), oczekiwanie na powrót do domu, pogorszenie
sędzia Kazimierz Kluza, ławnicy: Halina stanu zdrowia. Po długich staraniach zezwolono Janowi
Cytowicz i Kazimierz Maciejewski w obecno- Karlakowi na posiadanie różańca i książeczki do nabożeńści Wiceprokuratora Wojewódzkiego E. Wasserstruma. stwa. Jan wspominał: „W więzieniu traktowano mnie w
Jana Karlaka uznano winnym tego, że „jesienią 1952 r. specjalny sposób. Codziennie dostawałem do czytania
założył kontrrewolucyjną organizację pod nazwą Zwią- „Trybunę Ludu”, a oﬁcer ds. polityczno-wychowawczych
zek Młodych Wrogów Komunizmu, która miała na celu egzaminował mnie z treści artykułów”. Ta resocjalizacja,
obalenie przemocą ustroju PRL i w ramach działalności jak można przypuszczać, przyniosła jedynie ograniczone
organizacyjnej do dnia aresztowania jako herszt organi- skutki. Zapewne próbowano namówić więźniów do dozacji zawerbował na terenie Rokitnicy, Złotoryi około 20 nosicielstwa, z takich okazji służba bezpieczeństwa nie
członków, sporządzał i rozpowszechniał antypaństwowe rezygnowała.
aﬁsze, wysyłał listy pogróżkowe, przechowywał i kolporWszystkich skazanych 31. grudnia objęła amnestia,
tował wrogie ulotki i broszury”. Poza tym „przechowywał ogłoszona 27. kwietnia 1956 r. Jan Karlak opuścił więziebez zezwolenia broń palną, od wiosny 1953 r. do stycznia nie 17. lipca 1956 r. Według wspomnień jego krewnych,
1955 pistolet „parabellum” kal. 9 mm z uciętą lufą i około gdy wracał do Rokitnicy, wyglądał tak źle, że nie rozpoznał
60 sztuk amunicji, latem 1953 r. przez okres jednego mie- go stryj, którego spotkał w drodze do domu.
siąca „ﬂower” kal. 5,6 mm i 8 sztuk amunicji”.
Okazało się, że pod pewnymi względami gorzej poWażne, że nie udało się udowodnić ani jednego przy- traktowano nieletnich niż pełnoletnich. Ci pierwsi w odpadku zastosowania przez
osobnieniu musieli doczekać
ZMWK przemocy. Mimo tego
dorosłości. Ryszard Durachta
Jan Karlak otrzymał łączną karę
traﬁł do Świdnicy, gdzie prze8 lat więzienia „z utratą praw
bywał aż do 1958 r. W tamtejpublicznych i obywatelskich
szym poprawczaku chodził do
praw honorowych” na okres 3
elektronicznej szkoły zawodolat. Czesława Mateckiego skawej, po wypuszczeniu traﬁł do
zano odpowiednio na 4 i 2 lata,
karnej jednostki wojskowej w
a Bolesława Hałasę, Romana
Sulechowie, potem, już schoKaczora, Kazimierza Barana i
rowany, do kliniki w Poznaniu i
Tadeusza Maćkowa na 3 i 2 lata
znowu do wojska.
za członkowstwo w „kontrrePo zwolnieniu nie chcieli mówolucyjnej” organizacji, bądź
wić zbyt wiele, niekiedy aż do
jej współkierownictwo, przekońca lat osiemdziesiątych XX
chowywanie broni, kolportaż
w. Ci, którzy założyli rodziny,
ulotek i antypaństwowych aﬁrzadko dzielili się wspomnieszów, werbowanie członków,
niami nawet z najbliższymi.
rozpowszechnianie
wrogiej
Wszyscy mieli odtąd coraz pobroszury. Na poczet orzeczoważniejsze problemy zdrowotnych kar zaliczono skazanym
ne, Ryszard Durachta doczekał
okres tymczasowego aresztowylewu i częściowego paraliżu,
wania. Po procesie wyprowazmarł w 2005 r. Ciągle mieli
dzono oskarżonych głowami w
trudności w pracy, dotykały ich
dół, uniemożliwiono kontakt
przesłuchania, nawet prowoz rodzinami. Przygnębiające
kacje. Jan Matecki wspominał,
wrażenie wywołało ogłoszenie
że w 1959 r., gdy pełnił służbę
tak surowych wyroków akurat
Jan Karlak z rodziną

wojskową, oﬁcerowie próbowali skłonić go, aby podczas wyjątkowo otrzymanej przepustki skontaktował się
z dawnymi kolegami i zaproponował im sprzedaż broni.
Gdy tego nie wykonał, otrzymał dwa tygodnie wojskowego aresztu. „Ogon” ciągnął się za nim jeszcze w stanie
wojennym, wówczas dopiero ustały u niego rewizje. W
latach 60. ub. w. wielokrotnie wzywano Jana Karlaka na
posterunek MO. Ostatecznie zamieszkał w Lubinie, pracował w Straży Pożarnej zakładów górniczych „Rudna” w
Polkowicach, działał w „Solidarności” i Rycerstwie Niepokalanej przy paraﬁi Matki Boskiej Częstochowskiej. Aż do
1975 r. co pewien czas musiał zgłaszać się do SB. Zmarł w
1997 r., dwa lata przed zgonem Jana Mateckiego. Niektórym wciąż proponowano „współpracę”. Śledzono dalsze
losy członków Związku, odnotowywano ich kolejne miejsca zamieszkania, przesyłano dokumenty, rozpuszczano
wieści o ich kryminalnej przeszłości,
Przynajmniej kilku członków ZMWK spotykało się potem wielokrotnie. W 1991 r. w Lubinie powstało Koło
Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.
Prezesem został Jan Karlak, jego zastępcą - Jan Matecki,
wśród działaczy znalazł się również Ryszard Durachta.
Wraz z delegacjami ZWPOS brali udział w wielu uroczystościach, jako członkowie pocztu sztandarowego. Po zamarciu działalności lubińskiego koła, część jego członków
zasiliła Odział ZWPOS w Lubaniu. Od 1997 r. należy tutaj wdowa po Janie Karlaku, Irena. Niektórzy członkowie
ZMWK otrzymali w latach 90. ub. wieku odszkodowania
pieniężne.
Żałować wypada, że nie zachowały się żadne materialne świadectwa działalności ZMWK. Sąd w 1955 r. polecił
pozostawić w aktach sprawy po jednej ulotce a broń przekazać Komendzie Wojewódzkiej MO we Wrocławiu. Przynajmniej te „papierowe” dowody zostały zniszczone być
może dopiero w 1977 r. i dlatego nie możemy odtworzyć
np. roty przysięgi ani kształtu znaczka organizacyjnego.
Rodzina Jana Karlaka przypuszcza, że tatuaż, który miał
na przedramieniu, czyli kotwicę, mógł być symbolem organizacji.
Związek Młodych Wrogów Komunizmu świadczy o tym,
że nie wszyscy, jak niektórzy sugerują, dali się ponieść powojennemu entuzjazmowi. Jak widać, „nawet” ludzie
bez uniwersyteckich dyplomów, gdzieś na prowincji, już
dekadę po wojnie, mogli stracić złudzenia i dostrzec głęboką przepaść między propagandą a praktyką. Ich złudzenia były innego rodzaju – wierzyli, że Polacy mogą sami
decydować o swoich losach a władza postępuje sprawiedliwie. Wybaczmy im ów naiwny młodzieńczy entuzjazm,
chęć przeżycia przygody i tajemnicy konspiracji. Zauważmy jednocześnie, jak wiele opisywane wydarzenia mówią
o metodach utrwalania i podtrzymywania ustroju, którego na szczęście dłużej utrzymać się nie dało.
Jak napisaliśmy we wstępie, działalność ZMWK nie doczekała się do tej pory całościowego opracowania. Z pewnością nadal trzeba prowadzić badania archiwalne oraz
poszukiwania świadków. Prosimy więc o kontakt wszystkich, którzy cokolwiek wiedzą o działalności ZMWK.

1 Na ten temat pisano: Atlas podziemia niepodległościowego 1944-1956. Warszawa 2007; M. Czarny Hołownia.. Bezimienni. Legnica 2003 s. 74,78; K. Jabłoński. Kontrrewolucja! Konkrety 5 kwietnia 1991 s. 9; K.
Jabłoński. Prowokacja. Konkrety 10 maja 1991 s. 5; E.
Wiking. Związek Wrogów Komunizmu. 19 sierpnia 2010.
www.erykwiking.salon24.pl [dostęp 12 kwietnia 2011].
W wydanej w 2010 r. monograﬁi Rokitnicy (A. Michler.
Od Rokitnicy do Rokitnicy. Zarys historii, dziedzictwo
przeszłości i dorobek współczesności. Złotoryja 2010)
enigmatycznie o tych wydarzeniach wspomina jedynie
Tadeusz Owczarek (s. 71).
2 Autor serdecznie dziękuje za relacje i wszelaką pomoc Ludwikowi Karlakowi (stryjecznemu bratu Jana
Karlaka), Helenie Karlak (stryjecznej siostrze Jana Karlaka), Weronice Krzyważni z.d. Karlak (siostrze Jana
Karlaka), Irenie Karlak (żonie Jana Karlaka), Mirosławowi Karlakowi (synowi Jana Karlaka), Czesławie Golisz
(siostrze Ryszarda Durachty), Edycie Golisz (siostrzenicy
Ryszarda Durachty), Iwo Mateckiemu (synowi Jana Mateckiego), Adamowi Kochajkiewiczowi z wrocławskiego
Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz Janowi Laszczakowi (prezesowi Związku Więźniów Politycznych
Okresu Stalinowskiego Oddział w Lubaniu).
3 Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu,
sygn. 049/237. Jest to charakterystyka ZMWK, opracowana w 1977 r. przez majora Mariana Nowaka na podstawie materiałów archiwalnych Wojewódzkiego Urzędu
Spraw Wewnętrznych. Niestety oryginalne materiały ze
śledztwa, prowadzonego w 1955 r., zostały zniszczone.
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rzyjechali z różnych stron. Z Bułgarii, Węgier, Ru- - Podróż przez Rosję i Kazachstan pierwszy raz jest
munii, Austrii, Czech, Słowacji, Niemiec… Nazy- zachwycająca, drugi raz jest już nużąca, a trzeci raz
wają siebie podróżnikami motocyklowymi. Pewnej - masz świadomość traconego czasu. A czas jest tosoboty o godzinie 10 ustawili swoje motocykle na zło- warem deﬁcytowym.
toryjskim rynku tworząc napis „IZI”. Na cześć Rober- Głównym kosztem jest dolot na miejsce. A sama pota Gałki „Iziego” – tak jak oni, podróżnika, miłośnika dróż już nie. To są kraje, gdzie średnia pensja wynosi
i znawcy motorów, który zginął w wypadku w lipcu 50$ a litr benzyny kosztuje 2 złote. Do Afganistanu
ubiegłego roku podczas wyprawy do Afganistanu. O muszą zabrać paliwo ze sobą na całą podróż.
takich ludziach jak Izi mówi się, że miał benzynę we
krwi. Tuż po jego śmierci znajomi spontanicznie zło- - Jeździmy tam, gdzie jesteśmy przyjmowani bardzo dożyli się na pomoc dla rodziny Roberta. Tegoroczny – I brze. Im ludzie mają mniej, tym chętniej się tym dzielą.
Standardem jest, że zaprasza się nas do domu, że ludzie
zlot Izi Miting 2011 również służył temu celowi.
odmawiają pieniędzy za poczęstunek czy kolację.
Jednym z pomysłodawców i organizatorów złotu jest
Krzysztof Samborski „Sambor” złotoryjanin, miesz- Czasem chodzi o to, żeby coś zobaczyć, a czasem, żeby
kający na stałe w Krakowie, dziennikarz, redaktor przemierzyć jak najszybciej dany odcinek trasy. Jeżeli
naczelny Magazynu Motovoyager – miesięcznika jadą przez teren gdzie są ładne widoki, zatrzymują się,
poświęconego podróżom motocyklowym. Na zlot by coś zwiedzić, zrobić zdjęcia. Gdy spotykają ciekawych
przybyło ponad 250 pasjnonatów tego rodzaju tu- ludzi, zatrzymują się, żeby z nimi pobyć, porozmawiać,
o ile pozwala na to znajomość jęrystyki. Z tym, że jak wyjaśnia
zyka. Nie zawsze wszystko można
Krzysiek Samborski dla więkzaplanować.
szości z nich motocykl to nie
- Wydaje mi się, że 100% jest
przedmiot kultu, a środek do
zaplanowane, że wiem, którędy
skutecznego przemieszczania
chcę jechać i dokąd dojechać,
się z miejsca na miejsce.
natomiast po drodze są rzeki,
Zaczyna się różnie. Na początktóre trzeba przekraczać, stan
ku są to np. Czeczy, Słowacja,
wód jest nieznany. Czasem przypóźniej Bałkany. Następnie jadą
jeżdżamy i rzeka jest za głęboka i
do Gruzji i to jest ich wyprawa
musimy czekać, aż trochę opadżycia. A później apetyt wciąż ronie. Zawsze mamy plan, ale też
śnie i poprzeczka trudności wraz
zawsze musimy go modyﬁkować.
z nim. A im trudniejsza wypraW zależności od miejsca, w któwa, tym bardziej niezawodny –
re się udają, wyprawa trwa dłuczytaj prosty musi być sprzęt.
żej lub krócej. Jak do Maroka,
- Jeżeli wybierasz się w miejsce
to dwa tygodnie. Jak do Azji, to
takie jak Afganistan, to nie momiesiąc albo dwa.
żesz wziąć czegoś takiego, co
Zupełnie inny, można powiedzieć
ma wtrysk i i mnóstwo elektro- rekreacyjny charakter miał zlot,
niki - mówi Sambor . Dlatego
którego bazą stał się zamek na
jeździmy na sprzętach, które są
Grodźcu. Na zlot przyjechały różgaźnikowe, gdzie nie ma problemu z naprawą. Oczywiście Krzysztof Samborski „Sambor” ne maszyny. Stare i nowe. Nowoczesne i bez żadnych bajerów. Do
nie wszystko da się naprawić,
jazdy po szosie i po bezdrożach.
bo jak korbowód wyjdzie bokiem. to jest koniec, ale
nie można z góry zakładać, że coś takiego się zdarzy. Czyste i brudne. Różnych marek.
Motocykl to efekt poszukiwania dobrego narzędzia - Nieważne, co motocyklista ma między nogami, ważdo podróżowania. Motor jest bardziej niezależny, ne, co ma pod hełmem. Jednego cieszy podróż do
szybszy, radzi sobie na drogach, gdzie nie poradziłby Kopenhagi, inny jedzie do Włoch, a tam nie ma powodu, żeby brać motocykl terenowy. Natomiast stan
sobie samochód.
- Pierwsze takie „och ach” pozaeuropejskie to było dróg w Albanii nie pozwala na to, żeby jeździć po nich
Maroko w 2005 r. Wcześniej nie wydawało mi się, maszynami sportowymi. Turystyczne motocykle mają
że można się szwendać poza Europą. A teraz stwier- wiele obliczy. Jeżeli ktoś chciałby zacząć przygodę z
dzam, że Europa się już tak bardzo nie zmieni. Kraje, turystyką motocyklową, powinien się przede wszystdo których jeżdżę, podążają bardzo szybko w stronę, kim zastanowić, dokąd chce jeździć a także czy chce
która nie jest dla mnie interesująca, więc wolę się podróżować w grupie, czy sam.
nacieszyć nimi, dopóki nie ma w nich MacDonaldów Po spotkaniu na rynku zorganizowane grupy motocyklistów rozjechały się Dolnym Śląsku: od Świdnicy po
i zasięgu telefonii komórkowej w każdym miejscu.
Ubiegłoroczna wyprawa była drugą podróżą do Wrocław i Karpacz. Motor daje swobodę poruszania
Afganistanu. Wbrew temu, co oglądamy w telewi- się. Grupa, którą prowadził Sambor, wyjechała ze Złozji, wojna nie toczy się na obszarze całego państwa. toryi i po piętnastu minutach była w kościele w ŚwieSą rejony, w co trudno uwierzyć, gdzie jest zupełnie rzawie. Ze Świerzawy pojechali do Leszczyny, gdzie
gościł ich pan Kowalski, potem pojechali do Jawora
spokojnie i bezpiecznie.
do Kościoła Pokoju. Nie chodziło tutaj o jazdę, ale o
- Tam, gdzie my jeździmy, między Hindokuszem a to, by pokazać ciekawe miejsca.
Pamirem, są góry po 7000 metrów, a w środku dolina, która ma w najwęższym miejscu 30 metrów. Jest Organizatorzy chcieliby, żeby impreza odbywała się
tam jedna droga. Nie ma miast ani wiosek – po pro- co roku i żeby miejscem spotkania był Grodziec.
Mnie z kolei miło było, że tylu ludzi z różnych stron
stu totalne odludzie.
Motocykle trzymają w Kirgizji. Nie ma sensu tracić chciało przyjechać do Grodźca i do Złotoryi.
Robert Pawłowski
czasu na przejechanie kilku tysięcy kilometrów.

bchodzony w 2011 roku jubileusz 800-lecia
nadania praw miejskich Złotoryi jest doskonałą
okazją do przypomnienia wspólnej historii miasta i
gminy. Stąd wziął się pomysł nazwy projektu: „Razem przez 800 lat”. Wspólne są zarówno sukcesy,
którymi szczycili się mieszkańcy Złotoryi i z których
cieszymy się my, jak i problemy – zarówno te historyczne jak i te, z którymi obecnie zmagają się mieszkańcy regionu. Jesteśmy przekonani, że historia,
którą opowiada ziemia złotoryjska warta jest poznania i pamiętania, ze względu na pamięć tych, którzy
mieszkali tutaj przed nami. Wybierzmy niektóre tylko historyczne wątki.
Celem przytoczenia tych przykładów nie jest bynajmniej suche odtworzenie faktów dotyczących
ziemi złotoryjskiej. Chcemy raczej pokazać, że z
zadziwiającą regularnością, kolejne pokolenia jej
mieszkańców musiały się zmagać z historią, która

ludność, ówcześnie zamieszkująca te tereny, wielokrotnie były, chcąc nie chcąc, aktywnymi już to aktorami, już to sceną dla
tych wydarzeń. Badacze dowodzą, iż kilkutysięczna Złotoryja wystawiła w 1241 roku kilkusetosobowy oddział górników do obrony
regionu przed najazdem tatarskim. Z pewnością zasilili go kopacze złota z okolic miasta. Niecałe 200 lat później – w latach 14271431 – nie tylko do Złotoryi docierały wojska
czeskich husytów kilkukrotnie łupiąc i paląc
wiele miejscowości. To właśnie wówczas popadł w nieodwracalną ruinę zamek w Rokitnicy. Minęło kolejne 200 lat i kolejna tragiczna w skutkach kampania – wojna trzydziestoletnia
(1618-1648). W tym czasie kiedy działania wojenne
były prowadzone na Śląsku – szczególnie w latach
1626-1641 ziemia złotoryjska była wielokrotnie
grabiona, samo miasto niszczone a mieszkańcy okradani z dobytku. Szczególnie
złą sławą okrył się w tym
okresie były wychowanek
złotoryjskiego gimnazjum
humanistycznego – generał Albrecht Wallenstein,
który wraz ze swoją armią
wkroczył do miasta 3. października 1633 roku. Setki
oddziałów wojskowych rozmaitych narodowości przez
kilkadziesiąt lat tej okrutnej
wojny grabiło, mordowało, pobierało kontrybucje
właściwie we wszystkich
miejscowościach okolic Złotoryi. W kompletną ruinę
Bitwa 1813 r.
przemienił się wtedy z kolei
zamek w Grodźcu.
W Sępowie do dzisiaj zachowała się inskrypcja,
dosłownie wdzierała się w ich codzienność, do ich
domów i – niestety bardzo często – zabierała doby- nawiązująca do zniszczeń tej wojny:
tek i dorobek życia.
Za rządów cesarza Leopolda I,
gdy gubernatorem księstwa legnickiego był w
Konﬂikty zbrojne
jego imieniu
Pierwszym aspektem wspólnych losów mieszbaron Świętego Cesarstwa Rzymskiego Jan
kańców regionu jest wspólna historia przynależnoKrzysztof z Zierowa Zierowski
ści narodowej i politycznej ziemi złotoryjskiej i jej
a majątkiem, ufundowaszczególne umiejscowienie na mapie Europy. Każdy
nym przez najwyższego
z wielkich konﬂiktów zbrojnych toczonych przez euksięcia legnickiego i złoropejskie mocarstwa miał mniejszy bądź większy
toryjskiego
epizod związany z ziemią złotoryjską. Wywodząc
Jerzego Rudolfa,
formalne istnienie miasta Złotoryja z dokumentu aradministrował Andrzej
cybiskupa magdeburskiego z 1211 roku, ziemia złoFranciszek Diconti,
toryjska – podobnie jak większość terytorium Śląbudynek ten, zniszczoska – kolejno znajdowała się pod rządami: Piastów
ny zupełnie wojną, oraz
Polskich – do 1329 r., Królów Czeskich – do 1526 r.,
wieś
Habsburgów – do 1742 r., Pruskimi i Niemieckimi
zostały odbudowane w
– do 1945 r., by wreszcie po 1945 roku ponownie
roku zbawienia 1687.
powrócić do Polski. Jak łatwo się domyślić, więkMinęło kolejne prawie
szość zmian politycznych dokonywała się na drodze konﬂiktów zbrojnych a i okresy bez zawirowań 200 lat... i przez ziemię
politycznych nie były wolne od najazdów, wypraw złotoryjską przetoczył się
łupieżczych czy wojen, u genezy których stały np. jeden z aktów kolejnej
wielkiej wojny europejskiej
względy religijne.
Miasto, ziemia złotoryjska a przede wszystkim – kampanii napoleońskiej.
W latach 1813-1814 miesz- Wilkołak w 1803 r.

Maj 2011

Bitwa o Wilkołak w 1813 r.
kańcy Złotoryi musieli gościć najważniejszych przywódców ówczesnej Europy – króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III, cara Aleksandra I czy dowódcę
wojsk napoleońskich marszałka Macdonalda. Co
oczywiste – wraz z dowódcami nadciągnęli żołnierze, którym musiano zapewnić kwatery i wyżywienie. Dodatkowo, miasto i okolice – co oczywiste, nie
jako jedyne w regionie – musiało ponosić koszty różnorakich kontrybucji, podatków, po wojnie pozostały także długi. W kronikach miejskich z tego okresu
pozostawiono informację, że w samym roku 1813 w
mieście kwaterowało łącznie prawie 190 000 żołnierzy. Na przykład, zacytujmy fragment książki Alfreda
Michlera o gminie Złotoryja, w Brenniku kirasjerzy
wtargnęli do mieszkania proboszcza i zażądali wina,
a kiedy je wypili, rozbiegli się po wsi dopuszczając się
rabunków i gwałtów. Księdzu zabrali złoty zegarek,
bieliznę, artykuły spożywcze do ostatniego bochenka chleba. Zabrali mu konie, a kiedy się sprzeciwiał,
raniono go szablą i postrzałem. Później wpadli do
wsi polscy ułani – także rabowali, gwałcili, podpalali, obrabowali zakrystię, zrywali podłogi, rozbijali
piece w poszukiwaniu kosztowności. Jeszcze przez
następne 10 dni zjawiali się w Brenniku różni maruderzy, zabierając to wszystko, czego nie zrabowano
poprzednio (23 maja), np. 7. czerwca zabrali wszystko bydło. Nim Francuzi odeszli zupełnie, najgorsza
była noc z 23. na 24. sierpnia, kiedy zgłodniałe masy
żołnierzy domagały się żywności dla siebie i pokarmu dla zwierząt. Pola uprawne stratowano; żniw
praktycznie nie było. Po raz drugi ograbiono kościół
– tym razem doszczętnie. Podpalono 3 zabudowania
oraz kościół – spłonęła wieża z dzwonami. Gwałtom
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16.04 W I Mistrzostwach Polski Nauczycieli w Wyciskaniu Wielokrotnym Sztangi Leżąc drużyna nauczycieli z Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach zdobyła I miejsce.
20.04 Podczas podsumowania Konkursu Ferie na Orlikach w kategorii – inne pomysły na zimowe dni nagrodę otrzymała pani
Halina Zychowicz-Michoń – Orlik w Stara Kraśnica za pomysł na
zimowy turniej siatkówki na Orliku.
27.04 Stowarzyszenie Młodzi Demokraci zorganizowało konferencję „Profesjonalizacja sportu na poziomie lokalnym”.
27.04 Ukazał się ostatni numer Tygodnika Złotoryjskiego.
28.04 Rada Miejska na podstawie prawomocnego wyroku sądu,
przy dwóch głosach wstrzymujących się i jednym przeciw wygasiła mandat radnego Andrzeja Piekuta.
28.04 Zawodnicy z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II
zdobyli mistrzostwo i wicemistrzostwo Dolnego Śląska w I Dolnośląskiej Licealiadzie w Strzelectwie o „Srebrne Muszkiety 2011”.
29.05 W szkołach ponadgimnazjalnych pożegnano absolwentów.
1.05 TMZZ zorganizowało spotkanie przy drzewku Jana Pawła II
na ścieżce św. Jadwigi. (TMZZ)
1.05 W XXII Ogólnopolskim Biegu Przełajowym – Cross Cieplicki
2011 na dystansie 10km pierwsze miejsce wśród kobiet zajęła
Anna Ficner ze Złotoryi. W klasyﬁkacji mężczyzn trzecie miejsce
zajął Maciej Dawidziuk z Proboszczowa.
3.05 Złotoryję zaatakowała zima. Spadło kilkanaście cm śniegu, który spowodował utrudnienia na drogach, pękanie drzew i
przerwy w dostawach prądu.
3.05 Odbyły się obchody 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja. Śnieg pokrzyżował jednak wiele planów organizatorów,
główna uroczystość oraz przemówienie Burmistrza Ireneusza Żurawskiego odbyły się w kościele NNMP.
4.03 Egzaminem z języka polskiego rozpoczęły się matury.
5.05 Uczniowie Gimnazjum w Świerzawie pod opieką Pani Dyrektor Romany Kaszubowskiej zostali zwycięzcami konkursu pod
tytułem.: „Atlas Wsi” organizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi.
6.05 Po drogach złotoryjskiego powiatu ścigali się kolarze podczas II etapu wyścigu Szlakiem Grodów Piastowskich.
6-7.05 Podczas XIII Międzynarodowych Targów Turystycznych
TOURTEC Złotoryję reprezentowali przedstawiciele Urzędu
Miejskiego, Centrum Informacji Turystycznej oraz Polskiego
Bractwa Kopaczy Złota.
7.05 Wędkarze na stawach przy ul. Chojnowskiej rywalizowali w
zawody o Puchar Starosty Złotoryjskiego.
7.05 Na kortach przy ul. Konopnickiej Rozegrano Dziecięcy Turniej Tenisowy z okazji 3 Maja.
7.05. Mieszkańcy Wojcieszyna wzięli udział w akcji sprzątania
brzegów rzeki Skory.
8.05 W kościele w Pielgrzymce Jan Pospieszalski zaprezentował
ﬁlm „Solidarni 2010”.
8.05 Pod pomnikiem Wojska Polskiego odbyły się obchody 66
rocznicy zakończenia II wojny światowej.
9.05 Zakończyła się rozpoczęta 1. marca akcja „Złotoryja dookoła
Świata”. 162 zawodników, w 8 konkurencjach przemierzyło (w
przeliczeniu) 42 412,495 km.
10.05 Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie przystąpił do badanie
satysfakcji klientów.
13-15 Zamek Grodziec gościł IZI Meeting 2011 – zlot motocyklowy poświęcony pamięci Roberta Gałki Iziego.
14.05Na trasie Złotoryja – Jerzmanice Zdrój – Pielgrzymka –
Wojcieszyn – Uniejowie – Zagrodno – Nowa Wieś Złotoryjska –
Złotoryja ścigali się kolarze w 25 Jubileuszowym Ogólnopolskim
Wyścigu Kolarskim MASTERS o Złotą Wstęgę Kaczawy.
16.05 W obecności Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
Grzegorza Schetyny dokonano otwarcia strażnicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Złotoryi oraz hali sportowej w Pielgrzymce.
16.05 Na złotoryjskim rynku rozpoczęto montaż Bramy 800-lecia.
17-18.05 Złotoryja gościła prawie wszystkich starostów z Dolnego Śląska na Konwencie Powiatów Województwa Dolnośląskiego.
20.05 800 lat miejskiej historii Złotoryi to tytuł wystawy, którą
uroczyścio otwarto w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi
Złotoryjskiej (TMZZ).
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cja. Rozpoczął ją Martin Luter w roku 1517 w Wittenberdze. Jest zastanawiające, że reformacja w
bardzo szybkim tempie ogarnęła prawie cały Śląsk
– przede wszystkim Dolny Śląsk. O wręcz zawrotnym tempie świadczy pojawienie się pierwszego kaznodziei w Nowym Kościele już w roku 1518. W Złotoryi reformacja przyjęła się począwszy od kazania
wygłoszonego przez luterańskiego pastora w dniu
14. września 1522 roku.
Na przykład w Wysocku mieszkańcy również zareagowali na nowości religijne – prawie wszyscy przeszli na protestantyzm. Mieszkańcy wsi przekazywali
daniny na rzecz luterańskiego pastora w Rokitnicy.
…Tak działo się do roku 1694, kiedy to będący pod
patronatem klasztoru w Lubiążu, kościół w Rokitnicy, został zamknięty dla praktyk protestanckich (do
roku 1707). Był to już okres kontrreformacji. Wrocławski biskup, Johan Brunetki, przeprowadził rekatolicyzację wsi. Według kroniki Hensela we wsi osiedlano katolików, a luterańskich właścicieli zmuszano
do sprzedaży swoich posiadłości.
Wpływ na nowożytne osadnictwo, kulturę i życie
religijne miała także szkoła humanistyczna. Za czasów jej największej świetności – w czasie rektoratu
Valentina Trotzendorfa – do szkoły miało uczęszczać ok. 1000 uczniów a sama szkołą aspirowała
do miana uniwersytetu. W efekcie posiadania tak
znamienitej szkoły Złotoryja zyskiwała podwójnie
– mieszkańcy zarabiali na usługach związanych z
pobytem uczniów w szkole a z drugiej strony część
wychowanków postanowiła pozostać w Złotoryi po
zakończeniu nauki włączając się aktywnie w życie
polityczne i intelektualne miasta i zapewne jego
okolic. Rektor Valentin Trozendorf chętnie organizował wycieczki uczniowskie np. do Jerzmanic, gdzie
zachowało się miejsce zwane Studnią Trozendorfa.
Tylko te przykłady udowadniają, że historia gminy
i miasta Złotoryja jest wyjątkowo skomplikowana i
zawiła, a jednocześnie przyciąga uwagę wielu pasjonatów. Wydaje się jednak, że odwaga i entuzjazm
kolejnych pokoleń mieszkańców regionu, przezwyciężają kolejne zawirowania historyczne i sprawiają
że potraﬁmy cieszyć się pięknem miejsca, w jakim
przyszło nam żyć.
Joanna Bihuniak z Gierałtowca tak pisała w
2001:
Za moją małą ojczyznę
uważam całą gminę Złotoryja. Kryje ona w sobie
wiele ciekawych tajemnic.
Znajdują się w niej ciekawe i godne uwagi zabytki.
Mieszka tu także wielu
interesujących ludzi, którzy, jak sądzę, kochają tę
ziemię.
Dookoła nas wspaniała roślinność, która może
wprawić każdego człowieka w zachwyt. Nawet
tego, który ma serce z kamienia.
Myślę, że z czasem nasza mała ojczyzna będzie jeszcze piękniejsza i zyska
wielką sławę na całym świecie.
Gdybym mogła, to wręczyłabym władzom Gminy Nagrodę Nobla za wysiłek, jaki wkładają w
działania poprawiające życie mieszkańców całego
terenu złotoryjskiego.
Bardzo kocham moją małą ojczyznę. Mieszkam
w niej od dziecka i wcale nie mam zamiaru Jej opuścić przez całe moje życie.
Paweł Buniowski, Roman Gorzkowski

Jedno miejsce dwie odsłony
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ednym z działań podjętych przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej w ramach realizacji
projektu Razem przez 800 lat jest warsztat teatralny. W zajęciach biorą udział mieszkańcy różnych
miejscowości gminy, nie mniej jednak na mieszkańcach Rokitnicy ciąży szczególny obowiązek związany z efektem końcowym warsztatu, którym będzie
inscenizacja potyczki z okresu śląskiej kampanii napoleońskiej 17 sierpnia 1813 roku na wzgórzu kościelnym. Ranga tego wydarzenia była na tyle wysoka,
iż zostało odnotowane w raportach i wspomnieniach
biorących w nim udział oﬁcerów obu walczących stron.
Inscenizacja będzie pierwszym w dziejach gminy Złotoryja takim wydarzeniem, więc nie powinno nikogo zaskoczyć autentyczne zaangażowanie
mieszkańców Rokitnicy w jej przygotowanie. Prace
nad wyglądem przyszłej sceny - wzgórza kościelnego - podjęto stosunkowo wcześnie, wycięto krzaki
i drzewa od lat wrastające w mury okalające wzgórze. Zakrywały one skutecznie miejsce tak urokliwe,
że dopiero po ich usunięciu można było ocenić, jak
piękną i jedyną w swoim rodzaju mamy budowlę w
Rokitnicy - swoją własną mini twierdzę.
Niestety czas i rośliny zrobiły swoje, drzewa rozsadziły słaby mur, a krzewy zarosły rumowisko. Czyniąc
przygotowania do inscenizacji sądziłem, że ograniczą
się one do prac porządkowych, polegających na usunięciu drzew i krzewów i tylko patrząc na odsłonięte
rumowisko muru, w rozmowach z mieszkańcami Rokitnicy marzyliśmy o jego odbudowie.

Czyli jak „odbudowano twierdzę” Rokitnica

Czytając założenia projektu Razem przez 800 lat
znalazłem w nich takie oto zdanie:
„ – Działania te mają na celu pobudzenie świadomości historycznej wśród mieszkańców gminy.”
Otóż owo… pobudzenie świadomości historycznej …
w przypadku mieszkańców Rokitnicy udało się już w
połowie trwania projektu i przejawiło się wielce znaczącym wydarzeniem. Otóż pewnego dnia zadzwonił do mnie radny, mieszkaniec Rokitnicy - uczestnik
warsztatu teatralnego, pan Stanisław Piątek i poinformował mnie, że właśnie na zebraniu wiejskim
mieszkańcy Rokitnicy zdecydowali o odbudowie
zrujnowanego fragmentu muru naszej „twierdzy”.
Poprosiłem pana Stanisława, aby powtórzył tę wiadomość, czy abym się nie przesłyszał, ale nie!
Rada Sołecka przeznaczyła pieniądze na zakup
piachu, cement w znacznej części kupił pan Sta-

Strój dla kaczmarki

P

ojawiła się w Złotoryi pierwsza jaskółka użycia w
praktyce stroju średniowiecznego. Przy ulicy Konopnickiej znajduje się lokal gastronomiczny Leśna,
której pracownica Wanda Klonowska postanowiła zafundować sobie strój średniowieczny.
– Uszyłam sobie ten strój, bo wraz z Klubem Górskim Róża Bazaltowa, którego jestem członkinią, wezmę udział w korowodzie historycznym z okazji 800
– lecia Złotoryi. Ponadto lokal gastronomiczny, w którym pracuję, jest stworzony do prezentowania tego
typu strojów. Mam nadzieję, że będzie w tym roku
niejedna okazja do zaprezentowania ubioru historycznego. Myślimy w naszym klubie o różnych imprezach, w których weźmiemy udział, na przykład parada
historyczna w Görlitz szesnastego lipca. Strój uszyła
mi moja koleżanka Agnieszka Młyńczak, która również należy do Róży Bazaltowej – mówi Wanda Klo-

nowska. – Moim marzeniem jest, aby dwudziestego
ósmego maja, w dniu korowodu, wielu złotoryjan
od samego rana chodziło w strojach historycznych.
Żeby przebrali się urzędnicy, handlowcy, pracownicy gastronomii, nauczyciele, oraz, rzecz jasna, młodzież. Serdecznie ich do tego zachęcam, bo widzę,
że mój strój wzbudza zainteresowanie.
Gdy Wanda wspomniała swojej szefowej o tym, że
zamierza uszyć strój historyczny, Barbara Kuks ogólnie
wiedziała o co chodzi, bo przecież od jakiegoś czasu
mówi się w mieście o strojach publikowanych w Echu
Złotoryi. Jednak gdy zobaczyła swoją pracownicę w
tym stroju w czasie pracy, oniemiała.
– Wanda wygląda ślicznie, jak z bajki! Gra rolę
karczmarki, prawda? Jestem przekonana, że za moim
przykładem pójdą inne lokale gastronomiczne w Złotoryi i wkrótce ukaże się w nich obsługa w strojach
średniowiecznych – twierdzi właścicielka restauracji
Leśna, Barbara Kuks. – Takie ubiory można wkładać też
na różne przyjęcia… Poza tym uważam, że powinniśmy
kultywować obyczaje historyczne. Przecież jesteśmy
najstarszym miastem w Polsce! – dodaje z dumą. – Czy
dzięki temu strojowi przyjdzie więcej klientów? Zobaczymy.
W miło urządzonym lokalu pani Barbary Kuks
można wygodnie zjeść gorący posiłek, a do wyboru
jest wiele dań. Na uwagę zasługuje bardzo smaczna
zupa szczawiowa na wędzonce z jajkiem na twardo i
wyśmienitą swojską śmietaną (pisząca te słowa osobiście ją degustowała, pycha!).
Do restauracji Leśnej przyszedł mężczyzna na obiad.
– Bardzo mi miło, że obiad podaje mi średniowieczna karczmarka – mówi z uśmiechem Mateusz
Zwierzyński, – to świetny pomysł.
– Serdecznie zapraszam do mojej restauracji Leśna

nisław Piątek, kastę i betoniarkę udostępnił pan
Krzysztof Korkuś z Kozowa – uczestnik warsztatu teatralnego, pan Szczepan Fusik – majster murarski,
wraz z panem Stanisławem Piątkiem, zorganizowali
brygadę murarską w osobach panów Henryka Stanowskiego, Piotra Urbańskiego i Eugeniusza Furtha. Panowie Piątek i Władysław Jurczenko zajęli się
transportem kamienia pozyskanego z rozbieranej
stodoły, pan Stanisław Matusz udostępnił ciągnikładowarkę i ruszyły prace przy odbudowie muru.
Dodatkowo pan Stanisław Piątek wziął na siebie
obowiązki koordynatora prac, a całość nadzorował
sołtys Rokitnicy pan Bronisław Cich.
W moich rozmowach z mieszkańcami Rokitnicy
powtarzało się jedno stwierdzenie - „dawno nie widziano tu takiego ruchu”. A ja myślę, że wystarczy
czasami pokazać cel, a entuzjazm i zaangażowanie
ludzi w osiągnięcie tego celu – znajdzie się. I tak było
w przypadku „odbudowy twierdzy” Rokitnica.
Za wkład pracy i wysiłek wymienionym składam
w imieniu mieszkańców gminy serdeczne podziękowania. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia tego
miejsca, oddalonego od Złotoryi około 3 km na trasie do Jawora i do Leszczyny.
Cezary Skała
na smaczne domowe obiady. Serwujemy dania na
miejscu i na wynos. Co prawda, dania nie są średniowieczne, bo chyba by nie dotrwały, ale kaczkę po staropolsku można zjeść – mówi właścicielka Barbara Kuks.
Opis stroju
Strój dla karczmarki składa się z sukni spodniej,
tuniki i czepka.
Suknia spodnia jest dość obszerna, z dekoltem na tyle
dużym, aby można było swobodnie przełożyć głowę. Rękawy ujęte są w mankiety, aby ich nie zbrukać podczas
pracy. Brzegi tuniki obszyto paskami kontrastowej tkaniny. Boki związano taśmą, która wdzięcznie dopasowuje
ubiór do ﬁgury pozwalając jednocześnie na swobodę
ruchów karczmarki.
Ważną częścią tego ubioru jest czepek, bo nakrycie głowy było niezbędnym i koniecznym elementem
stroju średniowiecznego. Kobiety musiały szczelnie
zakrywać głowę, najlepiej w ten sposób, aby nie było
widać włosów. Czepki przybierały przeróżne formy.
Czasem były proste i obcisłe, czasem fantazyjne i
mocno marszczone, przy tym bogato zdobione. Czepki najczęściej były białe, lecz nader często zdarzały się
inne (raczej pastelowe) kolory. Nasze nakrycie głowy
stanowi wypadkową tych form i jest łatwe do uszycia.
Góra czepka zmarszczona dookoła wszyta jest w otok,
który ozdobiono kunsztownie wyhaftowaną taśmą
(w tym przypadku prosto z Wuppertalu). Kobiety średniowiecza chętnie ozdabiały swoje stroje haftami,
bowiem tkaniny były raczej dość monotonne. Materie wzorzyste, jeśli się sporadycznie pojawiały, przywożono z zamorskich krain, dlatego mogli je posiadać
jedynie bogaci kupcy i szlachetnie urodzeni.
Wykonanie czepka
1. Górę główki czepka podwinąć i zmarszczyć lub
ułożyć w fałdy.
2. Dół główki podwinąć, aby można było wciągnąć sznureczek.
3. Na otoku naszyć ozdobną pasmanterię lub
wyhaftować samodzielnie jakiś motyw. Złożyć otok
wzdłuż na pół, przyszyć górę zmarszczonego czepka
między punktami A i B (patrz miniatura wykroju).
4. Drugą część otoku przyszyć do góry czepka,
ostębnować.
5. W podwinięcie dołu główki czepka wciągnąć
sznurek lub rzemyk, który pozwoli zmarszczyć czepek w ten sposób, aby optymalnie dopasować do
głowy.
I to jest koniec szycia. Prawda, że twarzowy?
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ce głównym źródłem utrzymania
mieszkańców wsi. Od niepamiętnych czasów z niezliczonych kamieniołomów wydobywano piaskowiec i bazalt.
W Leszczynie – oddajmy ponownie głos Alfredowi Michlerowi –
systematyczna eksploatacja miedzi
ma miejsce dopiero w latach 30.
XX wieku. Złoża, które nie były zbyt
bogate, opłacało się jednak eksploatować, ponieważ postęp techniki
umożliwiał uzyskiwanie zysków.
Na przełomie roku 1934/35 we
Wrocławiu powstała nowa spółka
Berg- und Hütten Allgemeine Gesellschaft (popularnie znana jako
Na Wilkołaku w 1906 r.
BUHAG), która nabyła pole górnicze w Leszczynie i rozpoczęła prace
nie było końca.
poszukiwawcze na lewym brzegu Prusickiego PotoOsadnictwo
ku. Wyniki były zachęcające i dlatego w roku 1938
Drugim, zasługującym na szczególną uwagę, wąt- minister gospodarki III Rzeszy zezwolił BUHAG – owi
kiem historii ziemi złotoryjskiej jest osadnictwo. Nie na pogłębienie kopalni w Wilkowie. Była ona czynna
zapomnijmy o mieszkańcach prastarych grodów w do końca roku 1944; zbliżająca się ofensywa Armii
Rzymówce, Wysocku, Rokitnicy i Prusic. Tutaj klam- Radzieckiej spowodowała wydanie decyzji o zatory spinające historię regionu są szczególnie wyraźnie pieniu kopalni. Po II wojnie władze polskie zdecywidoczne. Historia intensywnego średniowiecznego dowały się na uruchomienie kopalni, która przyjęła
osadnictwa na ziemi złotoryjskiej rozpoczyna już nazwę „Lena” i rozpoczęła wydobycie w roku 1950.
nieco wcześniej niż w 1211 r. Książę Bolesław Wyso- W związku z odkryciem bogatych złóż rudy miedzi w
ki, ten wykształcony i ambitny władca, widział w zie- rejonie Lubina, Polkowic, Rudnej i Głogowa kopalnię
mi złotoryjskiej potencjał płynący ze złóż złota i roz- „Lena” zamknięto w roku 1973.
począł proces zasiedlania terenu dzisiejszej Złotoryi
Z chwilą wybuchu wojny w kopalni w Wikowie
i Kopacza górnikami z Saksonii, Turyngii czy Harzu. zatrudniano pracowników przymusowych i jeńców
W efekcie aktywnej polityki kolonizacyjnej księcia, wojennych. Dokumenty podają, że mogło ich być
Złotoryję zamieszkiwało około 400 osób na począt- około 2 tys. Prawdopodobnie najwięcej było Poku XIII wieku i już 1800 około roku 1340. Książę Bo- laków (około 400), a ponadto Rosjanie, Belgowie,
lesław i jego syn Henryk Brodaty nie pomylili się co Francuzi, Włosi. Jeńcy i pracownicy przymusowi
do możliwości, jakie niosło za sobą wydobycie złota. mieszkali w barakach. Informacja z roku 1942 podaMiasto wraz z okolicami rozwijało się prężnie. Obok je, że w kopalni wydobywa się dziennie od 1800 do
kolonizacji górniczej, na ziemi złotoryjskiej pojawiły 2400 ton rudy. W latach 1942- 43 nastąpił przełom
się zakony chrześcijańskie – wśród nich wymienić w działaniach wojennych, przede wszystkim na fronnależy cystersów z pobliskiego Lubiąża, cysterki z cie wschodnim. Po klęskach pod Stalingradem i KurTrzebnicy, drugi na Dolnym Śląsku (po Wrocławiu) skiem, Niemcy utracili inicjatywę strategiczną i front
klasztor Św. Franciszka czy joannitów.
Drugim nawiasem, zamykającym „osiedleńczą”
historię ziemi złotoryjskiej są wydarzenia związane
z zakończeniem II wojny światowej, konferencjami pokojowymi mocarstw i przesunięciem granicy
państwa polskiego na zachód. Konsekwencją polityki przesiedlania po 1945 roku było stworzenie
nowego społeczeństwa na ziemi złotoryjskiej. W
jego skład wchodzili: niewielka grupa autochtonów,
deklarujących polskość, przesiedleńcy wewnętrzni
– z terenów Mazowsza, przesiedleńcy zewnętrzni
– z terenów województw wschodnich II Rzeczypospolitej, osadnicy wojskowi, reemigranci z krajów
Europy Zachodniej a także mniejszości narodowe:
Żydzi, Ukraińcy, Łemkowie, Grecy, Macedończycy i
Romowie. I tak, jak ok. 750 lat wcześniej, osadnicy
niemieccy byli zapraszani, częstokroć na specjalnych
prawach do zamieszkania na ziemi złotoryjskiej, tak
w latach 1946-1948 z pozostałych po wojnie ok. 8
tys. Niemców. W powiecie pozostało ich niewiele ponad 1700. Jakkolwiek trudno się dziwić takiej
Pierwsi osadnicy w 1945 r.
postawie Polaków, którzy mieli jeszcze w pamięci
krwawe doświadczenia wojny, wywołanej przez hi- bardzo szybko zbliża się do państwa, z którego wojtlerowskie Niemcy, tak można postawić tezę, że hi- na wyszła – do Niemiec. Dla Śląska oznaczało to nastoria zatoczyła koło i na ziemi złotoryjskiej – jak i dejście oddziałów Armii Radzieckiej. Pod wpływem
na całym Śląsku –kiedyś zapraszani goście z zachodu tych wydarzeń produkcja zaczyna zamierać (1944),
musieli ustąpić miejsca Polakom.
a następnie przerwano ją zupełnie, a kopalnię zatopiono. Zostało ona zajęta w połowie lutego przez
Nie tylko złoto, miedź, bazalt i piaskowiec.
oddziały Armii Czerwonej – tak jak i cały Wilków.
Rozwoju miasta nie zatrzymało wyczerpanie się
złóż złota. Złotoryja zawsze była centrum gospodar- Wiara i kultura
czym dla okolicznych miejscowości. Należała np. do
Dla katolickich mieszkańców ziemi złotoryjskiej,
największych wytwórców sukna, kwitł także prze- jak pisze A. Michler, wielkim wstrząsem ideologiczmysł browarniczy. Rozwijało się rolnictwo, będą- nym o konsekwencjach społecznych była reforma-

Wykroje do skopiowania są dostępne w siedzibie
redakcji po uprzednim umówieniu się drogą mailową z Agnieszką Młyńczak, która prowadzi ten kącik.
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Szkice na 800-lecie

Najstarsza pieczęć i herb
D

ecyzja księcia Henryka Brodatego o nadaniu
magdeburskich praw miejskich osadzie Aurum
okazała się jak najbardziej słuszna. Spowodowała
szybszy napływ nowych osadników, intensyﬁkację
górnictwa złota a więc rozwój całego miasta. Stawało się ono coraz bardziej znane nie tylko na Śląsku.
Umacniał i rozwijał się również aparat urzędniczy,
nabierali doświadczenia pierwsi wójtowie i ławnicy,
którzy zajmowali się sądownictwem. Powstała kancelaria, archiwum, rozbudowywano siedzibę władz
miejskich. Możemy się domyślać, że już najstarsza siedziba magistratu znalazła swe miejsce w Rynku,
gdzie w XIV wieku wzniesiono pierwszy
ratusz. Biorąc pod uwagę pomyślny rozwój miejscowości, nic dziwnego, że
jej władze miały powody do dumy.
Prawo pozwalało im również na
posługiwanie się pieczęcią miejską,
której znaczenie oczywiście rosło. Był
to zarazem czas powstawania nie
tylko pierwszych pieczęci, ale zarazem herbów miejskich. Właśnie wizerunek umieszczony na miejskich
pieczęciach miał bezpośrednie przełożenie na obraz herbu miejscowości.
Skoro nasze miasto jako pierwsze na
Śląsku otrzymało nowoczesne prawa miejskie, to
możemy powtórzyć za Marianem Haisigiem, znanym
wrocławskim heraldykiem, że Złotoryja może szczycić się posiadaniem najstarszej pieczęci miejskiej na
Śląsku. Jego zdaniem, już w pierwszej połowie XIII
wieku złotoryjskie władze miejskie posługiwały się
pieczęcią w kształcie, który za chwilę opiszemy.
Najstarsza złotoryjska pieczęć zachowała się w archiwum joannitów w Pradze a zaopatrzono nią dokument wystawiony przez miasto 20 grudnia 1268 r.
– patrz ilustracja. Społeczność miasta potwierdzała
w dokumencie, że Benedykta, córka zmarłego wójta
Złotoryi, sprzedała trzy łany proboszczowi tutejsze-

go kościoła.
Pieczęć jest okrągła o średnicy 68 mm i
swoimi rozmiarami dorównuje pieczęciom
najzamożniejszych i największych miast Śląska, miast, które, podkreślmy, zaczęły posługiwać się pieczęcią później niż Złotoryja. Nie
dziwmy się, nasze miasto było w XIII wieku
największym na Śląsku ośrodkiem górnictwa złota, co musiały doceniać wszystkie
inne miasta tego obszaru. Pieczęć nie tylko
wyrażała aspiracje władz, ale była po prostu
była najlepszym materialnym znakiem rozpoznawczym w owym
czasie – na zewnątrz wysyłano
właśnie dokumenty opatrzone pieczęciami.
Na pieczęci widzimy przede
wszystkim trzy góry, z których środkowa jest najwyższa. Choć wielu historyków, nie tylko heraldyków, kojarzy
owe wzniesienia z miejscami wydobywania złota, to warto zaznaczyć,
że pojawia się całkiem inna interpretacja. Trzy wzgórza spotykamy w
herbach innych miast śląskich, mogą
więc symbolizować trzy cnoty teologiczne (wiarę,
nadzieję i miłość) a jednocześnie stałość, niewzruszoność i niezłomność. Z dwóch bocznych wzniesień
wyrastają drzewka o sercowatego kształtu liściach, z
pewnością lipy. Nieco trudniejszy do sprecyzowania
jest krzew z drobnymi owocami, rosnący na środkowej górze, ale najprawdopodobniej także chodzi
o lipę. Roślinność, czyli krzewy i trawa, porasta całą
przestrzeń wszystkich wzgórz.
Bardzo ważne znaczenie ma napis, biegnący dookoła pieczęci: S(igillum) VNIVERSITATIS DE AVREOMONTE, co przetłumaczyć można jako „pieczęć społeczności Złotej Góry”. Wyraz „universitatis” (powszechność,
ogół) oznacza tutaj obywateli miasta i rzadko wystę-

Zapomniany Święty
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rzed kościołem św. Jadwigi znajduje się kilka ciekawych obiektów.
Najstarszym z nich jest średniowieczna kapliczka słupowa a najmłodszym
Pomnik Oﬁar Sybiru. Ich stan nie budzi większych obaw, kapliczka przeszła gruntowną renowację w latach
1998-1999. Niepokoić natomiast
musi stan pomnika św. Jana Nepomucena, ufundowanego przez burmistrza Jana Leopolda Feige w 1732 r.
To jedyna tego rodzaju fundacja w naszym mieście, poświęcona
patronowi chroniącemu m.in. od
puje
na tego
typu pieczęciach.
Czyżby od samego początku towarzyszyło złotoryjanom przekonanie o wspólnocie wszystkich mieszkańców a władzy miejskiej świadomość rządów w
interesie wszystkich obywateli? Na pieczęci ﬁguruje
druga z łacińskich nazw miasta, AUREUS MONS, którą
posługiwano się od co najmniej 1217 r. Taka pieczęć
funkcjonowała przez cały wiek XIII, dopiero w XIV stuleciu pojawił się orzeł Piastów dolnośląskich, stojący
na najwyższym, środkowym wzniesieniu.
Gdyby założyć, że już w XIII wieku funkcjonował
osobny herb miasta, wywodzący się, jak powiedzieliśmy, z rysunku pieczęci, to mógłby wyglądać tak,
jak wyobraził sobie w 1870 r. niemiecki heraldyk,
Hugo Saurma (ilustracja obok). W każdym razie owe
wzgórza, złotonośne lub symboliczne, pozostaną
nieodłącznym elementem herbu złotoryjskiego.
Kolorystykę swojego herbu złotoryjanie ustalili najprawdopodobniej najwcześniej dopiero po koniec
średniowiecza.
Roman Gorzkowski
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eleniogórskie Wydawnictwo
Turystyczne
„Plan” opracowało nową
mapę Gór oraz Pogórza
Kaczawskiego. Publikację doﬁnansowało m.in.
nasze miasto, stąd dostępna jest w Urzędzie
Miejskim. Oprócz bogatej
treści krajoznawczej oraz
niezbędnych wiadomości
o walorach kulturowych
i przyrodniczych krainy,
zamieszczono plany Złotoryi, Jawora, Bolkowa i
Świerzawy. Edycja ukazała się w trzech wersjach
językowych: polskiej, niemieckiej oraz angielskiej.
Cezary Skała

Zapomniane - odszukane

nieszczęśliwych klęsk żywiołowych a także
przypominającemu o zachowaniu powierzonych tajemnic. Widzimy płaskorzeźby, ukazujące m.in. sceny pojmania i śmierci Jana
z Nepomuku, herb miasta w XVIII-wiecznej
wersji i kilka ciekawych inskrypcji łacińskich,
z których jedna kryje datę fundacji. Również
losy tego monumentu są istotne dla dziejów
miasta – znajdował się pierwotnie przed ra-

Garnizon 1914 - 1918
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tuszem w Rynku i dopiero w 1840
r. protestanckie władze miejskie
przekazały ﬁgurę katolickiej paraﬁi św. Jadwigi, która dokonała jej
renowacji. I owa renowacja była
prawdopodobniej ostatnią. Teraz
martwią znaczne uszkodzenia cokołu i samej ﬁgury, pozbawionej
np. części krzyża.
Mamy nadzieję, że o los naszego Nepomuka zatroszczy się niebawem legnicka służba ochrony
zabytków, który podpowie, jakie
kroki zrobić należy, aby ocalić ten
cenny złotoryjski relikt minionych
czasów.
Roman Gorzkowski

Historia jednej fotograﬁi

Płuczki złota trzydzieści lat temu

Z

a kilka miesięcy odbędą się drugie już w naszym mieście mistrzostwa świata w płukaniu złota. W archiwum TMZZ zachowało się kilka tajemniczych fotograﬁi, pochodzących najprawdopodobniej z lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Przedstawiają dwa z
organizowanych wówczas płuczek złota. Bardzo chcielibyśmy, aby Czytelnicy przypomnieli nieco odnośnych szczegółów, rozpoznali miejsca, organizatorów oraz osoby. Pragniemy
poznać również nazwisko fotografa, któremu zawdzięczamy prezentowane zdjęcia.
Roman Gorzkowski

Kącik starej widokówki

Wilczak przed sezonem
S

koro sezon turystyczny tuż-tuż, zapraszamy na naszą domową górę, czyli Wilczaka.
Wiadomo, że w tym (lub w następnym?) roku ma zakończyć się wydobycie bazaltu, więc zapewne niedługo powstanie tutaj bogata infrastruktura. Będziemy mogli np.
wysyłać widokówki, podobne do tej, którą nadano w Złotoryi w 1906 r. Widzimy Schronisko Wilhelma, obok którego znajdował się pomnik upamiętniający bitwy w 1813 r.
Dokładne informacje o dziejach i lokalizacji wszystkich schronisk, pomniku, bitwach
znajdziemy w książce o Wilkołaku, która jest do nabycia w księgarni lub siedzibie TMZZ.
Do zobaczenia na Wilczej Górze!
Roman Gorzkowski

Maj 2011

odczas I wojny światowej Złotoryja
była miastem garnizonowym. Można było spotkać wielu żołnierzy armii
niemieckiej, wśród których kilkuset
było Polakami, pochodzącymi z
Wielkopolski. Oprócz służby starczało czasu na wizyty w parkach
lub kawiarniach i prywatnych domach. Uwieczniano to na pocztówkach oraz pamiątkowych zdjęciach. W zbiorach kolekcjonerów
można odnaleźć kilkadziesiąt pocztówek wysłanych przez żołnierzy
tutejszego garnizonu.
Poniżej prezentujemy dwie
pocztówki, z których jedna przedstawia żołnierza stojącego przy
dzisiejszej al. Miłej – w tle widać
siedzibę Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego – a druga
oddział wojska na dzisiejszym pl.
W. Reymonta.
Prosimy o kontakt wszystkich kolekcjonerów, którzy w swoich zbiorach posiadają korespondencję wojenną
związaną z opisywanym garnizonem.
Przemysław Markiewicz

KRONIKI ZŁOTORYJSKIE

Warto przeczytać
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W oczekiwaniu na renowację
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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

Włodzimierz Kowalczyk
www.inkobud.pl
e-mail: inkobud@pro.onet.pl

NADLEŚNICTWO
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