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było wyzwaniem. Nie przypuszczałem, że naprawdę 
na to się zdecyduję, żeby korzystać z wychodka, 
nosić wodę ze studni i żyć bez prądu. Gdyby nie te 
pierwsze dwa tygodnie, kiedy pogoda nam sprzy-
jała i było cudownie wokoło: cisza, zwierzęta, góry, 
minerały, może nawet bym stąd uciekł. Ale biorąc 
wszystko pod uwagę, stwierdziliśmy, że to jest nasze 
miejsce.
I.P: Nie było chwili zwątpienia w sens tej decyzji? 
Nie rozczarowała was zima, która przyszła po pięk-
nej jesieni?
T.S: A potem to już my należeliśmy do tego miej-
sca, a miejsce do nas. To nie ma tak, że w życiu są 
same plusy. Zdecydowaliśmy się na takie życie i ono 
jest nasze. Po kilku latach kupiliśmy ten dom. Nasi 
znajomi pukali się w głowę, bo my, wyprowadzając 
się z miasta, wzięliśmy 500 złotych, młotek, dłuto 
i parę ciuchów i trochę jedzenia od rodziców z lo-
dówki. Trzysta złotych wydaliśmy od razu na zaległe 
rachunki. Z perspektywy czasu sam sobie się dziwię, 
że szukałem domu, nie mając pieniędzy.
I.P: Szaleństwo?

Iwona Pawłowska: Co was sprowadziło w to miejsce?
Tomek Sikorski: Miłość do kamieni, a konkretnie do 
agatów. Zawsze marzyłem, by mieszkać w Górach 
Kaczawskich i zbierać agaty. Kiedy poznaliśmy się z 
Sylwią, okazało się, że mamy podobne spojrzenie 
na przyszłość. Chcieliśmy mieszkać gdzieś z boku, z 
dala od miasta, komercji, hałasu. I pojawiła się moż-
liwość zamieszkania tutaj, w tym domku.
I. P: Jak go odkryliście?
T.S: Przez znajomego, który wiedział, czego szuka-
my. On nam powiedział, że jest taki domek, w któ-
rym nikt nie mieszka. Właścicielka zgodziła się nam 
go wynająć i tak znaleźliśmy się tutaj.
I.P: Chcieliście żyć w takich warunkach? Świadomie 
zrezygnowaliście z cywilizacji, z prądu?
T.S: Nie, nie, na początku tu był prąd. Było prawie 
normalnie, tylko trochę z boku, na odludziu. Teraz 
mija równo 15 lat, kiedy się wprowadziliśmy, była 
tak samo piękna, ciepła jesień. Dla mnie, mieszczu-
cha, który wychował się w kamiennogórskim bloku i 
miał wodę bieżącą, gaz, kanalizację, zamieszkanie tu 

T.S: Młodość!
I.P.: Jak wam się teraz tu żyje bez wygód? I nie 
mów, że normalnie, bo kiedy z powodu awarii 
przez dwa dni nie miałam ciepłej wody w kranach, 
to mnie skręcało ze złości. 
T.S: Jak się żyje? Inaczej. Sprawiedliwie. I to jest wła-
ściwe określenie – za wygódkę, za noszenie wody, za 
dojazdy do sklepu, za zimę, mamy piękne miesiące od 
maja do września. To jest nasza opłata za piękno tego 
miejsca. Żyjemy naprawdę blisko z naturą. Słyszysz te 
świerszcze? Nie ma nic za darmo. W naturze też.
I.P: Nie mów, że nie wkurza cię, gdy musisz prze-
dzierać się zimą przez zaspy, by pojechać po chleb 
do sklepu.
T.S: Z radością biorę łopatę, wrzucam ją na pakę i 
sobie myślę: ale będzie czad!
I.P: Jesteś ekologiem?
T.S: Oszołomem? Tak. Jak widzę gościa, któremu z 
kieszeni wypada, nawet przypadkiem, papierek na 
ulicę, to zwracam mu uwagę. A jak widzę takich, co 
śmiecą umyślnie, dostaję szału. I wtedy muszę zapa-
nować nad nerwami, by spokojnie zareagować.
I.P: Palisz papierosy, do ekologa to nie pasuje.
T.S: Nie jestem idealny.
I.P: Zastanawiam się, czy gdybyś pracował w fi r-
mie, na etacie, mógłbyś tak żyć, jak teraz?
T.S: Czasem trudno byłoby mi dojechać do fi rmy na 
czas :) Wolny zawód w tym wypadku to konieczność.
I.P: Co było pierwsze: bębny czy domek na odludziu?
T.S: Bębny to była naturalna kolej rzeczy. Zacząłem 
się nimi zajmować, jeszcze kiedy mieszkałem w 
bloku. 20 lat temu zobaczyłem i usłyszałem w Woli-
mierzu, jak się gra na bębnach. To było coś wspania-
łego. Po tygodniu siedzieliśmy sobie ze znajomymi 
przy ognisku, kolega miał bębenek przywieziony z 
Tunezji. Grały gitary, a ja, choć nigdy wcześniej tego 
nie robiłem, zacząłem bębnić. Było wielkie: wow! 
Poszło tak naturalnie, jakbym się z tym bębnem 
urodził. I uznałem, że to jest to! Bębny wtedy były 
bardzo drogie, więc stwierdziłem, że skoro chcę taki 
mieć, to go sobie zrobię. I zrobiłem.
I.P: A potem posypały się zamówienia?
T.S: Oj, nie tak od razu, na pierwsze zamówienia mu-
siałem czekać kilka lat.
I.P: To z czego żyliście wtedy, przed erą bębnów?
T.S: Zbieraliśmy grzyby, jagody, butelki, sprzedawali-
śmy agaty. W wieku dwudziestu kilku lat nie potrze-
ba dużo do szczęścia.
I.P: Ale w końcu rozkręciliście mały biznes.
T.S: Pierwszy bęben wykonałem z wyobraźni, nie 
miałem żadnych instrukcji. Nic dziwnego, że nie 
działał. Rzuciłem go gdzieś na strych i tak leży. Ko-
lejny mój wyrób był już bardziej fachowy. Przyjechał 
znajomy, zachwycił się nim i zapragnął kupić. Sprze-
dałem. I tak się zaczęło.
I.P: Z czego robisz te bębny?
T.S: Z naszych drzew lokalnych. Z brzozy, z czereśni, 
klonu, jaworu. Biorę pień, mokry pień, najlepiej z 
drzewa ściętego, kiedy nie ma liści. Koruję, pozio-
muję, biorę młotek, dłutko, rysuję kółko z jednej 
strony, z drugiej strony i jadę.
I.P: Długo tak dłubiesz?
T.S: To zależy, jaki bęben. Są takie, co mają 25 centy-
metrów średnicy i takie, co mają metr. Te najmniej-
sze robimy – podkreślam „robimy”, bo Sylwia pra-
cuje ze mną - wstępnie przez 2 do 3 dni. Potem na 
miesiąc odstawiamy do suszenia. Po wysuszeniu wy-

drążony pień idzie do wykończenia z zewnątrz, czyli 
naciągamy skórę. Trwa to znowu parę dni, a potem 
jeszcze tydzień ta skóra schnie.
I.P: Jakich skór używacie?
T.S: Na bębny typu djembe (kielichowate) zakłada-
my skóry kozie lub bardzo cienkie cielęce. Na bęb-
ny basowe – duny – zakładamy cielęce lub krowie, 
podobnie na kongi i na bębny obrzędowe (wielkie). 
Skóry wyprawiamy sami, metodami naturalnymi, 
nie stosujemy żadnej chemii, ale metoda jest już 
moja tajemnicą.
I.P: Słyszałam, że nie tylko wykonujesz bębny, ale i 
na nich nieźle grasz.
T.S: Tak organizuję warsztaty bębniarskie. Przyjeż-
dżają do nas w lipcu i w sierpniu ludzie z całej Polski. 
Powołaliśmy też niedawno do życia zespół. Nazywa 
się Korsarze. Gramy szanty w górach :). A gramy, 
bo lubimy muzykę i lubimy się spotykać, gramy, bo 
chcemy coś więcej niż tylko siedzieć przy telewizo-
rze.
I.P: Ale ty przecież nie masz telewizora.
T.S: Mam. Dlaczego mam nie mieć.
I.P: Ale jak ci działa?
T.S: Normalnie, na prąd. Elektryczny. Widzisz, że stoi 
tu wiatrak? Chwilowo jest nieczynny, siadła prze-
twornica. Ale zwykle się kręci.
I.P: Sami to zbudowaliście?
T.S: Kupiliśmy, załatwiliśmy potrzebne pozwolenia, 
wszystko jest legalne, zarejestrowane. Postawiliśmy 

wiatrak w 2006 roku. A dziesięć lat żyliśmy całkowi-
cie bez prądu. 
I.P: Kiedy załatwialiście dokumenty na ten wiatrak, 
nikt w urzędzie nie dziwił się waszym planom?
T.S: Nie budziło to zdziwienia, a raczej panikę, co z 
tym zrobić, bo przepisy w tej kwesti i są bardzo nie-
jasne. Jedno jest już teraz pewne – osoba fi zyczna 
może sobie postawić wiatrak przydomowy, ale nie 
wolno jej sprzedawać lub oddawać prądu innym 
osobom fi zycznym. Wszystko musi być na własny 
użytek.
Teraz oprócz wiatraka mamy jeszcze panele słonecz-
ne (z zamiarem rozbudowy). Prąd z tych urządzeń 
idzie do akumulatorów, a wieczorem z niego korzy-
stamy. Mamy lampy, wspomniany telewizor, ale ko-
rzystamy z niego rzadko. Dociera do nas tylko Jedyn-
ka i Sylwia ogląda teatr TV. A polityka nas zupełnie 
nie interesuje. Dobre programy i fi lmy lecą późno w 
nocy, a my już wtedy śpimy. A i czasem obejrzymy 
Wiadomości, bo w końcu trzeba wiedzieć, co się 
dzieje na świecie, żeby nie być tak całkiem oderwa-
nym. Bo to, że żyjemy w taki sposób, z małą ilością 
prądu, blisko natury, nie znaczy, że negujemy takie 
wynalazki jak komputer, Internet…Z techniką jest 
jak z nożem. Możesz nim smarować chleb, ale rów-

nież zabijać. Wszystko zależy od intencji.
I.P: To lodówkę też macie?
T.S: Nie! Jesteśmy wegetarianami i lodówka nie jest 
nam potrzebna. Chociaż nie wykluczamy jej kupna 
w przyszłości.
I.P: Jak na was patrzą mieszkańcy Wojcieszowa, 
najbliższej okolicy?
T.S: Mam nadzieję, że dobrze nas odbierają. Chociaż 
na początku traktowali nas jak sektę. Teraz się tego 
dowiaduję od młodszych kolegów, którzy dziesięć 
lat temu jako nastolatkowie chodzili i podglądali nas 
zza krzaków, bo rodzice coś szeptali na nasz temat.
I.P: Wiedziałeś o tym wcześniej?
T.S: Skąd! Nawet jakbym wiedział, to nic by nie 
zmieniło. Każdy ma prawo żyć, jak chce. Ktoś lubi 
dredy a ktoś na łyso…
I.P: A te wasze dredy to wygoda, czy przejaw ja-
kiejś fi lozofi i?
T.S: Kiedyś miałem długie włosy. To było wtedy, gdy 
słuchałem metalu (Led Zepellin, TSA). Obiecałem 
sobie wówczas, że nie zetnę nigdy włosów. Ale czas 
leci, znad czoła włosy wypadły i okazało się, że dre-
dy to jedyna możliwość, by te z tyłu sobie jeszcze 
zatrzymać. Poza tym to wygodne. Rano wstaję i za-
wsze jestem uczesany.
I.P: Powiedz szczerze, czy Sylwia podziela w pełni 
twój światopogląd?
T.S: To już niech ona sama o tym opowie. Jesteśmy 
razem, ale każdy jest jednocześnie inną osobą.

Sylwia Jastrzębska:
Muszę tu trochę 
Tomka uzupełnić. 
Kiedy znaleźliśmy 
ten dom, był w nim 
prąd i wszystkie 
media. Chcieliśmy 
mieszkać blisko na-
tury, blisko lasu. Nie 
spodziewaliśmy się 
takiej przygody, że 
ktoś nam skradnie 
linię energetyczną. 
Ale, że miejsce jest 
tak urokliwe, to 
stwierdziliśmy po 
burzy mózgów, że 
i tak chcemy tutaj 
zostać. Wiedzieli-
śmy, że będzie cięż-
ko, nie spodziewali-
śmy się, jak bardzo 
ciężko. Zdecydowa-

liśmy się pójść w źródła odnawialne energii, co nie 
znaczy, że wybraliśmy całkowity naturalizm w stylu: 
wróćmy do tego, co było kiedyś i odetnijmy się zu-
pełnie od cywilizacji.. To nie o to chodzi w naszym 
życiu. A tak naprawdę prąd elektryczny i wszystkie 
urządzenia są naprawdę przydatne w życiu i teraz 
mogę to docenić. Na pewno celem naszego życia nie 
powinien być coraz większy telewizor. 
I.P: Powiedz mi, jak tobie, jako kobiecie żyje się w 
takich warunkach?
S.J: Spełniam swoje marzenia, za które płacę jakąś 
cenę. Ale myślę, że będzie coraz lepiej, szczególnie 
kiedy rozbudujemy naszą małą elektrownię słonecz-
ną.
I.P: Jak rodzina odniosła się do twojej decyzji o 
zamieszkaniu na odludziu, w spartańskich warun-
kach?
S.J: Myślę, że moi rodzice woleliby, abym poszła inną 
drogą, bo ta, którą wybraliśmy, naprawdę nie jest ła-
twą. Ale w każdym razie zaakceptowali to i uszano-
wali nasz wybór. Mimo, że miałam tylko 19 lat.
I.P: Pewnie chcieli, by córka skończyła studia…
S.J: Ależ my studiowaliśmy! Inżynierię środowiska. 
Mieszkając tutaj, dojeżdżaliśmy na zajęcia na Aka-

demię Rolniczą. 
I.P: Tomek wspomniał, że jesteście wegetarianami. 
To również część waszej fi lozofi i czy oszczędność, 
bo chyba nie wygoda?
S.J: Na pewno jest zdrowiej. Poza tym nie chcę cier-
pienia zwierząt. Obecnie zwierzęta nie są hodowane, 
ale produkowane. Nie podobają mi się kurze fermy, 
nie podobają mi się ubojnie, które wyglądają jak obo-
zy koncentracyjne.  Nie znaczy to, że potępiam ludzi 
jedzących mięso. Ale sama już go nie jem od 10 lat.
I.P: Czujesz się przez to lepiej?
S.J: Jestem bardziej żywotna. Jest mi lżej.
I.P: Masz jakieś danie popisowe?
S.J: Pokrzywa a’la szpinak :). Preferuję prostą kuch-
nię, bez żadnych udziwnień. Polecam warzywa w 
każdej postaci i dużo kasz.
I.P: Sami uprawiacie warzywa?
S.J: Mamy mały ogródek, kiedyś był większy, ale pra-
ca w ziemi, to ciężki kawałek chleba. Wolimy robić 
bębny :)
I.P: Zauważyłam, że waszego domu nie chroni ża-
den płot. Nie boicie się tak żyć?
S.J: Kogo? Przed czym nas ochroni ogrodzenie? 
Sarna przeskoczy płot, złodziej bez problemu przej-
dzie…Co mi da to ogrodzenie? Poczucie bezpie-
czeństwa? Bez tego czuję się tu bardzo bezpiecznie. 
Wszystko jest kwesti ą przyzwyczajenia. Na począt-
ku, gdy zostawałam sama, każdy szmer mnie niepo-
koił i sprawiał, że trzęsły mi się kolana. Ale tu jest tak 
daleko, że nawet listonosz nie przychodzi. Poza tym, 
bandyty bać się nie musimy, bo tacy ludzie raczej 
szukają majątku, u nas go nie znajdą.
I.P: Ten dom ciągle remontujecie. Nie macie poczu-
cia tymczasowości, braku stabilizacji?
T.S: Życie jest tymczasowe. Codziennie powinni-
śmy być przygotowani na to, że nas może nie być. 
Wszystkie sprawy powinniśmy mieć załatwione.
S.J: No właśnie, ja staram się żyć tak, jakby jutro 
miał być koniec świata. I w tym momencie, kiedy 
obejrzę się za siebie, niczego nie żałuję.
I.P: Nie porównujesz się czasem z innymi, z kole-
żankami ze szkoły, czy podwórka?
S.J: Można się porównywać do lepszych i do gor-
szych. Najlepiej się w ogóle nie porównywać. Każdy 
jest inny, każdy ma inną drogę życiową.
T.S: Co do porównywania się, to dorzucę taką histo-
rię: jakieś 10 lat temu pojechałem do Wrocławia, do 
sklepu muzycznego. Wychodzę na ulicę i widzę, że 
wszyscy chodzą w sztruksach w kratkę. Myślę so-
bie: co jest? Wszedłem do sklepu, żeby zobaczyć, 
ile takie portki kosztują. Okazało się, że majątek. I 
przyszła taka refl eksja: ludzie ciężko pracują, oszczę-
dzają, w zamian wyrzekają się wielu przyjemności, 
np. czytania książek, spacerów po parku, grania 
w scrabble, by wydać kasę na spodnie, w których 
wszyscy chodzą i które za pół roku już będą niemod-
ne. A tak nawiasem mówiąc, wyprodukowanie ta-
kiej pary spodni to 70 tysięcy litrów czystej wody.
S.J: Dorzucę jeszcze, że porównywanie się do innych 
to źródło frustracji. Możemy się porównać do bo-
gatszych od nas i popaść w kompleksy, a możemy 
odnieść się do kogoś biedniejszego, co wprawi nas 
w zadowolenie, ale to do niczego nie prowadzi, bo 
i tak zostaniemy sami ze sobą i ze swoim życiem. 
Trzeba sie zastanowić, co się chce od życia i co jest 
ważne, a przede wszystkim, czy mi jest z tym dobrze.
I.P: Myślę, że piękniej i mądrzej nie mogliśmy za-
kończyć naszej rozmowy.
Wizytę u Sylwii i Tomka zwieńczyła moja nauka gry 
na bębnach, ale na to zdarzenie spuśćmy zasłonę 
milczenia, bo choć nauczyciel miał wiele wiary w 
sukces, to uczennica okazała się impregnowana na 
wskazówki mistrza. Sukcesu nie było.

Wiedziałam, że są dziwni, bo mieszkają na odludziu i żyją bez prądu. Słyszałam 
też, że noszą dredy i grają na bębnach. To wystarczyło, żebym zdecydowała 

się ich poznać. Gdyby nie znajomi, którzy są jednocześnie ich znajomymi, pewnie 
nie dotarłabym do domu położonego wśród kaczawskich pagórków. Mieszkają niby 
w Wojcieszowie, ale tak naprawdę do miasta brakuje im około 4 kilometrów. Słowo 
„brakuje” nie oddaje ich stosunku do problemu. To mnie – mieszczuchowi nasunęło 
się jako naturalne. Do domu Sylwii i Tomka prowadzi najpierw asfaltowa, dziurawa 
droga w stronę kamieniołomu, a potem polny dukt, który dość stromo idzie w dół. 
Wczesną jesienią wszystko wokół wygląda bajecznie, ale wyobraźnia podsuwa mi już 
inne obrazy, między innymi zaspy po pośladki a w najlepszym przypadku błoto, któ-
re wciąga jak bagno. Jak się stąd wydostać, kiedy polna droga nie chce współpraco-
wać z kołami samochodu? Odpowiedź znajduję tuż przy ich domu. Stoi tam terenowe 
auto z napędem na cztery koła. Widok tej terenówki trochę mnie uspokaja – skoro 
ci ludzie mają samochód, to znaczy, że chyba zupełnie nie zrezygnowali z cywiliza-
cji. Jest zatem nadzieja, że się dogadamy. Pierwsze lody przełamuje ich pies, który 
choć głośno szczeka na mój widok, jednocześnie wysyła sprzeczny sygnał, merdając 
ogonem. To on czy ona? – pytam Tomka. Oczywiście, że ona. Jako mądry człowiek 
otaczam się wyłącznie kobietami – odpowiada i mam wrażenie, że jest w tym lekko 
ironiczny. Ale potem już całkiem poważnie traktuje pozostałe moje pytania, a Sylwia 
uzupełnia zbyt lakoniczne odpowiedzi..

Fot. Małgorzata Godyń

Fot. Małgorzata Godyń

Filozofi a po kaczawskuFilozofi a po kaczawskuFilozofi a po kaczawsku
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aniżeli przedstawia się ją w 
mediach, gdzie informacja 
o „Agencie Tomku” i jego 
emeryturze zupełnie prze-
słoniła sens tego systemu, 
resztę każdy zdrowo myślą-
cy człowiek dopowie sobie 
sam...
A minusy?
Dla mnie najtrudniejsze to 
konieczność przekazywa-
nia bliskim ofi ar informacji 
o śmierci, trudne, czasem 
nierozwiązywalne sprawy 
rodzinne. Czasami niełatwa 
jest także współpraca z me-
diami, ponieważ w pogoni 
za sensacją media de facto 
robią więcej złego niż do-
brego – przykładem może 
być ostatnie „rozreklamo-
wanie” w całej Polsce Wil-
czej Góry, jako „Góry Sa-
mobójców”. Takie przekazy 
mogą negatywnie wpłynąć 
na zachowania ludzi, oba-
wiam się, że niebawem 
może dojść do kolejnych 
tego typu przypadków.
Jaki musi być dobry poli-
cjant kryminalny?
Bardzo ważna jest odpor-
ność psychiczna, właściwie 
codziennie mamy do czy-
nienia z ludzkimi tragedia-
mi. Musi umieć pracować 
w stresie, w nieustannej 
koncentracji, gdyż w trakcie 
akcji sytuacja może zmienić 
się dosłownie z sekundy na 
sekundę, a policjant, który 
nie zareaguje odpowied-
nio szybko, wiele ryzykuje. 
Trzeba posiadać zdolności 
psychologiczne, przydat-
ne zarówno w rozmowie z 
ofi arą, jak i przestępcą. Pra-
ca w policji to ciągła dyspo-
zycyjność, również w świę-
ta. Wreszcie ta najmniej 
ekscytująca strona, czyli 
ogromna ilość papierkowej 
roboty, dlatego potrzeb-
na jest systematyczność i 
ciągłe dokształcanie się w 
zakresie chociażby ciągłych 
nowelizacji ustaw.
Co podpowiedziałbyś tym, 
którzy też marzą o niebie-
skim mundurze?
Niech czym prędzej zajrzą 
na stronę www.praca.po-
licja.pl. Można tu znaleźć 
wszystkie informacje, łącz-
nie z zakresem pytań do 
testów rekrutacyjnych.
Dziękuję bardzo za cieka-
wą rozmowę
 Nadkomisarz mgr Seweryn 
Baranowski jest Ekspertem 
Wydziału Kryminalnego 
Komendy Powiatowej Poli-
cji w Złotoryi. Jest mężem 
Małgorzaty i tatą Dominika 
i Marcina. Dominik to zapa-
lony sportowiec: biega, gra 
w siatkę i w piłkę nożną. 
Marcin podziela jego pasje 
i pewnie niedługo pójdzie 
w ślady brata. Sportowe 
inspiracje obaj czerpią od 
taty, który nadal jest aktyw-
nym zawodnikiem klubu A-
klasy Orzeł Zagrodno.
         Barbara 
         Zwierzyńska-Doskocz

Barbara Zwierzyńska-Doskocz: Jak to się zaczęło?
Seweryn Baranowski: Od zawsze pociągał mnie 
mundur, więc 14 lat temu wziąłem udział w 
testach sprawnościowych i psychologiczno-
psychotechnicznych. Potem było dziewięciomie-
sięczne, obowiązkowe dla wszystkich nowych 
policjantów, szkolenie podstawowe w Poznaniu. 
Następnie egzamin praktyczny i teoretyczny, od któ-
rego wyniku zależało, czy będę mógł kontynuować 
pracę w Policji.
I już po nauce?
A skąd, to dopiero początek. Kolejne trzy lata to 
służba przygotowawcza – można powiedzieć, że to 
taki dłuższy okres próbny. Po trzech latach wydawa-
na jest opinia, jeśli jest pozytywna, policjant prze-
chodzi do pracy w służbie stałej. Dalszy rozwój uza-
leżniony jest od kolejnych szkół oraz szkoleń.
W 2000 roku ukończyłem szkołę podofi cerską w 
Pile. Nauka trwała 8 miesięcy. Szkoła zrobiła na 
mnie wielkie wrażenie. To ogromny gmach, w któ-
rym jednocześnie może mieszkać i szkolić się prawie 
1000 funkcjonariuszy. Potrzeba kilku dni, by zacząć 
sprawnie poruszać się po tym wielkim obiekcie. 
Uczestnicy szkoleń mieszkają w 6, 4 lub 2 osobo-
wych pokojach nazywanych dla podkreślenia wyjąt-
kowego komfortu Hiltonem.
W 2001 roku zdałem egzaminy do Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie (WSPOL Szczytno) . Były to testy 
z wiedzy policyjnej, rozmowa kwalifi kacyjna i oczy-
wiście test sprawności fi zycznej. To był dla mnie 
bardzo intensywny okres. Na szczęście po każdych 
2 miesiącach pobytu w Szczytnie były miesięczne 
praktyki, najczęściej w macierzystej jednostce. Po 
ukończeniu WSPol w Szczytnie podjąłem naukę na 
AWF-ie we Wrocławiu, którą ukończyłem w roku 
2007 obroną pracy magisterskiej. Obecnie pracuję 
na stanowisku eksperta wydziału Kryminalnego, od 
lipca w stopniu nadkomisarza.
Jak zorganizowana jest praca kryminalnych?
Pracujemy w systemie zmianowym, dzieląc pracę na 
dni, kiedy zajmujemy się normalnymi, planowymi 
czynnościami związanymi z prowadzonymi postępowa-
niami (spotkania ze świadkami, przesłuchania, oględzi-
ny, prace analityczne, raporty itd.) oraz dyżury, kiedy 
pozostajemy w gotowości do wyjazdu do zgłoszonego 
zdarzenia (na miejsce przestępstwa, wypadku).
Podobno pracowałeś też w niemieckiej policji?
To było bardzo ciekawe doświadczenie. Najbardziej 
pozytywnie zaskoczyło mnie, że pomimo sporych 
różnic w wyposażeniu i w budżetach,  mamy porów-
nywalne wyniki. Kolejny obszar, gdzie zgodnie z za-
sadą „Polak potrafi ” skutecznie nadrabiamy zaanga-
żowaniem i kreatywnością. Poza tym udało nam się 
nawiązać bardzo dobre relacje z niemieckimi kole-
gami. Do dziś utrzymujemy kontakt i odwiedzamy się.
Jaki wpływ ma praca na Twoje życie osobiste?
Ciągła dyspozycyjność związana z pełnionymi dyżu-
rami, praca zmianowa oraz pojawiające się od cza-

su do czasu przypadki, 
kiedy trzeba zostać w 
pracy poza ustalonym 
wcześniej harmono-
gramem, wprowadza-
ją oczywiście utrud-
nienia w „rodzinnej 
logistyce”. Z drugiej 
strony mamy niemałe 
obciążenia psychiczne 
związane z pracą w 
zagrożeniu, z koniecz-
nością używania broni 
palnej. Częściej niż inni 
obcujemy z ludzkimi 
tragediami, ze śmier-
cią. Każdy policjant ma 
takie wspomnienia, 
których nie zatrze do 
końca życia, i które nie-
wątpliwie ciążą na jego 
psychice. Na szczęście 
w policji coraz większą 
wagę przykłada się do 
opieki psychologicznej 
oraz do szkoleń, dzięki 
którym możemy sobie 
lepiej radzić z codzien-

ną równowagą w obszarach praca-dom oraz z tymi 
ciemniejszymi stronami pracy.
A co z formą fi zyczną?
Mówi się, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Bycie 
w formie jest niezwykle ważne w tej pracy, dlatego 
każdy policjant co rok obowiązkowo bierze udział w 
testach sprawności fi zycznej. Najsprawniejsi mogą 
liczyć na wyróżnienie, nagrody, a ci, którym pójdzie 
słabo,  muszą szybko nadrabiać zaległości. Ale to  
zdarza się bardzo rzadko (wbrew temu, co czasem 
oglądamy w fi lmach o „zapuszczonych” policjan-
tach). Dowodem jest udział naszej jednostki w cy-
klicznych zawodach sportowych, w szczególności w 
turniejach halowej piłki nożnej, organizowanych są 
zarówno w Polsce jak i zagranicą. W naszym dorobku 
mamy już kilka pucharów, więc o czymś to świadczy.
Czy kryminalni z KPP Złotoryja przypominają boha-
terów popularnych seriali np.: Fali Zbrodni, Pitbu-
la, Gliny, W11? Czy nie irytuje Cię obraz policjanta, 
który ukazuje serial „13 posterunek”?
Niektóre z tych seriali są dosyć zabawne, inne zupeł-
nie kiepskie, ale cechą wspólną jest to, że wszystkie 
operują mnóstwem uproszczeń i stereotypów. Tam 
praca  idzie niesamowicie gładko i szybko, nie ma 
kilkugodzinnych prac nad protokołem przesłucha-
nia, podejrzany przyznaje się do winy w 15 sekund, 
prawie wszystko udaje się załatwić „na telefon”, 
z każdej powierzchni ściąga się ślady np. odciski 
palców. Jednak nie ma co się dziwić producentom, 
bo tak naprawdę kto chciałby oglądać długotrwałe 
przygotowania do przesłuchań, zawiłe analizy ca-
łości materiałów postępowania czy też kilkukrotne 
próby uzyskania dowodów,  które nie zawsze koń-
czą się sukcesem.  Natomiast co do  „13 posterun-
ku”, który jest przecież sitcomem, uważam, że jest 
w miarę ciekawy i wart obejrzenia. Zdecydowanie 
bardziej nie podoba mi się mało rozgarnięty dzielni-
cowy z „Rodziny zastępczej”
Czy dużo zmieniło się w Policji od 98’ roku, kiedy 
zaczynałeś pracę?
Oczywiście! Mamy coraz więcej sprzętu, kompute-
rów, systemów informatycznych, wymieniliśmy ta-
bor. Coraz więcej spraw, również tych starych, z po-
zoru wydawałoby się, że nierozwiązywalnych, udaje 
się doprowadzić do końca właśnie dzięki nowym 
technologiom. Mamy bardzo użyteczny system 
AFIS, często korzystamy z badań DNA. Wszystkie te 
zmiany podyktowane są nie tylko upływem czasu, 
ale i zmianami w sposobie postępowania osób zaj-
mujących się przestępczym procederem. Niestety 
postęp, jaki obecnie obserwujemy, da się także za-
uważyć w postępowaniu przestępców, którzy rów-
nież korzystają z nowych technologii oraz nowinek 
technicznych.
Czy w Złotoryi możemy czuć się bezpiecznie?
Opierając się na wewnętrznych statystykach 
można z czystym sumieniem powiedzieć, że 
Złotoryja jest miastem bezpiecznym. Potwier-

dzają to również ankiety przeprowadzane cy-
klicznie z mieszkańcami miasta, które wskazują, 
że nasza praca jest odbierana z roku na rok coraz 
bardziej pozytywnie, a mieszkańcy czują się bez-
pieczniej.
Czyli kryminalni mają bezpieczną i spokojną pracę.
Niestety, nie mogę się z tym zgodzić. Może nie tak 
często jak koledzy z dużych aglomeracji, ale jednak, 
mamy do czynienia z niebezpiecznymi, agresywny-
mi osobami. Jedziemy na miejsca wypadków, gdzie 
mamy styczność z krwią, niebezpiecznymi środkami i 
gdzie nierzadko trzeba wybierać między szybką reak-
cją a bezpiecznym zachowaniem. Często ryzykujemy 
i ratujemy życie, czy mienie. Czasem zdarza się, że 
świadkowie „w pędzie za sensacją” – zamiast poma-
gać, utrudniają nam pracę, wyciągają aparaty lub 
telefony i robią zdjęcia, czasami swoim postępowa-
niem doprowadzają do zacierania śladów. Z drugiej 
strony muszę powiedzieć, że coraz więcej osób wie, 
jak się zachować, wyłączają akumulator, nakrywają 
poszkodowanych kocem, nie przenoszą, nie próbują 
na siłę wyciągać z pojazdu…
Na co mieszkańcy naszego powiatu powinni zwró-
cić uwagę?
Przede wszystkim bardzo nasilają się kradzieże, 
warto więc pamiętać o podstawowych zasadach 
zabezpieczania swojego mienia, zamykać zamki, nie 
zostawiać niczego bez nadzoru, uważać na portf ele, 
torebki, domy, mieszkania, garaże itd.
Trzeba też uważać na przestępstwa elektroniczne, 
zaczynając od ostrożnych zakupów przez internet, po 
ataki phishingowe, gdy np. dostajemy wiadomość z 
prośbą o zalogowanie się na stronie naszego banku, 
a potem okazuje się, że ta strona tylko wyglądała jak 
strona banku, a my właśnie podarowaliśmy złodzie-
jom hasło do oszczędności naszego życia.
Mieliśmy ostatnio do czynienia również z ofertą kre-
dytów gotówkowych,  gdzie za rozpatrzenie wniosku 
żądano opłaty przygotowawczej, oczywiście kredy-
tów nie udzielono…
Czy to prawda, że panuje obojętność i znieczulica?
Niestety, nasza obywatelska postawa pozostawia 
wiele do życzenia. W Niemczech, gdy w środku nocy 
przyjedzie do wsi auto z obcą rejestracją, policjanci 
otrzymują kilkanaście powiadomień. Nam, Polakom 
współpraca z mundurowymi niepotrzebnie źle się 
kojarzy. Udajemy, że nie widzimy, odwracamy głowę 
itd. Ciągle jeszcze myli nam się obywatelska postawa 
z donosicielstwem. Bardzo zachęcam do korzystania 
z numeru 997 do zgłaszania wszelkich nieprawidło-
wości – czy to „niepewny” kierowca, czy też niepra-
widłowe parkowanie, zakłócanie ciszy, akty wan-
dalizmu, nie wspomnę o poważniejszych wydarze-
niach… każdy sygnał pomaga nam skuteczniej dbać o 
porządek i bezpieczeństwo mieszkańców. Podobnie 
jest w bardzo trudnych sytuacjach, związanych ze 
sprawami przemocy w rodzinie. Wtedy, gdy tak bar-
dzo potrzebna jest pomoc sąsiadów, często słyszymy, 
że nic nie wiedzą, nie pamiętają, nie widzieli.
Za co lubisz swoją pracę?
Daje mi mnóstwo satysfakcji, mam poczucie, że ro-
bię coś ważnego, potrzebnego ludziom, pomagam 
pokrzywdzonym. Najbardziej cieszy jednak, kiedy 
pokrzywdzony po zakończeniu sprawy ponownie 
przychodzi na policję, tyle że tym razem po to, aby 
podziękować za udzieloną pomoc. Takich sytuacji jest 
coraz więcej i jest to wyjątkowo budujące a zarazem 
motywujące. Poza tym brak rutyny, każdy dzień, każda 
sprawa jest inna. W tej pracy nie ma miejsca na mono-
tonię.
Wymieniając zalety zapomniałeś chyba o wcze-
śniejszej emeryturze.
W przypadku policjantów wcześniejszaemerytura 
jest bardzo przereklamowana. Odejście po 15 latach 
służby łączy się z naliczeniem emerytury w wysokości 
40% ostatniego wynagrodzenia i jest ono traktowane 
jako swego rodzaju „wentyl bezpieczeństwa”. Z tego 
prawa korzystali funkcjonariusze, którzy byli już wy-
paleni zawodowo a więc ci, którzy realizowali najtrud-
niejsze i najbardziej obciążające czynności służbowe. 
Zazwyczaj policjanci przechodzą na emeryturę po 
23-25 latach pracy. Ponadto zdecydowana większość 
przed wstąpieniem do służby pracowała w „cywilu”. 
Tak więc aktywność zawodowa funkcjonariusza od-
chodzącego na emeryturę wygląda zupełnie inaczej 

Robert Pawłowski: Skąd pomysł na Złote Dyktando?
Anna Markiewicz: Pomysł zrodził  się , gdy wraz z Pa-
nią Renatą Fuchs realizowałyśmy w  Gimnazjum nr2 
projekt edukacyjny pt. „Z ortografi ą nam po drodze”. 
Jednym z zadań wykonywanych przez uczniów było  
przeprowadzenie  wśród mieszkańców Złotoryi ankie-
ty sprawdzającej  znajomość zasad ortografi cznych, 
między innymi w zakresie pisowni nazw złotoryjskich 
zabytków. Szkolni ankieterzy przebadali  prawie 800 
osób  i okazało się, że złotoryjanie  całkiem nieźle ra-
dzą sobie z tymi zasadami. To podsunęło nam pomysł, 
aby zorganizować dyktando. Nazwałyśmy je „złotym” 
w nawiązaniu do złotoryjskich tradycji wydobywania 
złota. Naszym celem było również stworzenie nowej 
tradycji, zapoczątkowanej w roku jubileuszu naszego 
miasta. Mamy nadzieję, że tak się stanie.  
Jaki jest poziom znajomości zasad ortografi i wśród 
osób, z którymi się  Pani spotyka?
Myślę, że z tym poziomem nie jest tak najgorzej, 
chociaż nawet  osobom ,,mocno” publicznym zdarza 
się popełniać błędy ortografi czne. Moim zdaniem 
największym problemem jest brak jednoznacznych 
zasad, mnóstwo wyjątków, co często  wprawia użyt-
kowników języka ojczystego w zakłopotanie. Jednak podstawowe re-
guły ortografi czne są przestrzegane – lata ćwiczeń w szkole przynoszą 
rezultaty.  Niepokojem napawa mnie również  brak autorytetów w 
tym zakresie, czyli w wielu wypadkach jest to przysłowiowe - każdy 
sobie rzepkę skrobie  - to znaczy co innego  na temat zasad ortografi i  
przekazuje szkoła, a co innego widzi młody człowiek 
w prasie, Internecie, telewizji i innych mediach - tam 
te zasady są często  nieprzestrzegane. 
Czy edytory tekstu, które podkreślają błędy, pomagają 
w opanowaniu zasad ortografi i, czy tylko rozleniwiają?
Kogo chcą, rozleniwią, ale świadomy użytkownik ję-
zyka korzysta z tego udogodnienia nie w celu opa-
nowania zasad ortografi i, ale po to, by sprawdzić, 
czy czegoś nie przeoczył w zapisywanym tekście lub 
czy  zapisał go poprawnie.  Dla wzrokowców, a  takich 
wśród nas jest większość, to z pewnością   dobry sposób 
na doskonalenie swoich umiejętności ortografi cznych.
Jaka będzie rola prof. Jana Miodka?
Udział profesora w  fi nale Złotego Dyktanda  ma 
uświetnić tę uroczystość. Myślę, że Jego obecność 
będzie  wspaniałym prezentem  dla  mieszkańców 
Złotoryi w roku jubileuszu miasta. Pan Profesor to  
niezwykła osobowość, wielki miłośnik języka ojczy-
stego, jestem pewna, że z przyjemnością wysłuchamy 
jego wykładu. Wszak nigdy za dużo wiedzy na temat 
ojczyzny – polszczyzny. 

∞
Robert Pawłowski: Jakie błędy ortografi czne najbar-
dziej Cię szokują?
Renata Fuchs: Najbardziej rażą błędy łamiące podsta-
wowe zasady pisowni polskiej. Myślę tu o wyrazach, 
których zapis da się uzasadnić regułą, np.  wymiana  
„rz : r” czy „ó : o”. Te zasady wpajane są nam od dzie-
ciństwa i nie sposób ich nie znać. Natomiast wyczu-
lona jestem na, nazwijmy to, „ortografi ę lokalną”. 
Dotyczy ona przede wszystkim  odmiany nazwy na-
szego miasta Złotoryi  oraz zapisu nazw złotoryjskich 
zabytków oraz samej nazwy mieszkańca Złotoryi. 
Temu celowi, tj. propagowaniu poprawnej pisowni 
tych właśnie wyrazów służy Złote Dyktando.
Kto weźmie udział w dyktandzie?
Zaproszenie do udziału w dyktandzie przyjęły wszyst-
kie złotoryjskie szkoły. Reprezentacje uczniowskie 
stanowią grupę ponad 100 osób. Natomiast trudno 
oszacować liczbę uczestników dorosłych. To, ilu zło-
toryjan powyżej 20.roku życia podejmie wyzwanie, okaże się w dniu 
konkursu, tj. 5. listopada br. Liczymy, że i dorośli nie zawiodą.
Wziąłbym udział w tym sprawdzianie, ale boję się, że się skompromituję.
Zupełnie niesłusznie. Już sam udział potwierdza świadomość ortogra-
fi czną uczestnika, jego wrażliwość estetyczną. Poza tym celem konkur-
su jest propagowanie kultury języka polskiego i językowa zabawa, w 
wyniku której wyłonimy Mistrzów Złotego Dyktanda w poszczególnych 
kategoriach, a nie liczenie błędów i podawanie ich ilości do publicznej 
wiadomości. Zatem nie bój się, przyjdź i napisz. Zapraszamy serdecznie.

Dlaczego skreśliłyście z udziału w dyktandzie polonistów? Czy oni 
naprawdę są tacy bezbłędni?
Poloniści to profesjonaliści, którzy na co dzień obcują z językiem pisa-
nym, bacznie śledzą nowości, ustalenia Komisji Języka Polskiego, uczą 
poprawności językowej i ortografi cznej. Nie zapraszamy ich do udziału 
w dyktandzie, wyodrębniamy kategorie wiekowe po to, aby stworzyć 

warunki równych szans. A czy są naprawdę tacy bezbłędni? Wierzymy, 
że tak. Ale na poważnie, nam również zdarza się popełnić błąd.
Jednocześnie informujemy, że jest to pierwsza edycja konkursu. Opra-
cowane zasady Złotego Dyktanda, jeśli ta forma integracji złotoryjan 
zapoczątkuje nową tradycję, będą modyfi kowane zgodnie z potrzeba-
mi uczestników. Być może w przyszłości również nauczyciele poloniści 
będą mieli możliwość napisania dyktanda w odrębnej kategorii. Liczy-
my, że nie zabraknie odważnych.
    Robert Pawłowski

Serdecznie zapraszamy do udziału 
w Złotym Dyktandzie, organizowanym 
w ramach Jubileuszu 800-lecia naszego miasta.  
Cześć konkursowa odbędzie się 5 listopada br. w Szkole 
Podstawowej nr 1. O godz. 9.00 w szranki staną uczniowie 
złotoryjskich szkół w poszczególnych grupach wiekowych:  pa-
cholęta - uczniowie klas II-III szkół podstawowych, sztubacy 
- uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych, żacy - gimnazja-
liści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. O godz. 11.00 roz-
pocznie się konkurs dla dorosłych w dwóch grupach wiekowych: 
magisters (do 45 lat) oraz profesores (powyżej 45 roku życia).
Zapraszamy każdego, kto chciałby wziąć udział w konkur-
sie oraz jest mieszkańcem naszego miasta. Do konkursu 
nie zapraszamy jedynie polonistów (tak czynnych zawodowo, 
jak i emerytów).
Wyniki zmagań ogłoszone zostaną 19 listopada br. o godz. 11 
podczas uroczystej gali w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Re-
kreacji. Wtedy to zostaną wręczone nagrody w poszczególnych 
kategoriach oraz wysłuchamy specjalnego okolicznościowego 
wykładu prof. Jana Miodka.
Dodatkowych informacji udziela Renata Fuchs, zgłoszenia i za-
pytania można nadsyłać na adres: e-mail: renfuchs@op.pl od 
17 października br. Zapisy będą prowadzone również w dniu 
zawodów od godz. 8.30 do 10.30 w Szkole Podstawowej nr 1.
Wszystkim uczestnikom Złotego Dyktanda życzymy 
powodzenia i przysłowiowego połamania pióra!
 Organizatorzy:
 Renata Fuchs   Burmistrz Miasta
 Anna Markiewicz  Ireneusz Żurawski

Fot. Sylwiusz Godyń

KryminalnyKryminalnyKryminalny Złote DyktandoZłote DyktandoZłote DyktandoZłote DyktandoZłote DyktandoZłote Dyktando
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Panorama z szosy Lubiechowa - Chośnica

Pałac w Lubiechowej

Kościół w Lubiechowej

Świata, Grzech Pierworodny, Piekło, Atrybuty 
Czterech Ewangelistów, wizerunek patronów 
kościoła św. Piotra i św Pawła.  

Uwagę zwraca kamienna chrzcielnica , drew-
niany polichromowany ołtarz z 1613r. Nad 
drzwiami wejściowymi - kamienny portal. Wieża 
kościoła nakryta jest  iglicowym hełmem.

Ciekawym elementem jest drewniany poli-
chromowany strop oraz organy. Warto  pomy-
śleć o większym rozpropagowaniu i udostęp-
nieniu wnętrza obiektu zwiedzającym, gdyż 
znawcy tematu 
znają obiekt. 
Natomiast tury-
sta jadący przez 
L u b i e c h o w ą 
może mieć z 
tym problem i 
ominie ciekawy 
zabytek.

Trudno sobie 
wyobrazić zie-
mię świerzaw-
ską bez cennych 
kamieni. Jeżeli 
mówimy o Aga-
towym Lecie 
we Lwówku Ślą-
skim, to wspa-
niałe okazy 
możemy znaleźć w okolicach Nowego Kościoła 
i właśnie Lubiechowej. Mam tu na myśli stoki 
wzgórza Łomy. Jest to miejsce znane poszukiwa-
czom tego niezwykłego kamienia, jakim jest agat 
i ametyst. Odwiedzając wzgórze należy pamiętać 
o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeń-
stwa. Pamiętajmy również o niedewastowniu 
przyrody.

Przez Lubiechową i Okole prowadzą dwa szla-
ki turystyczne: żółty biegnie ze Świerzawy do 
Wlenia, a wzdłuż  grzbietu Okola niebieski szlak 
E-3, będący fragmentem Szlaku Długodystan-
sowego z Płoszczyny przez Chrośnicę. Na szczyt 
Okola prowadzi wyznaczony szlak.

Lubiechowa współcześnie
Lubiechowa oferuje trasy idealne dla jazdy w 

terenie. Odbywają się cykliczne imprezy enduro 
o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim. Trasy przysto-
sowane są również do jazdy na rowerach górskich. 

Najbardziej znaną imprezą rekreacyjno-folk-
lorystyryczną  przyciągającą rzesze turystów 
jest spotkanie pod nazwą  „Czary mary nie do 
wiary-czyli Gminny Zlot Kobiet Czarujących”. 
Zabawie towarzyszą konkursy ( Wybory Miss 
Czarownic, Mistrzostwa Polski w Rzucie Miotłą, 
przejście przez igielne ucho itd.). Gorąca atmos-
fera i zabawa do białego rana rozchmurzy każ-
dego uczestnika spotkania, a cykliczna impreza 
stała się wizytówką wsi i Gminy.

Jak widać, Lubiechowa może każdemu coś za-
oferować. Historykowi - ciekawe zabytki, tury-
ście chcącemu aktywnie spędzać czas, ciekawe 
trasy, a szukającym mocnych wrażeń - odrobinę 
czarów.

Na koniec chcę państwa zachęcić do odwie-
dzenia Lubiechowej, gdzie przeszłość miesza 
się z teraźniejszością tworząc niepowtarzalny 
klimat, za którym stoją mieszkańcy, którzy wraz 
ze Stowarzyszeniem na Rzecz  Rozwoju Wsi Lu-
biechowa odnowili stare boisko tworząc na jego 
bazie kompleks boisk. Ciekawostką jest boisko 
do gry w bule (boule). Inicjatywa godna naśla-
downictwa. I jeszcze jedna ciekawostka: Lubie-
chowa posiada własny basen kąpieliskowy.

      Czesław Leśniak
      Zdjęcia: Robert Pawłowski

Kolejna podróż zawiedzie nas do malowniczej 
Lubiechowej. Wieś datowana  na XIII wiek, jest 

jedną ze starszych osad na tym terenie. Charakte-
rystyczna zabudowa łańcuchowa,  ukształtowanie 
terenu, wijąca się rzeka Młynka czynią z niej typo-
wą wieś górską (wrażenia autora). Jeżeli dodamy 

do tego wąskie kręte uliczki z 
zachowanymi fragmentami ka-
miennych ogrodzeń, to jawić 
się może infrastruktura spo-
tykana w Europie zachodniej 
np. w Anglii (wrażenia autora 
). Szkoda, że w żadnym z prze-
wodników nie zwrócono na 
to uwagi, gdyż jest to ciekawy 
element architektury wiejskiej i 
wcale nie tak często spotykany 
na Śląsku   

Wieś w historii nie miała 
szczęścia do właścicieli, którzy 
zmieniali się tak często, jak czę-
sto sprowadzały ich na te tere-
ny interesy, co nie służyło kon-
solidacji miejscowości. Dopiero starania rodu von 
Zedlitz w XVII w. doprowadziły do pewnej stabiliza-
cji i rozwoju. W XIX wieku Lubiechowa na kilka lat 
stała się własnością ks. Adama Czartoryskiego (mąż 
stanu, minister spraw zagranicznych Rosji, jeden z 
pomysłodawców utworzenia Królestwa Polskiego 
w 1815 r. przyp. autora). Nie wpłynęło to jednak 

na gruntowną zmianę ekono-
miczną wsi. Nadal wiodącym 
akcentem było rolnictwo i tak 
pozostaje do dziś.

Od XIX wieku można zaob-
serwować modę na turystykę. 

Ukszta ł towanie 
terenu, piękne 
punkty widokowe 
z Okolem na czele  
przyczyniały się do 
rozwoju turystyki 
lokalnej i tak jest 
do dnia dzisiej-
szego. Szkoda że 
wielu turystów, 
jadących w nasze 
Sudety, omija Lu-
biechową, która swoimi walorami tu-
rystycznymi może zatrzymać na kilka 
dni. Jest to na pewno szansa na rozwój 
agroturystyki i w tym kierunku wielu 
mieszkańców podąża. Jest to również 
kierunek działalności władz  Miasta i 

Gminy Świerzawa, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwo-
ju Wsi  Lubiechowa, które podejmują różne inicja-
tywy mające na celu ożywienie turystyczne gminy.

Dlaczego do Lubiechowej?
Bez wątpienia jest to wieś, która jest dziś na to-

pie (spostrzeżenia autora): Z jednej strony atrakcje 
turystyczne, sportowe, na każdym kroku stara ar-

chitektura miesza się z nową. Jest  to świadectwo, 
że coraz więcej ludzi widzi swoją szansę właśnie 
w Lubiechowej. Dla osób z zewnątrz jest to wieś z 
charakterem.

Co warto zobaczyć
Wizytówką jest XVIII wieczny pałac klasycystyczny 

z parkiem. Dziś jest to obiekt wystawiony na sprze-
daż przez Starostwo Powiatowe w Złotoryi. Budowla  
zachowała swój pierwotny  kształt. Przekształcenie 
pałacu po II wojnie światowej na cele kolonijne oca-
liło obiekt przed dewastacją i przedłużyło żywot. 
Niestety remonty dokonywane w okresie PRL-u za-
tarły pierwotny wygląd wnętrz. Przylegający park 
wymaga uporządkowania w szerokim tego słowa 
znaczeniu. Wraz  z obiektem czeka na nowego wła-

ściciela, i tylko jego 
wielkość oraz wspo-
mnienia mieszkań-
ców świadczą o bo-
gatej historii.

W parku klasycy-
stycznym nie mogło 
zabraknąć wody. 
Obok pałacu znaj-
duje się staw, który 
w okresie rozkwitu 
wyposażony był w 
fontannę, przez park 
prowadzi koryto 
rzeczne, wyłożone 
bazaltowymi kamie-
niami. Zapewne ota-
czająca zieleń i woda 
musiały tworzyć nie-
powtarzalny mikro-
klimat. Odtworzenie 
parku  byłoby jedną 
z większych atrakcji 
Lubiechowej.

W środku wsi 
znajduje się zespół 

fo l w a r c z n o -
dworski z 
c h a r a k t e r y -
stycznym spi-
chlerzem.
Przejdźmy jed-
nak do perełki 
Lubiechowej.

Jeżeli pa-
łac dla wie-
lu jest tzw. 
w i z y t ó w k ą , 
to XIII wiecz-
ny kościół, 
a zwłaszcza 
jego wnętrze, 
jest perełką. 
Gmina Świe-
rzawa ma to 
szczęście, że 
na niewielkiej 
p r z e s t r z e n i 
znajdują się 
dwa obiekty 
sakralne kry-
jące wspania-
łe freski. W 
Lubiechowej 
jest to zespół 
fresków po-
chodzących z 
XIV i XV wieku. 
Przedstawia-
ją one pokłon 
Trzech Króli, 
Sąd Ostatecz-
ny, Stworzenie 

17.09 Zawodnik klubu sportowego OLAWS 
Złotoryja Maciej Dawidziuk został mistrzem 
służb mundurowych podczas zorganizo-
wanych w Głuchołazach zawodów Puchar 
Ministra Obrony Narodowej.
17-18.09 Na kortach Złotoryjskiego Towa-
rzystwa Tenisowego rozegrano  już po raz 8 
turniej z cyklu mistrzostw Zagłębia Miedzio-
wego o puchar posła Ryszarda Zbrzyznego.
17.09 Na terenie rekreacyjnym przy Ostrzy-
cy spotkali się członkowie nowego Ekomu-
zeum Ostrzyca.
18.09 Żeńska drużyna Unii Pielgrzymka 
zdobyła brązowy medal w drużynowych 
mistrzostwach Polski w Żywcu.
19.10 W sali konferencyjnej CKSiT w Świe-
rzawie odbył się cykliczny już III Świerzawski 
Przegląd Talentów „Integracja 2011” orga-
nizowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta 
i Gminy w Świerzawie oraz Warsztat Terapii 
Zajęciowej, pod patronatem Burmistrza 
Miasta i Gminy Świerzawa.
20.09 Ruszyła 9. edycja Otwartej Ligii Ama-
torów Wieloboju Sportowego.
20.09 W Liceum Ogólnokształcącym w Złoto-
ryi uroczyście  obchodzono 60-lecia szkoły.
21.09 Miejska Biblioteka Publiczna zorgani-
zowała wernisaż wystawy rysunków i wie-
czór literacki Tomasza Jana Kośmidera.
21.09 W Leszczynie odbyły się „X Edukacyj-
ne Dymarki Kaczawskie”. 
22.09 Zjazd absolwentów Liceum Ogólno-
kształcącego w Złotoryi.
22.09 W klubie ZTT na kortach tenisowych 
przy ul. Konopnickiej odbył się pokaz zdjęć z 
Syrii Mieczysława Pluty.
23-24.09 Fundacja Animus zorganizowała w 
marketach Biedronka oraz Stokrotka zbiórkę 
żywności.
24.09 W Starej Kraśnicy odbyło się Święto 
Pieczonego Ziemniaka.
24.09 Odbyło się zebranie założycielskie 
Stowarzyszenia Wsi Sędziszowa
24.09 Rozstrzygnięto konkursy: na najład-
niejszy balkon i ogródek przydomowy w 
mieście, plastyczny pod nazwą „Sprzątanie 
Świata – Polska 2011” i fotografi czny pod 
nazwą „Sprzątanie Świata – Polska 2011”.
24.09 Na złotoryjskich kortach tenisowych dzieci 
walczyły o Puchar Dyrektora Zakładu Mięsnego.
25.09 W kościele św. Jana i św. Katarzyny 
w Świerzawie wystąpił Chór Kameralny 
Politechniki Wrocławskiej „Axion” ZZOD w 
Legnicy pod batutą Jarosława Lewkowa.
26.09 W trakcie spotkania autorskiego 
zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Złotoryi pt. „Cuda Polski – 
Lwów na nowo odkrywany” w podróż po 
zakątkach Lwowa zabrał zebranych Ryszard 
Jan Czarnowski.
27.09 Złotoryjska policja wraz z wychowan-
kami gimnazjum z Ośrodka Szkolno Wycho-
wawczego w Złotoryi zorganizowała akcję 
„Jabłko czy cytryna”. Na przekraczających 
prędkość na ul. Bolesława Krzywoustego 
oprócz mandatu czekała również cytryna.
28.09 W ZOKiRze odbyło się spotkanie au-
torskie z Elżbietą Dzikowską, znaną podróż-
niczką i autorką książek.
30.09 W ZSZ w Złotoryi debatowano na 
temat reaktywacji Młodzieżowej Rady Miej-
skiej w Złotoryi.
30.09 W sali widowiskowej ZOKiR zainguro-
wano nowy rok akademicki Złotoryjskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
30.09 Pomiędzy Zagrodnem i Złotoryją w wy-
padku samochodowym zginął funkcjonariusz 
policji Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi.
1.10 Ok. 90 uczniów szkół podstawowych ze 
Złotoryi wraz z nauczycielami wzięło udział 
w Rajdzie Turystycznym 800 - lat Złotoryi.
1.10 Odbył się Rajd pieszy z cyklu „Cztery 
pory roku z NOWATOREM”.

1-2.10 W ośrodku parafi alnym „Grapa” w 
Nowych Łąkach odbyła się Biesiada Cygańska.
1.10 Złotoryjscy akrobaci: Tomasz Anto-
nowicz, Marcin Słupecki, Szymon Rudyk i 
Marcin Rudziak, pod opieką trenera Leszka 
Antonowicza  zwyciężyli w międzynarodo-
wym pucharze Warszawy i Mazowsza w 
akrobatyce sportowej.
3-8.10 W Hali Sportowej Tęcza odbywał się Fe-
sti wal Sportu. W jego ramach Komenda Hufca 
ZHP w Złotoryi przeprowadziła również VI Po-
wiatową Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych.
5.10 W Ernestynowie, pod kołami autobusu 
zginęła pięcioletnia dziewczynka.
5.10 W Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Złotoryi odbyło się spotkanie autorskie Ro-
mualda Mieczkowskiego -  „Piękno Wilna”.
5.10 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 
w Świerzawie odbyło się spotkanie autor-
skie z Mariuszem Niemyckim, autorem 
powieści dla dzieci i młodzieży oraz licznych 
słuchowisk realizowanych przez Teatr Pol-
skiego Radia.
6.10 Akademia im. Jana Długosza w Często-
chowie nadała tytuł Honorowego Profesora 
Christi anowi von Baarowi - wybitnemu, 
europejskiemu uczonemu, zajmującemu się 
europejskim prawem rzeczowym, którego 
korzenie tkwią 
w Sokołowcu, gdzie jego przodkowie byli 
właścicielami dóbr ziemskich.
7.10 Na terenie Liceum Ogólnokształcącego w 
Złotoryi Komenda Powiatowa PSP w Złotoryi 
zorganizowała ćwiczenia ratowniczo gaśnicze 
dla jednostek ksr-g powiatu złotoryjskiego.
8.10 W Dobkowie uroczyście podsumowano 
konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2011” 
organizowany przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego. Zaszczyt zor-
ganizowania ofi cjalnej gali wręczenia nagród 
przypadł wsi  Dobków, ponieważ została 
uznana przez jury konkursu za najpiękniej-
szą wieś Dolnego Śląska 2011.
8-9.10 Na zamku w Grodźcu odbyło się 
Święto Wina i Miodu Pitnego.
9.10 Dwóch młodych ludzi popełniło samo-
bójstwo rzucając się z Wilczej Góry.
9.10 Odbyły się wybory do Sejmu i Senatu 
Rzeczpospolitej Polskiej. W powiecie zło-
toryjskim frekwencja wyniosła 40,57 %. Z 
okręgu wyborczego, w którym znajduje się 
nasz powiat, do Sejmu zostało wybranych 5 
posłów z Platf ormy Obywatelskiej, 4 z Prawa 
i Sprawiedliwości, 2 z Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej i 1 z Ruchu Palikota.  Senatorem 
został Józef Pinior z Platf ormy Obywatelskiej.
11.10 Ruszyła odnowiona witryna Zlotoryja.info
13.10 W związku ze zbliżającą się zimą, 
zdemontowano stojącą w Rynku Bramę 
800-lecia.
13.10 W Bibliotece Miejskiej uczniowie 
Ogniska Muzycznego zaprezentowali się 
podczas wieczoru muzycznego „Jesień z 
muzyką”.
14.10 Burmistrz Ireneusz Żurawski spotkał 
się w piątek w holu ZOKiR z pracownikami 
złotoryjskich placówek oświatowych.
15.10 Towarzystwo Miłośników Ziemi Zło-
toryjskiej zorganizowało sesję popularno-
naukową z okazji 800-lecia nadania Złotoryi 
praw miejskich – „Złotoryjanie”.
15.10 Odbył się III Turniej Ju Jitsu dzieci 
i młodzików o Puchar Burmistrza Miasta 
Złotoryja. Drużynowo zwyciężyła sekcja 
ju jitsu „Kazan” ze Złotoryi.
16.10  W 36 Edycji TCS Amsterdam Maraton 
wzięli udział dwaj biegacze ze Złotoryi: Robert 
Kuriata (353 m.) i Piotr Roleczek (2687 m.)
16.10  Drużyna Górnika Złotoryja zwyciężyła 
w Turnieju Piłki Ręcznej Mężczyzn Oldbojów 
w Kątach Wrocławskich.
17.10 w kościele Wniebowzięcia NMP w 
Świerzawie odbył się koncert Chóru św. 
Michała z Holandii i orkiestry barokowej.

Kronika roku jubileuszowego Lubiechowa - Miłosław  Lubiechowa - Miłosław  Lubiechowa - Miłosław 
- Hohenliebental- Hohenliebental- Hohenliebental



Pomocnik kominiarski Tomasz Wełyczko podczas czyszczenia komina

Przez takie gustowne okienka 
wychodzą na dach kominiarze

Niecodzienny widok kominów na dachu

Specjalna zapałka dymna do sprawdzania przewo-
dów kominowych

Mistrz kominiarstwa Piotr Chabraszewski i pomoc-
nik Tomasz Wełyczko podczas pracy

Złotoryjscy kominiarze

czekać, aby wejść na dach z tatą, aby zobaczyć, jak on 
czyści kominy. W wielu przypadkach zawód kominiarza 
jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. 

– Ja zawodu nauczyłem się przy swoim ojcu – opo-
wiada Tomasz Wełyczko, pomocnik mistrza Piotra. – A 
mój ojciec przyuczał się też przy kominiarzu.

W rodzinie Bogdana Wadasa, kierownika złotoryj-
skiej placówki Spółdzielni Florian, zawód kominiarza 
jest od trzech pokoleń.

– Mój ojciec był kominiarzem przez 40 lat, ja prze-
pracowałem tyle samo, mój syn też jest kominiarzem. 
Rosną już wnuki. Ciekawe, jaki zawód wybiorą? 

Słowo  komin wywodzi się z języka włoskiego – ca-
mino, a spazzacamino to wymiatacz kominów, czyli po 
naszemu kominiarz. Z Włoch sztuka i wiedza na temat 
budowy kominów powędrowała do Niemiec i Anglii. 
Właśnie w Anglii  na przełomie XIII i XIV w, gdzie maso-
wo używano węgla do celów grzewczych, pojawili się 
pierwsi kominiarze.  

Podstawowy sprzęt kominiarza to kom-
plet linowy, na który składa się lina dłu-
gości kilkunastu metrów, łańcuch, zacisk i 
złączki. Oprócz tego do czynności kominiar-
skich niezbędna jest szczotka z kulą żeliwną 
oraz worek do zbierania sadzy. Czyszczenie 
przewodu dymowego polega na wprowa-
dzeniu do środka szczotki obciążonej kulą 
(ok. 2 kg), co powoduje zepchnięcie sadzy 
i zanieczyszczeń na dół komina. Wszystko 
to wybiera się z drzwiczek wycierowych do 
worka. Sadzę obecnie traktuje się jak od-
pad, ale jeszcze niedawno używali jej jako 
barwnika kamieniarze, a gospodynie na wsi 
uważały, że jest doskonałym podłożem pod 
kwiaty. Jednak nowoczesny kominiarz po-
sługuje się coraz częściej elektronicznymi 
urządzeniami. Prędkość przepływu powie-
trza lub spalin 

w przewodzie kominowym 
zmierzy anemometrem, a 
cyfrowa kamera posłuży do 
inspekcji komina.

– Komin to nie garnek, nie 
umyje się go. Zawsze pozo-
stanie zasmolony, czarny. 
Tutaj chodzi o strącenie nad-
miaru sadzy, która jest bar-

przeszłości cechu ko-
miniarzy. Do dzisiaj jest zawodem typowo rzemieślni-
czym. Dlatego zawodu można się nauczyć jedynie ter-
minując u innego kominiarza. 

– Najpierw trzeba kilka lat pracować pod kierun-
kiem mistrza kominiarstwa, następnie zdać egzaminy 
czeladnicze – wyjaśnia pan Piotr. – Dopiero po trzech 
latach stażu czeladnik może ubiegać się o uprawnie-
nia mistrzowskie. Polega to na zdaniu egzaminu, któ-
ry trwa trzy dni. Ja zdawałem go w Izbie Rzemieślni-
czej we Wrocławiu. Najpierw przez dwa dni oceniano 
moje umiejętności praktyczne, to jest czyszczenie 
kominów, zachowanie się na dachu w warunkach 
wysokościowych, umiejętność rozmów z ludźmi, od-
powiednie zachowanie się w trudnych warunkach 
atmosferycznych. W trzecim dniu zdaje się teorię. 
A potem to już tylko odbiór dyplomu mistrzowskie-
go. Mistrz kominiarstwa ma szerokie uprawnienia. 
Oprócz zwykłych czynności czyszczenia i sprawdzania 
urządzeń kominowych ma prawo wydawać opinie

 i ekspertyzy ze stanu przewodów kominowych dla wy-
działów architektury i zakładów gazowniczych, udziela 
porad techniczno – fachowych dotyczących użytkowa-
nia zgodnie z normami i przepisami prawa budowlane-
go, negocjuje ceny usług podczas kontaktów z klienta-
mi. Sporządza protokoły z odbiorów przewodów komi-
nowych w nowych budynkach i po remontach.

Piotr Chabraszewski jest doświadczonym kominia-
rzem, bowiem swój dyplom mistrzowski odebrał dwa-
naście lat temu. Jego siedmioletni syn nie może się do-

Gdy zdarza nam się napotkać na ulicy postać w 
czarnym mundurze, ze zwojem lin na ramieniu, z 

charakterystyczną okrągłą szczotką zakończoną czarną 
kulą, i w czarnym cylindrze na głowie, od razu wiemy, 
że to kominiarz. Nawet małe dzieci potrafi ą go rozpo-
znać, bo czytają o nim bajki. Dawniej, gdy kominiarz 
pojawiał się w mieście lub na wsi, mieszkańcy uznawali, 
że to szczęście, bo wiedzieli, że gdy kominiarz wykona 
swoją pracę, będą bezpieczni od pożarów, które od mo-
mentu wynalezienia kominów pustoszyły całe miasta. 

Uniform kominiarza przypomina swym krojem 
mundur. Jest to pamiątka po czasach, gdy w uznaniu 
ogromnego wkładu w bezpieczeństwo obywateli ce-
sarz Austrii Karol VI zwolnił kominiarzy ze służby woj-
skowej zezwalając na noszenie uniformu (munduru) 
wraz z szablą urzędniczą i godłem państwowym. W 
Polsce takie same przywileje nadał cechowi kominia-
rzy król Stanisław August Poniatowski.

Bluza kominiarskiego munduru ma zwężający się ku 
dołowi dwurzędowy układ trzynastu złotych guzików, 
przy szyi stójka; w talii przepasana jest szerokim pa-
sem. Wszystkie elementy ubioru mają kolor głębokiej 
czerni, jak sadza w kominach. Nieodzownym uzupeł-
nieniem stroju jest nakrycie głowy w formie eleganc-
kiego cylindra, również w kolorze czarnym. Przywilej 
noszenia cylindrów nadała cechowi kominiarzy w XVI 
wieku królowa Anglii Elżbieta I. Był to dowód wdzięcz-
ności za czyszczenie kominów, bo dzięki temu liczba 
pożarów w Londynie uległa znacznemu zmniejszeniu.

W celu zgłębienia tajników pracy kominiarza uda-
łam się na dach jednego z budynków mieszkalnych w 
starej części Złotoryi. Jest ze mną mistrz kominiarski 
Piotr Chabraszewski, towarzyszy nam jego pomocnik 
,Tomasz Wełyczko. Z dachu domu roztacza się nieco-
dzienny widok na strome dachy pokryte wesołą czer-
woną dachówką. 

– Tak, na wszystko patrzymy z góry – żartuje mistrz 
Piotr. – To lepszy widok niż z poziomu ulicy, bo stąd 
nie widać niepotrzebnych rzeczy. Ale nas interesuje to, 
co jest na dachu, to znaczy kominy i dojście do nich. 
O, widzi pani te jakby półki na dachach? To ławy ko-
miniarskie. Umieszczanie ich na stromych dachach jest 
obowiązkiem wynikającym z prawa budowlanego. Cza-
sami podczas naszej pracy mogą spadać na dół jakieś 
dachówki, drobne elementy budowlane, dlatego ze 
względów bezpieczeństwa ławy kominiarskie umiesz-
czane są przeważnie na dachach od strony podwórka.

Zawód kominiarza wyrósł z bogatej kilkuwiekowej 

dzo niebezpieczna – mistrz Piotr wprowadza szczotkę 
z kulą na linie do komina, cierpliwie odkrywając tajniki 
swojej pracy. – Sadza to postać węgla, jest łatwopalna. 
Paląca się sadza w kominie osiąga temperaturę ponad 
tysiąca stopni Celsjusza. Oprócz tego, że rozsiewa iskry, 
może rozsadzić cały komin, a wtedy rozprzestrzenia się 
pożar. W taki sposób płonęły w mgnieniu oka całe mia-
sta w średniowiecznej Europie, zwłaszcza że kominy 

były drewniane. Teraz kominy budowane są z mate-
riałów twardych, ceramicznych, aby mogły wytrzymać 
bardzo wysoką temperaturę.

W kominach wentylacyjnych często ptaki wiją gniaz-
da. Głównie są to kawki. Gdy gniazdo jest świeże, 

można je usu-
nąć szczotką 
z kulą. Jednak 
gdy pozostaje 
w przewodzie 
dwa lub trzy 
sezony, to jest 
problem. Nie-
które gniazda 

mogą dochodzić do dwóch metrów wy-
sokości, do tego są utwardzone gliną i 
odchodami. Osiągają twardość betonu. 
Wtedy kominiarz, aby usunąć gniazdo, 
musi wykuwać dziurę w ścianie komina, 
i cierpliwie, jeden po drugim wybierać 
patyki z gniazda.   

Na dachu, na którym znajdujemy się, 
jest kilka kominów, a właściwie głowic 
kominowych, czyli to, co wystaje ponad 
połać dachową. Przed przystąpieniem do 
czyszczenia kominiarz musi je uważnie 
obejrzeć, czy nie są popękane. Na dachu 
komin może być ceglany, natomiast w 
części strychowej budynku ściany komina 
muszą być otynkowane i pobielone. Ma 

to ułatwić dostrzeżenie nawet najdrobniejszych pęk-
nięć, aby zapobiec wydostawaniu się trujących wyzie-
wów. Zbliżam się do jednego z kominów i czuję ciepło. 

 – To przewód od piecyka gazowego, ostrożnie, moż-
na się poparzyć! – ostrzega mnie Tomasz, więc odsu-
wam się pospiesznie. 

– A teraz proszę zgadnąć, który z tych 
przewodów to kanał wentylacyjny, a któ-
ry dymowy? – zadaje mi podchwytliwe 
pytanie. 

Patrzę uważnie i widzę, że kilka stoją-
cych w rzędzie kominów ma czyste cegły, 
a dwa są bardzo brudne, czarne od sadzy. 
Odpowiadam na pytanie prawidłowo, więc 
przechodzimy do następnego zagadnienia.

Teraz pomocnik mistrza demonstruje 
działanie zapałek dymnych. Wyciąga z 
pudełka wielką zapałkę długości chyba z 
dziesięciu centymetrów, pociera i zapala. 
Gdy pojawia się płomień, natychmiast 
gasi go dmuchnięciem. Z zapałki kłęba-
mi unosi się biały, gęsty dym i ulatuje w 
dużych ilościach w bezchmurne błękitne 
niebo. Ma miły zapach palonego łuczy-
wa. Zapałki dymne służą do sprawdzania 

przewodu kominowego. Kiedyś używano do tego ga-
zet, ale to już przeszłość.   

Do obowiązków kominiarza należy również kontro-
lowanie przestrzegania prawa budowlanego. Podczas 
przechodzenia przez strych mistrz Piotr pokazuje mi 

komin:
– Tutaj jest nieprawidłowa odległość 

drewnianej belki od komina. Zabudowa-
no ją kilkaset lat temu, kiedy były inne 
normy. Belka jest za blisko i może się 
zapalić. Gdy drewno narażone jest na 
długotrwałe działanie temperatury dzie-
więćdziesięciu stopni Celsjusza, to może 
zacząć się zwęglać, chociaż zwykle za-
pala się dopiero przy trzystu stopniach. 
Dlatego to jest takie niebezpieczne. 

W tym przypadku następna czynność 
mistrza kominiarstwa to opisanie po-
wyższej sytuacji i przedstawienie jej za-
rządcy budynku (lub właścicielowi) wraz 
z propozycją poprawy tego stanu. Tutaj 
na przykład można belkę zabezpieczyć 
materiałem izolującym, który wykluczy 
niebezpieczeństwo.

Kominiarze czyszczą też wysokie kominy przemysłowe.
– Czyściłem kiedyś taki komin – opowiada Bogdan 

Wadas. – Od wewnątrz w takim kominie na całej wy-
sokości umieszczone są specjalne klamry, po których 
schodzi się na dół omiatając po kolei ściany specjalną 
szczotką na kiju. W kominie jest bardzo zimno, panuje 
tam tak duży ciąg, że czapkę trzeba mocno naciągnąć 
na uszy, żeby jej nie zwiało. Po czyszczeniu takiego ko-

mina wychodzi się czarnym od sadzy od stóp do głowy.
Piotr Chabraszewski i Tomasz Wełyczko są pracow-

nikami złotoryjskiej placówki Spółdzielni Pracy Usług 
Kominiarskich Florian. Spółdzielnia szczyci się tym, że 
funkcjonuje nieprzerwanie od 1951 roku. W tym roku 
we Wrocławiu wespół ze strażakami uroczyście obcho-
dzono jej sześćdziesięciolecie.  

– Bo my mamy wspólnego patrona, jest nim św. 
Florian – wyjaśnia kierownik Rejonowego Zakładu Ko-
miniarskiego w Złotoryi Bogdan Wadas. – Mamy po-
krewne zawody. My zapobiegamy pożarom, a strażacy 
je gaszą.

Spółdzielnia Florian ma czterech pracowników i na 
terenie Złotoryi obsługuje większość budynków za-
rządzanych przez RPK. Polega to na kontrolowaniu, 
czyszczeniu i sprawdzaniu kominów. Do tego dochodzą 
czynności opiniodawczo – odbiorcze. Na przykład po 
remoncie dachu konieczny jest odbiór komina i spo-
rządzenie protokołu na tę okoliczność. Duży problem 
stwarzają kominiarzom właściciele domów jednoro-
dzinnych. Osiemdziesiąt procent z nich nie korzysta z 
usług kominiarzy. Właściciele sami czyszczą kominy, ro-
biąc to niefachowo. Właśnie u nich bywają  przypadki 
zapalenia się sadzy w kominie. 

– Przywiązują do liny cegłówkę i spuszczają do prze-
wodu kominowego. Zdarza się, że cegła utknie, a wte-
dy wzywają nas – mówi kierownik rejonowy. – Wydaje 
się, że na przeszkodzie stoi czynnik ekonomiczny, ale 
jednorazowe czyszczenie komina w domu jednoro-
dzinnym kosztuje u nas około stu złotych. Gdy jest 
czyszczenie kwartalne, cena zmniejsza się do około 20 
zł. Chyba to nie są duże wydatki, a mogą uchronić nas 
od strasznej tragedii, prawda? 

W kominiarstwie nie ma zbyt dużej konkurencji, bo 
oprócz Spółdzielni Pracy Florian usługi takie wykonują 
pojedyncze osoby prowadzące działalność gospodar-
czą. Dzięki temu powstaje zdrowa konkurencja, twier-
dzi kierownik. Zarobki zależą od ilości wykonanych 
usług i są porównywalne z innymi zawodami.

Spółdzielnia Florian ma zastrzeżony wzór munduru, 
na którym jest naszyte logo i napis. Wyróżnia ich to spo-
śród innych kominiarzy rzemieślników i zapobiega pod-
szywaniu się pod pracowników spółdzielni innych osób.

Czy można sobie wyobrazić świat bez kominiarzy?  
Oni twierdzą, że to absolutnie niemożliwe. 

– Widzi pani te kominy na starych domach? Jest ich 
mnóstwo! Istnieją już wiele, wiele lat, a kominiarze są 
od tego, aby je czyścić i utrzymywać w stanie nadają-
cym się do użycia jeszcze przez co najmniej kilkadzie-
siąt lat, dlatego będziemy mieć zawsze dużo pracy – 
twierdzi z przekonaniem mistrz kominiarstwa Bogdan 
Wadas.

Dawno, dawno temu, za górami, za lasami mieszkała w pałacu pewna 
królowa. Ponieważ w dalekim północnym kraju było zimno, pałac trzeba 
było ogrzewać, paląc w piecach. W komnatach robiło się od tego przyjemnie 
ciepło, ale w kominach osadzała się sadza, która czasem się zapalała. 
Królowa bała się, że pewnego dnia od tego może spłonąć jej pałac. Ogłosiła 
zatem, że kto znajdzie sposób na to, aby pałac był bezpieczny od pożaru, 
dostanie sowitą nagrodę. Pewnego dnia na dwór królewski przybył pewien 
człowiek, który oświadczył królowej, że znalazł sposób na uniknięcie 
pożaru. Wziął się do pracy i starannie wyczyścił z sadzy wszystkie kominy 
w królewskim pałacu. Od tej pory piece lepiej grzały, a w kominach sadza 
przestała się zapalać. Gdy po wykonaniu pracy ów człowiek stanął ponownie 
przed królową, był cały czarny od sadzy. Władczyni sowicie go wynagrodziła 
i z wdzięczności włożyła mu na głowę cylinder, mówiąc: „Masz go zawsze 
nosić w pracy, abyś pamiętał, że uratowałeś od pożaru pałac królewski”. Od 
tej pory wszyscy kominiarze noszą w pracy cylindry.

 [Swobodna interpretacja nadania przywileju kominiarzom w XVI wieku 
przez królową Anglii Elżbietę I]

Dlaczego łapiemy 
się za guzik na widok kominiarza?
Gdy we wsi pojawiał się czyściciel kominów, 
gospodynie chciały, aby komin w jej domostwie 
został wyczyszczony w pierwszej kolejności. 
Łapały więc kominiarza za guzik, będący 
najczystszą rzeczą w jego usmolonym sadzą 
ubraniu, aby go przytrzymać. Od tej pory 
łapanie się za guzik na widok kominiarza 
przynosi szczęście.

Autor zdjęciaFot. Agnieszka Młyńczak
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W życiu nie ma przypadków. Bóg ma plany wobec 
każdego z nas, ale kiedy zostaną one zrealizo-

wane, zależy to przede wszystkim od naszego „tak”.
Wszystko zaczęło się w lipcu 2003 roku, kiedy to 

w moim kościele parafi alnym odbyła się msza pry-
micyjna młodego księdza. Oczywiście była to piękna 
uroczystość, na zakończenie której odbywa się pry-
micyjne błogosławieństwo i rozdawane są pamiąt-
kowe obrazki. I ten właśnie szczegół zwrócił moją 
uwagę, mianowicie, ministrant wręczał przepiękne 
obrazki z alpejskim motywem tsanktuarium w La Sa-
lett e. Ja, wielki miłośnik gór, bardzo się ucieszyłem 
z tego powodu. Gdy jednak do mojej wyciągniętej 
dłoni trafi ł obrazek Matki Bożej Częstochowskiej, 
zostałem sprowadzony z tych wysokich gór na zie-
mię. Otrzymałem najzwyczajniejszy obrazek, jakich 
jest wszędzie mnóstwo, taki tradycyjny. Jakiś czas 
wcześniej, ktoś zapytał mnie wprost – dlaczego nie 
chcę iść na pielgrzymkę, na Jasną Górę? Wzbrania-
łem się przed tą decyzją,  odkładałem na później, na 
następne lata, bo nie chciałem zbyt wiele zmieniać w 
swoim życiu. Po co wymagać więcej od siebie, skoro 
uważam, że tak jest dobrze? A co powiedzą o mnie 
inni, gdy dowiedzą się o moim „rozmodleniu”? Nie-
pozorny obrazek miał jednak tak silne działanie i nie 
dawał mi spokoju, że postanowiłem w końcu iść...

Była to 10-ta Piesza Pielgrzymka Legnicka, i po raz 
pierwszy zaistniała Grupa Pokutna poprowadzona 
przez księdza Krzysztofa Herbuta przy współudziale 
księdza Kazimierza Piwowarczyka. Było to moje pierw-
sze i najpiękniejsze pielgrzymowanie w tej wymagają-
cej grupie, w czasie, którego uczyłem się dosłownie 
wszystkiego. Chłonąłem niekończące się modlitwy i 
homilie, gorliwie odmawiałem po cztery tajemnice 
różańca dziennie, podziwiałem zachowanie innych 
sióstr i braci. Mimo codziennego, fi zycznego zmęcze-
nia drogą i poranionych stóp, czułem się naprawdę jak 
„wniebowzięty”. Nigdy nie zapomnę tego czasu, a jak 
mocny to miało wpływ na mnie, niech świadczą kolej-
ne pielgrzymki i ta tegoroczna – już dziewiąta.

Czym jest Pielgrzymka?
Jest to wielkie wydarzenie, w którym wszystko 

jest inaczej. Najprościej byłoby wszystko zostawić 
za sobą, zapomnieć o wszelkich obowiązkach, które 
nas obciążają i przeszkadzają, i całą drogę, i samego 
siebie oddać Bogu i zawierzyć Najświętszej Matce. 
Może wydaje się to niewykonalne, a jednak możliwe. 
Bo nie można tego czasu traktować jak wakacyjnej 
przygody, rajdu, czy obozu wędrownego. Skłaniał-
bym się raczej ku sądowi, że to szkoła przetrwania, 
ale... duchowa. Gdy uda się więc wytrwać do końca, 
ta nauka pozostaje. Pozostaje doświadczenie obec-
ności Boga i doświadczenie serdeczności innych lu-
dzi. Pozostaje świadomość, że świat nie jest taki zły, 
gdy tylko inaczej na niego spojrzymy.

„Pielgrzymowi nic się nie należy...” 
To mott o naszego głównego przewodnika, księ-

dza Mariusza, dające wiele do myślenia, choć bu-
dzące pewnego rodzaju sprzeciw. Bo jakże to całko-
wicie zapomnieć o wygodach, pewnych nawykach 
i wyzbyć się przyjemności? A może to i słuszne, taki 
powrót do korzeni, do takiego pierwotnego pielgrzy-
mowania, bo jest to wielka nauka pokory. Niby zdani 
na łaskę i niełaskę, ale tak naprawdę za każdym razem 

jest tylko obfi tość łask, które można 
doświadczyć na każdą okoliczność.

Łaska modlitwy.
Tu nikt nie wstydzi się swoich słów, 

złożonych rąk, różańca w dłoni. Istnie-
je wręcz głód modlitwy. Pragnienie, by 
nie zmarnować żadnej chwili, a każdą 
sekundę, minutę, godzinę przeznaczyć 
na dialog z Bogiem. Gdy już zaczyna 
brakować słów, pozostaje SŁUCHANIE 
JEGO w przejmującej ciszy, choć obok 
kroczą dziesiątki osób. Wielką łaską 
jest świadomość, że Bóg ma czas wła-
śnie dla mnie oraz to, że ja mój czas 
przeznaczam dla Niego.

Łaska dobroci.
Widać ją i czuć na każdym kroku, 

w każdym miejscu. Ogromna ser-
deczność ze strony każdej Siostry i 
Brata, ludzi, których w życiu codzien-
nym nie znamy, czy nie spotykamy. 
Tutaj jednak tworzymy jedną rodzi-
nę, gdzie dzielenie się wzajemną po-

mocą stanowi jakby punkt honoru. W czasie upału, 
gdy odczuwam największe pragnienie - ktoś życzli-
wy podaje mi butelkę z wodą, czy kubek smacznego 
kompotu. Innym razem bardzo przydatna może oka-
zać się pomoc medyczna, ale niekoniecznie ta profe-
sjonalna, bo po trudach dnia wystarczy podzielić się 
kawałkiem plastra czy bandaża, czy skierować słowo 
otuchy i możemy być pewni, że jutro będzie lepiej.

Dobrzy ludzie.
Mnóstwo mijanych miejscowości, jakże różnych, 

ale z jedną wspólną cechą – ogromną ludzką życzli-
wością. Nie brakuje jej w postaci wystawianych przed 
domostwa poczęstunków – od tych najbardziej pro-
stych, skromnych jak talerz jabłek, czy ogórków, po 
bardziej wykwintne – stoły wręcz uginające się od 
przepysznych kanapek, ciast, termosów z kawą i her-
batą. Tak wielkie są starania tych ludzi, że niektóre 
wioski takie przygotowania rozpoczynają dosłownie 
o wschodzie słońca. Bo przecież wymaga to mnóstwo 
czasu i trudu, by dla takiej rzeszy ludzi nagotować 
wielkie gary smacznych zup, a nawet zdarzało się, że 
częstowano nas jakże pracochłonnymi pierogami.

Dobrzy ludzie także z innej strony. Oni wychodzą 
przed swe domy i tylko patrzą, ale widać, ile radości 
w ich oczach. Niektórzy czekają na pielgrzymkę cały 
rok, bo dla Nich to wielkie święto. W takiej małej 
wiosce właściwie to się nic nie dzieje, tymczasem 
raz w roku ma miejsce to niepowtarzalne wydarze-
nie. Wielu patrzy ze łzami i nadzieją w oczach. Na co 
dzień w naszym otoczeniu widać niewielu niepełno-
sprawnych, być może kryją się w samotności ze swo-
ją dolegliwością, nie chcąc nikomu przeszkadzać. 
To niezwykłe, jak wiele osób na wózkach czeka na 
przyjście pielgrzymki, jakby pragnęli, by ich prośby i 
modlitwy, za naszym pośrednictwem szybciej dotar-
ły do ADRESATA. I właśnie w takich małych wioskach 
najlepiej widać świadectwo wiary, gdy wzruszeni 
mieszkańcy stoją przy swoich domach, niejedno-
krotnie odświętnie ubrani i trzymając na rękach naj-
młodsze pociechy radośnie nas pozdrawiają.

Msza święta  
Na pielgrzymce najważniejszym wydarzeniem 

każdego dnia jest Msza święta. Codziennie w innym 
miejscu, w innym otoczeniu. Która jest najbardziej 
uroczysta? Nie sposób odpowiedzieć, bo i starannie 
przygotowane Eucharysti e w tradycyjnych kościo-
łach są niepowtarzalne, jak również swą niezwy-
kłością odznaczają się te pod sklepieniem nieba, 
pod koronami drzew. Nieraz trudno sobie wyobra-
zić swoje uczestnictwo w codziennej Mszy świętej 
w miejscu zamieszkania, tymczasem bez czynnego 
udziału w tej pielgrzymkowej nie sposób byłoby 
przeżyć kolejnego dnia.

„W drogę z nami wyrusz Panie”
Ta i inne piosenki nieustannie towarzyszą w co-

dziennej wędrówce. Są grupy tak rozśpiewane, że 
odnoszę wrażenie, iż tam się w ogóle nie mówi, a 
każde słowo zamieniane jest natychmiast na nuty. 
W naszej, Pokutnej, choć nie posiadamy własnego 
zespołu, również próbujemy modlić się śpiewem. 
Różnie to bywa, może raz lepiej, raz gorzej, ale na-
prawdę staramy się, by podobało się to Panu. Ze 
śpiewem na ustach pielgrzymka przemierza asfalto-
we drogi, leśne dukty i drogi pośród pól. Niezależnie 

od pogody, czy w słońcu, czy deszczu, tak by wszyscy 
byli zadowoleni.

A później następuje zasłużony czas wypoczynku. Tak 
bardzo każdemu potrzebny, gdy po uciążliwym etapie 
dochodzimy do upragnionego miejsca postoju. Może 
to być chwilą rozmowy u gościnnych gospodarzy, któ-
rzy w swej wspaniałomyślności czasem zaproponują 
kawę lub herbatę. Niezapomniany jest ten smak piel-
grzymkowej kawy, nie zawsze w najlepszym gatunku, 
ale danej od serca, a już prawdziwą rozkoszą może być 
herbata z cytryną. Nieraz trzeba wykazać wiele poko-
ry, by powstrzymać się od kolejnej... i następnej...

Na innych postojach może być całkiem inaczej, ale 
zawsze wielką radość sprawia pozycja horyzontalna 
czy to gdzieś w lesie, czy na ukwieconej łące, byle by 
choć na chwilę położyć się na ziemi i zamknąć oczy.

A pod koniec dnia upragniony nocleg. Grupę Po-
kutną spotyka nieraz zaszczyt nocowania w miej-
scach szczególnych. Często jest to sąsiedztwo małe-
go, wiejskiego kościółka, a nawet... cmentarza. Czy 
namiot w takim miejscu szokuje? Jest to na pewno 
widok niecodzienny, ale myślę, że może zmarli są za-
dowoleni z takiego towarzystwa, bo w zamian otrzy-
mują sporo potrzebnych modlitw. Wszystkie piel-
grzymkowe noclegi są niepowtarzalne. Jakże inna 
jest noc w takim otoczeniu. Tak rozgwieżdżonego 
nieba brakuje mi w mieście, tak więc warto czasem 
wstać i nasycać się jakby na zapas takim widokiem. 
Wsłuchać się w naturalne odgłosy przyrody, nie-
uchwytne w ucywilizowanym środowisku.

Górka Przeprośna
Przedostatni dzień jest zwykle bardzo oczekiwany. 

Gdy docieramy do miejsca zwanego „Górką Przepro-
śną” daje się zauważyć ciekawe „zjawisko” wzajem-
nego przepraszania się i... przytulania. Szczególnie 
młodzi pielgrzymi bardzo upodobali sobie te chwile. 
Gest jakże symboliczny, ale szczerze serdeczny, bez 
żadnego udawania. To naturalna życzliwość i dobre 
słowo skierowane do drugiej osoby. Piękny, niepo-
wtarzalny zwyczaj.

Odnoszę wrażenie, że u schyłku pielgrzymki ucieka 

gdzieś zmęczenie, zapomina się nieraz o fi zycznym 
bólu, on przestaje być ważny. Poniesiony trud zaczy-
na prawdziwie owocować. Patrzę nieraz na księży 
przewodników i podziwiam ich wytrwałość, poświę-
cenie. Ja, pielgrzym, w drodze mam tylko osobiste 
problemy. Walczę wyłącznie ze swoimi słabościami, 
tymczasem rola księdza jest zupełnie inna. On idzie 
nie dla siebie, lecz dla innych. Mimo, że również 
może fi zycznie niedomagać, to jednak rzadko to oka-
zuje. A ma na głowie całą grupę, której musi zapew-
nić odpowiedni program duchowy i zadbać o dobre 
samopoczucie dla wszystkich. I te godziny spędzone 
przy „sitku”, tysiące odpowiednich słów, bo przecież 
słucha tego cała reszta – tylko podziwiać naszych ka-
płanów.

Szybko minęło te 10 dni. Jeszcze nie tak dawno 
witaliśmy się pod legnicką katedrę, tymczasem po 
360 tysiącach kroków widać już Jasnogórski Klasztor. 
Po wielu trudach udało się tu dotrzeć, by u stóp Naj-
świętszej Matki złożyć własne i powierzone w zaufa-
niu przez innych intencje. Dziesięć dni drogi, a tylko 
jedna, krótka chwila przed cudownym wizerunkiem 
Maryi, wystarczająca jednak, by wymienić wzajemne 
spojrzenia.

Wielu z nas, już w tej chwili, w tym miejscu, postana-
wia wrócić tu za rok. Bo szybko zapomina się o trudach, 
ale o doznanych łaskach i wzruszeniach – nigdy...

 Brat Krzysztof z Grupy 7 Pokutnej

położone jest nasze ekomuzeum, wspomną o nas w 
swoich ofertach turystycznych – o idei ekomuzeum 
opowiada Danuta Kureła. 

Tablica, która została uroczyście odsłonięta 
podczas pikniku, zawiera mapę oraz trzynaście 
obiektów Ekomuzeum Ostrzyca. Turysta, który 
wybierze się na wędrówkę na szczyt wygasłego 
wulkanu, będzie mógł po drodze zapoznać się z 
całościową ofertą stowarzyszenia.

– Docierają do nas informacje, że 
turyści trafi ają do naszych obiektów 
dzięki wskazówkom z tablicy – z 
zadowoleniem zauważa Roman 
Wolniewicz, właściciel winnicy 
Jaspis we wsi Dłużec. – Było już kilka 
przypadków, że turyści przyjechali do 
informacji turystycznej we Lwówku z 
pretensjami, że z tablicy pod Ostrzycą 
dowiedzieli się o mojej winnicy, 
a we wsi nie było na ten temat 
żadnej informacji. Muszę to szybko 
naprawić!

Wszyscy członkowie stowarzyszenia 
są dumni z tablicy informacyjnej, bo mimo, że stoi 
zaledwie kilka miesięcy, już spełnia swoje zadanie. 
Została wykonana całkowicie nakładem własnym 
członków Ekomuzeum Ostrzyca. 

Opowiada Roman Wolniewicz:
– Ponieważ zimą nie mogę pracować w winnicy, 

zmuszony jestem wracać do Wrocławia, gdzie 
mam mieszkanie. Ostatnią zimę poświęciłem na 
zaprojektowanie i opracowanie naszej tablicy pod 
względem plastycznym. Trzeba było dobrać zdjęcia 
i sporządzić mapę terenu wokół Ostrzycy. Mapa 
jest stylizowana na starą i malowałem ją długo, 
cały tydzień! W sumie jestem zadowolony z efektu, 
chociaż moja córka miała zastrzeżenia co do kształtu 
wzgórz . Obróbkę elektroniczną zapewnił syn, 
Paweł. W dolnej części tablicy umieściliśmy ofertę 
trzynastu podmiotów naszego stowarzyszenia.

Członkiem Ekomuzeum Ostrzyca jest również 
artystka plastyk Mila Rosińska, która przyjechała z 
Łodzi i osiadła w Bełczynie, aby tu zacząć prowadzić 
agroturystykę. W jej ofercie specjalnej znajdzie się 
prowadzenie warsztatów plastycznych dla gości. 
Artystka zaprojektowała logo dla stowarzyszenia, 
które nawiązuje do japońszczyzny, jako że przed II 
wojną światową Ostrzyca była nazywana Śląską 
Fudżijamą. Wizerunek logo to charakterystyczna 
sylwetka wygasłego wulkanu na tle wschodzącego 
słońca.  

– Dzisiejszy piknik pod Ostrzycą ma służyć 
integracji międzygminnej, a gospodarstwa 
agroturystyczne naszego stowarzyszenia, jakim 
jest Ekomuzeum Ostrzyca, pragną zaznaczyć swoje 
istnienie – mówi Teresa Kucharska, prowadząca wraz 
z Pawłem Góździem gospodarstwo agroturystyczne 
Agat w Sokołowcu. 

Wokół Ostrzycy położone są miejscowości, w 
których jakiś czas temu osiedlili się ludzie, mający 
dosyć życia w wielkich miastach. 
W tym miejscu zaczęli rozwijać 
bądź kontynuować pasje, na które 
do tej pory nie mieli czasu czy 
możliwości. W krótkim czasie zżyli 
się z mieszkańcami i pokochali 
nowe miejsca. To wystarczyło, 
aby zaczęli działać, pokazując 
innym wytwory swojej pracy 
oraz prezentując kulturę i historię 
regionu, w którym przyszło im żyć. 

Efektem działania takich ludzi 
stało się coraz popularniejsze 
tworzenie ekomuzeów. Jest to 
szczególna oferta turystyczna. Obiekty ekomuzeum 
są zwykle rozproszone w terenie, nazywa się je coraz 
częściej muzeum rozproszonym, lecz to nie jest 
wada, a zasadnicza zaleta. Podczas ich zwiedzania 
można zapoznać się z całym regionem. 

W pewną wrześniową sobotę pod Ostrzycą odbył 
się piknik integracyjny, którego głównym celem 
było odsłonięcie tablicy propagującej działalność 
nowo utworzonego Ekomuzeum Ostrzyca. Nie 
ma ono stałego prezesa. W każdym roku funkcję 
tę, którą członkowie nazywają koordynatorem, 
pełni ktoś inny ze stowarzyszenia. W tym roku 
koordynatorką jest Danuta Kureła z gospodarstwa 
agroturystycznego Zaczarowany Ogród w 
Proboszczowie. W promieniu około piętnastu 
kilometrów od Ostrzycy na terenie czterech gmin: 
Pielgrzymka, Wleń, Świerzawa i Lwówek Śląski 
działa sieć gospodarstw agroturystycznych. Każdy 
punkt ma inną ofertę turystyczną.      

– Poszczególne obiekty można nie tylko zwiedzać, 
lecz, co ważniejsze, można tam uczestniczyć w 
warsztatach ceramicznych, winiarskich, zajęciach 
sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez 
właścicieli. W gospodarstwach można skosztować 
specyfi cznych specjałów kulinarnych i zachwycić 
się wytworami rękodzieła. Na razie fi nansujemy 
wszystko z własnych środków. Mamy nadzieję, że po 
dzisiejszym spotkaniu władze wesprą nas fi nansowo 
i liczymy na to, że gminy, na terenie których 

Podczas prezentacji obiektów przez członków 
stowarzyszenia można było się dowiedzieć o 
Zielonej Kozie w Bystrzycy, gdzie wytwarza się 
smaczne sery, zdumiewała oferta psich zaprzęgów 
Ostatniego Trapera czyli Agaty i  Pawła Chylińskich 
z Bełczyny; od kilku lat niezwykłych przeżyć 
można doznać zwiedzając winnicę Jaspis Romana 
Wolniewicza we wsi Dłużec i rozsmakować się w 
winach jego produkcji, a w gospodarstwie Agat u 

Teresy Kucharskiej i Pawła Góździa w Sokołowcu 
podczas wytwornych warsztatów można zapoznać 
się z kulturą picia wina. 

Ekomuzeum Ostrzyca ma kilkunastu członków, 
więc po pełne informacje o ofercie należy udać 
się do Proboszczowa pod wygasły wulkan lub do 
poszczególnych gmin. Można też kliknąć na stronę 
htt p://www.ekomuzea.eko.org.pl. 

Podczas pikniku na wygodnych stołach pod 
dachami wyeksponowano wyroby rękodzielnicze, 
wytwory sztuki oraz wiele produktów kulinarnych 
gospodarstw agroturystycznych Ekomuzeum 
Ostrzyca. Nie można było przejść obojętnie obok 
chleba na zakwasie i kozich serów Marii Kuls, 
pachnących powideł owocowych Teresy Kucharskiej 
czy win produkowanych przez Romana Wolniewicza, 
który tak zaprasza na piknik: 

 – Mimo, że tablica stoi od wiosny, dopiero dzisiaj 
jest jej odsłonięcie. To będzie część ofi cjalna, a 
później – nieofi cjalna, czyli wędrowanie od stoiska 
do stoiska i oglądanie, próbowanie, mlaskanie, 
cmokanie i siorbanie.   . Smacznego!

360 000 kroków360 000 kroków360 000 kroków Rozproszone muzeumRozproszone muzeumRozproszone muzeum
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Młody złotoryjanin Krystian Kozłowski, którego konieczność 
ekonomiczna zmusiła do wyjazdu do Niemiec,  przysłał do 
naszej redakcji relację z miejsca, w którym się znalazł. 
Jesteśmy przekonani, że wyjątkowość tej krainy zainteresuje 
naszych czytelników, więc poniżej zamieszczamy artykuł 
Krystiana.

Charakterystyczne fryzyjskie domki pokryte trzci-
ną - Nieblum, wyspa Foehr 2

XII - wieczny kościół St. Johanis 
w Nieblum

Wyspa Amrum. Zjawisko zwane 
Wattenmeer.

Tak wyspa Föhr wita przybyszów z lądu - 
tablica w przystani promowej

Herbert Helmrich i Alfred Michler: Rola i znacze-
nie kolonizacji na Śląsku w XII i XIII w. na przykła-
dzie rodu Helmrichów.

Małżeństwo Maruck: Związki ziemi złotoryjskiej z 
ziemią goerlitzką, rola złotoryjan.

ki wylinkowe. Najdłuższy 
miał ponad 80 cm. Musiał 
go zrzucić wyjątkowo duży 
okaz. Grzegorz przesłał je 
wraz z fotkami  do Katedry 
Ekologii i Zoologii Kręgow-
ców przy Uniwersytecie 
Łódzkim, gdzie prowadzi 
się badania stanowisk  
gniewosza  w Polsce. Tam 
potwierdzono nasze małe 
odkrycie, uznając  je - z 
racji sporej ilości spotka-
nych osobników -  za bardzo 
interesujące. Zapowiedzia-
no nawet, że latem  przy-
będą  pracownicy naukowi 
z grupą studentów, aby opi-
sać siedlisko złotoryjskich 
gniewoszy, ale - ostatecznie - 
z nieznanych nam bliżej przy-
czyn, nie dotarli.  Szkoda. 
 Na koniec prośba. Jeśli 
kiedyś natkniesz się Sza-
nowny Czytelniku na gnie-
wosza, ciesz się i podziwiaj, 
bo będzie Ci dane widzieć 
rzadkie i piękne zwierzę.   I 
nie próbuj go w żaden spo-
sób oswajać, bo jeśli to on,  
to może „pogniewać się” 
i pokąsać, a jeśli to - nie daj 
Bóg - żmija, to sam wiesz.   
 Marek Sarna

Jest piękny majowy poranek. Dzwoni Grzegorz.  
Czyni  to na tyle wcześnie, że od razu domyślam 

się, iż dzieje się coś szczególnego. Przyjeżdżaj za-
raz! – słyszę w słuchawce  – plaga żmij na torowisku  
koło żelaznego mostu. Spotkać żmiję nic wielkiego 
– konstatuję w myślach.  Czasami można się na nią 
nad  Zalewem natknąć, ale plaga żmij – to już brzmi 
interesująco. Pośpiesznie wzuwam  wysokie buty, 
chwytam aparat  fotografi czny i jadę. Podekscyto-
wany Grzegorz czeka już na mnie przy torach.  - Mu-
simy iść w kierunku  stacji, tylko uważaj!  – zarządza 
trochę złowieszczo.  Ruszamy, uważnie obserwując  
rozgrzane  przez poranne słońce torowisko. Niezła 
adrenalina – przelatuje mi przez głowę, gdy czuję, że 
zaczynam się pocić i przyspiesza mi tętno. Nagle, z 
prawej strony dostrzegam końcówkę połyskującego 
wężowego cielska, zsuwającego się powoli z torowi-
ska w sąsiadujące  zarośla.  - Jest! – mówię ściszo-
nym głosem. - Cienka jakaś, młoda chyba! Idziemu 
dalej. Napięcie rośnie. Kilka metrów z przodu za-
uważam  kolejną sztukę, która wygrzewa się między 
kolejowymi podkładami, ułożona  na kształt rzecz-
nych zakoli. Uzbrajam 
pośpiesznie aparat i po-
wolutku podchodzimy. Im 
bliżej, tym większe mam 
jednak wątpliwości. Gad, 
którego właśnie tropimy, 
nie do końca przypomi-
na żmiję. Owszem, kolor 
oliwkowo-szary, metalicz-

ny, na grzbiecie, wzdłuż całego cielska ciemniejszy 
rysunek, przypominający żmijowy zygzak (wstęgę 
Kaina), ale reszta już inna: nazbyt cienki, bez wy-
raźnego  zwężenia cielska w ogon, inaczej niż u żmii  
zarysowana głowa. Jeszcze jeden krok do przodu. 
Wąż miast uciekać  spokojnie się nam przygląda. Nie 
więcej niż  metr od niego celuję obiektywem i robię 
zbliżenie. Widzę bardzo wyraźnie  głowę, na niej oko 
z okrągłą jak mała czarna śrucina źrenicą, otoczoną 
złocistą tęczówką. Robię zdjęcie i jestem pewny 
jednego. To nie żmija. Jeśli jednak nie ona, to co? 
Analizuję pospiesznie. W Polsce występuje  ledwie 
5 gatunków węży: żmija zygzakowata, zaskroniec 
zwyczajny, zaskroniec rybołów (stwierdzony dopie-
ro kilka lat temu),  wąż Eskulapa i gniewosz plami-
sty. Pierwsze cztery odpadają. Odpowiedź jest więc 
prosta. To gniewosz plamisty!  Mamy więc  jednak 
w Złotoryi stanowisko  tego rzadkiego gada! Cieszę 
się na to potwierdzenie, bo dotychczas dochodziły 
mnie jedynie  niesprawdzone informacje,  że ktoś go 
tam, kiedyś, gdzieś tu w okolicy widział.

Gniewosz plamisty (Coronella austriaca) to gatu-
nek węża uważany obec-
nie w Polsce za bardzo 
rzadki. Można się na nie-
go natknąć w całym kraju, 
ale wydaje się, że nieco 
częściej na terenach gór-
skich i podgórskich.  Jest 
objęty całkowitą ochroną 
prawną, jednak często – 

przez pewne podobieństwo do żmii zygzakowatej 
(też zresztą chronionej) – pada ofi arą ludzi.  Dorasta 
przeciętnie do 50-70 cm, ale spotykano osobniki o 
długości 87 cm. Zamieszkuje zwykle obszary z dużą 
liczbą kryjówek (kamieni, krzaków), rzadkie lasy i 
ich obrzeża, porośnięte krzakami stoki gór i pagór-
ków, nasypy kolejowe i ruiny. Jest aktywny w dzień. 
Potrafi  wspinać się na niewysokie krzaki i dobrze 
pływa. Nie jest zbyt płochliwy,  ufając swojemu ma-
skującemu ubarwieniu. Nie jest też jadowity, choć 
gwałtownie schwytany potrafi  się zaciekle bronić 
(stąd nazwa gniewosz), kąsając i wydzielając przy 
tym z gruczołów odbytowych odstraszającą cuch-
nącą ciecz. W zimową hibernację zapada najczę-
ściej na przełomie września i października i trwa w 
niej  zwykle do kwietnia. Skrywa się w tym czasie 
w ziemnych norach.  Żywi się głównie jaszczurkami. 
Znacznie mniej chętnie zjada węże, płazy, ryjówki, 
myszy, pisklęta ptaków, ryby, dżdżownice, owady i 
pająki. Po schwytaniu ofi ary w paszczę unierucha-
mia ją, połykając następnie, najczęściej jeszcze żywą. 
Bywa też całkiem często  kanibalem, zwłaszcza sami-
ce w stosunku do własnego potomstwa. Jest gatun-
kiem jajożyworodnym. W pary kojarzy się w kwietniu 
i maju. Samica rodzi między końcem sierpnia a po-
czątkiem października kilka lub kilkanaście młodych. 

Opisana historia miała swój dalszy ciąg. Młode 
osobniki gniewosza Grzegorz znajdował potem w 
swoim ogrodzie. Któregoś dnia sfotografował my-
szołowa porywającego węża  z torowiska. Na zrobio-
nym ze znacznej odległości zdjęciu widać wyraźnie, 
jak odlatujący ptak  w jednym ze szponów trzyma 
węża, unosząc go zapewne do gniazda. Innym razem 
natknęliśmy się w tamtym miejscu na liczne naskór-

Niemcy to bogata kultura oraz historia, wspaniałe 
starodawne miasta, ale nie tylko. Niemcy to 

także pełen uroku region zwany Nordfriesland, 
położony nad chłodnym Morzem Północnym. 

    Daleko na północy, przy granicy z Królestwem 
Danii, rozciąga się archipelag urokliwych, ale wciąż 
mało znanych Wysp Północnofryzyjskich. Wyspy te 
wprawdzie podzielone są pomiędzy Niemcy i Danię, 
jednakże w niniejszym artykule skupimy się tylko 
(i aż) na ich części niemieckiej. Jak się okazuje, nie 
jest to obszar wyłącznych wpływów dziedzictwa 
naszych zaodrzańskich sąsiadów, gdyż niemieckość 
koegzystuje tutaj swobodnie z silną świadomością 
kultury fryzyjskiej. Możemy to zauważyć niemal na 
każdym kroku, czego przykładem są choćby nazwy 
miejscowości pisane zarówno po niemiecku, jak i w 
języku fryzyjskim. 

Turystyczny region tychże wysepek, które 
administracyjnie przynależą do kraju  związkowego 
Szlezwik – Holsztyn, zasługuje na uwagę ze względu 
na jego walory przyrodnicze. Cechą charakterystyczną 

archipelagu jest zjawisko zwane tutaj 
Watt enmer, które polega na swoistym 
„odejściu” morza podczas odpływu i 
odkryciu w jego miejsce suchego podłoża, 
po którym można śmiało spacerować. Nie 
na darmo zatem obszar ten ustanowiono 
parkiem narodowym wpisanym na 
listę światowego dziedzictwa przyrody 
UNESCO. 

   Do największych  wysp tego 
archipelagu po części niemieckiej należą: 
Sylt (bodaj najbardziej znana wyspa), 
Föhr, Amrum i Pellworm. Każda z tych 

wysepek ma swoją bogatą historię i niepowtarzalny 
urok. Na przykład Sylt urzeka idylliczną atmosferą, 
przepychem bogatego kurortu oraz malowniczym 
wybrzeżem. Na Föhr, największej niemieckiej wyspie 
nieosiągalnej samochodem ani koleją, możemy 
spotkać tzw Vogelkoje, to znaczy miejsca lęgowe 
dla licznie występujących  tutaj gatunków ptaków. 
Ponadto Föhr, która aż do połowy XIX stulecia 
należała do królestwa Danii, posiada swój własny 
dialekt języka fryzyjskiego, zwany tutaj Fering. 

Miłośnikom architektury sakralnej wyspa oferuje 
swoistą ucztę dla oczu i ducha – trzy bliźniacze 
średniowieczne kościoły rozsiane po jej terytorium. 
Ciekawostką jest fakt, że w precyzyjnie obliczonych 
momentach można przejść pieszo pomiędzy wyspą 
Föhr a pobliskim Amrum. Lokalni przewodnicy 
nie narzekają na brak zamówień żądnych wrażeń 
turystów, chcących poczuć się zapewne niczym 
Mojżesz przeprawiający swój lud przez Morze 
Czerwone. Zorganizowane marszruty pomiędzy 

wyspami (tzw. Watt wanderung) 
rokrocznie przyciągają rzesze turystów. 
Co ciekawe, na położonej nieco na 
południe wysepce Gröde, spotkamy 
się z najmniejszą niemiecką gminą 
– niespełna dwudziestoosobową 
społecznością, która posiada swojego 
burmistrza, szkołę oraz kościół. 

  Zwolennicy wycieczek rowerowych 
mają tutaj do dyspozycji dobrze 
utrzymane i liczne drogi dla rowerów. 
Na samej wyspie Föhr jest ich łącznie 
aż 203 kilometry. Ponadto występują 
tu dobre warunki dla amatorów 
innych form aktywnego wypoczynku: 
biegaczy, miłośników wędrówek, czy 
też rozmaitych sportów wodnych. 
Jeżeli ktoś woli po prostu siedzieć 
i rozmyślać, również znajdzie tutaj 
swoje Eldorado – sielska atmosfera 
sprzyja zadumie i refl eksji. Jedną 
z licznych ciekawostek regionu są 
charakterystyczne fryzyjskie domki, 
pokryte dachami wykonanymi z trzciny, 
świadczące o przywiązaniu do tradycji, 
a także o zamożności właściciela. 

    Może zatem warto pomyśleć o 
urlopie w tym ciekawym regionie i 
porzucając na krótki czas rodzime 
złotoryjskie wzgórza wybrać się 
właśnie na Wyspy Północnofryzyjskie? 
Jestem przekonany, że warto!

Tekst i zdjęcia Krysti an Kozłowski

8 października 2011 r. odbył się już XIV 
z kolei Rajd Jadwiżański. Jak co roku 

cieszył się on ogromną popularnością. Do 
udziału zgłosiło się prawie 280 uczniów 
i opiekunów z 12 szkół podstawowych i 
gimnazjalnych. Po raz pierwszy wzięli w 
nim udział uczniowie z Zespołu Szkół im. 
Jadwigi Śląskiej z Wlenia.

Niestety w tym roku nie dopisała pogo-
da. Już od samego rana zachmurzone niebo 
co chwila rosiło ziemię kroplami deszczu. 
Ta okoliczność zmusiła organizatorów, w 
trosce o zdrowie uczestników, do podjęcia 
decyzji o skróceniu trasy.  Postanowiono 
zakończyć rajd przy czwartym kamieniu, 
pod krzyżem na Kopaczu. Na osłodzenie 
rozczarowania związanego ze skróceniem 
wędrówki, organizatorzy wręczyli wszyst-
kim uczestnikom po słodkim wafelku.

Jak co roku rajd rozpoczął się spotka-
niem w kościele św. Jadwigi. Wszystkich 
zebranych przywitał bardzo serdecznie 
ksiądz Jacek. W imieniu organizatorów 
ideę i historię rajdu przedstawił prezes 

W dniu 15 października, na kolejnej sesji popularnonaukowej, 
zorganizowanej przez TMZZ z pomocą Fundacji Współpracy Polsko-
Niemieckiej, jedenastu prelegentów przybliżyło sylwetki kilkudzie-
sięciu wybitnych mieszkańców naszego osiemsetletniego miasta. 

Usłyszeliśmy o kopaczach walczących pod Legnicą w 1241 r., 
złotoryjanach w Görlitz, przedstawicielach rodu Helmrichów, 
złotoryjskim patrycjacie, pedagogach, rzemieślnikach, przedsię-
biorcach i górnikach, lekarzach, pastorach, księżach i sportow-
cach.

Obszerniejsze informacje z sesji oraz prezentowane treści 
przybliżymy w następnym numerze „Echa”.

    Redakcja

zaproszeni przez nas nurkowie  spenetrowali naszą studnię w 
kościele Mariackim. W 1994 r. z naszej inicjatywy naprawiono 
wiatrowskaz na małej wieży tej świątyni.

Październik okazał się najlepszym miesiącem dla kilku między-
narodowych sesji popularnonaukowych (np. 2001, 2006, 2011) i 
złożenia wniosku o nadanie nazwy ul. Joannitów (1996). W 2000 
r. Klub Kolekcjonera zorganizował pierwszą wystawę starych wi-
dokówek w Muzeum Złota, o tej porze roku oddaliśmy do rąk 
Czytelników kilka naszych publikacji.

W październiku 1996 r. po raz pierwszy odwiedził nasze mia-
sto Herbert Helmrich, potomek bardzo zasłużonego złotoryj-
skiego rodu, od października 2001 r. Honorowy Członek naszego 
stowarzyszenia, niezawodny przyjaciel naszego miasta.

I jak tutaj nie dziękować św. Jadwidze Śląskiej, która zechciała 
pomóc nam w realizacji październikowych planów! W imieniu 
obecnych oraz kolejnych pokoleń członków TMZZ liczymy na dal-
sze Jej wstawiennictwo! 

    Roman Gorzkowski

Szkoda byłoby zapomnieć o niektórych wydarzeniach z historii 
TMZZ, które, jak chciał los, przynosiły październikowe tygo-

dnie. Dzisiaj tylko je wymieniamy, nieco szczegółowiej wrócimy 
do nich w najbliższym czasie. 

W 1987 r. po raz pierwszy zebrał się zarząd TMZZ, rok póź-
niej zorganizowaliśmy odczyt o Wilkołaku a w 1989 r. ukazał się 
pierwszy numer „Echa Złotoryi”. W 1992 r. powstały Koła Mło-
dzieżowe TMZZ w kilku szkołach.

W październiku 2011 r. mija dziesiąta rocznica równoczesnego 
otwarcia Ścieżki św. Jadwigi, Ośrodka Dokumentowania i Opra-
cowywania Dziejów Ziemi Złotoryjskiej oraz siedziby TMZZ w 
Domu Nauczyciela „Bacalarus”. 

Październik 1998 r. upłynął pod znakiem pierwszego Rajdu Ja-
dwiżańskiego (wszystkie kolejne oczywiście odbywają się w tym 
samym miesiącu), w 2003 zorganizowaliśmy powiatowy konkurs 
o św. Jadwidze, w 2005 r. ustanowiliśmy Oznakę Jadwiżańską. 
W 1999 r. umieściliśmy obok kapliczki słupowej i pomnika św. 
Jana Nepomucena tablice informacyjne (służą po dziś dzień) a 

TMZZ p. Aleksander 
Borys. Następnie 
wystąpił zespół wo-
kalny „Diakonia” pod 
kierunkiem p. Marka 
Terembuły. Postać 
św. Jadwigi oraz jej 
wkład w dzieje mia-
sta i regionu przed-
stawił p. Alfred Mi-
chler.

Po krótkiej modlitwie wyruszono na 
trasę. Zgodnie z regulaminem rajdu, za-
trzymując się przy kolejnych kamieniach 
medytacji, uczniowie z poszczególnych 
szkół prezentowali przygotowane wcze-
śniej, krótkie wierszyki poświęcone św. 
Jadwidze albo naszemu miastu. A oto 
wierszyk przygotowany przez uczniów 
Szkoły Podstawowej w Brochocinie:

Uśmiech św. Jadwigi
cicha, skromna, zamyślona
w swe źródełko zapatrzona
błogosławisz w swoim sercu

wszystko to co Pan dokonał
ja zaś biegnę przez twe ścieżki
wiarą ojców wyuczony
podziwiając dar natury
z serca mego ślę ukłony

Uczniów Zespołu Szkół z Wlenia opieką 
otoczył p. Alfred Michler pokazując nie 
tylko część Ścieżki św. Jadwigi, ale również 
najcenniejsze zabytki naszego miasta. 
Wszyscy byli tak zauroczeni naszym gro-
dem, że obiecali zawitać do nas ponownie 
w czerwcu przyszłego roku, i przejść całą 
Ścieżkę od początku do końca.

 Małgorzata Szcześniak

W związku z przygotowywaną publikacją, poszukuję wszelkich informacji (wspo-
mnienia, fotografi e, dokumenty itp.) o księdzu Michale Dunasie, pierwszym powo-
jennym proboszczu parafi i św. Jadwigi w Złotoryi.
      Roman Gorzkowski 661743992, rogorz@poczta.fm
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Siedziba Starostwa Powiatowego

Herb województwa 
dolnośląskiego

Herb Piastów legnicko-
brzeskich

Herb powiatu 
złotoryjskiego

Herb powiatu 
na budynku starostwa

Herb powiatu na posadzce w 
kościele Mariackim w Złotoryi

Flaga powiatu złotoryjskiego

Tytułowe słowa siód-
mego już tomu Biblio-

teczki Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej odnajdujemy 
w trójkącie równobocznym 
widniejącym na okładce: 
jednakowy „ciężar zasług” 
przypisali autorzy najstar-
szym mieszkańcom na-
szego miasta (Aurimonta-
nom), nieco późniejszym 
(Goldbergerom) i powo-
jennym (Złotoryjanom). 
To pierwszy taki „słownik 
złotoryjan”. Alfred i Maria 
Michlerowie zgromadzili 
biogramy 267 osób, które 
zamieszkiwały (i niejedno-
krotnie nadal zamieszkują) 
nasze miasto w ciągu jego 
osiemsetletniej historii. 
Znajdujemy nie tylko przed-
stawicieli miejscowych elit 
przemysłowych, kultural-
nych czy sportowych. 

Autorzy wciąż promie-
niują energią a historia nie 
stoi w miejscu – prosimy o 
kontynuację rozpoczętego 
dzieła.

Roman Gorzkowski

Niniejszym artykułem rozpoczynamy cykl opo-
wieści o współczesnych herbach i fl agach 

wszystkich miast i gmin naszego powiatu. Nie 
omieszkamy jednak sięgać do historii. W inaugura-
cyjnym odcinku o herbie i fl adze, które w pewnym 
sensie patronują wszystkim innym, choć nie są tak 
stare, jak np. herb Złotoryi czy Świerzawy. 

Wraz z początkiem 1999 roku w życie weszła 
nowa reforma administracyjna, która wprowadza-
ła 3-stopniową strukturę podziału terytorialnego, 
przywracając tym samym po 24 latach powiaty. 
Wtedy też ponownie pojawił się powiat złotoryjski 
z główną siedzibą w mieście Złotoryja. Pomniejszo-
ny został między innymi o Chojnów a jego skład do 
dziś prezentuje się następująco: gminy miejskie Woj-
cieszów i Złotoryja, gmina miejsko-wiejska Świerzawa 
oraz gminy wiejskie Pielgrzymka, Zagrodno i Złotoryja. 

W ramach reformy nowo powstałym powiatom 
umożliwiono projektowanie i ustanawianie ich wła-
snych herbów, które miałyby symbolizować spo-
łeczność zamieszkującą dane terytorium. Nie był 

to jednak wymóg, który należało spełnić, a jedynie 
przywilej. Decyzja, czy dany powiat miałby charak-
teryzować się swoim własnym obrazkiem, zależała 
od lokalnych władz. 

Z tejże możliwości zdecydował się skorzystać 
między innymi powiat złotoryjski, który nigdy wcze-
śniej nie używał herbu. Brak tradycji heraldycznej, 
do której można by się było bezpośrednio odwołać, 
zmusił do stworzenia go od postaw. Zgodnie z po-
wszechnie obowiązującymi zasadami heraldyczny-
mi dotyczącymi powiatów, musiał on nawiązywać 
do herbu aktualnego województwa lub dawnych 
ziem, których jakaś znacząca część znajduje się 
w granicach powiatu. Zabronione było natomiast 
odwoływanie się do herbów jednostek podziału te-
rytorialnego państw rozbiorowych.

Dnia 26. września 2003 roku uchwałą nr 
XIV/68/2003 Rada Powiatu Złotoryjskiego ustanowiła 
herb, którego wizerunek w niezmienionym kształcie 
możemy podziwiać po dziś dzień. Barwny znak po-
siada dosyć bogatą symbolikę, którą trzeba wyjaśnić.

Tarczę herbu podzielić można na dwie części. W 
górnym polu, podzielonym pionowo na część złotą i 
zieloną, widzimy czarnego orła ze srebrną przepaską 
półksiężycową. W dolnym polu natomiast widnieje 
srebrno-czerwona szachownica, na której umiesz-
czone zostały symbole górnicze - młot i krótki kilof.

Otóż czarny orzeł ze srebrną przepaską w kształcie 
półksiężyca, umieszczony na tarczy herbowej, został 
zaczerpnięty z herbu województwa dolnośląskiego, 
pozbawiono go jedynie tzw. zaćwieczonego krzyża. 
Symbolizuje on również położenie w granicach hi-
storycznego Śląska. Można powiedzieć także, że od-
nosi się do herbu siedziby władz powiatu – Złotoryi, 
gdzie znajduje się taki sam orzeł.

Innym nawiązującym do dawnych przynależności 
terytorialnych elementem jest czerwono-srebrna 
szachownica, którą zaczerpnięto z dawnego her-

bu Piastów śląskich, 
a dokładnie ich linii 
brzesko-legnickiej. 
Używała ona herbu 
czteropolowego, w 
którym w pierwszym 
i trzecim polu znajdo-
wał się czarny orzeł ze 
srebrną przepaską na 
złotym tle natomiast 
w drugim i czwartym 
wspomniana wcze-
śniej srebrno-czerwo-
na szachownica.

Symbole górnicze, 
młot i krótki kilof, od-
wołują się do tradycyj-
nego zajęcia tutejszych 
terenów – górnictwa. 
Ludność Złotoryi i oko-
lic od początku istnie-
nia trudniła się wydo-
byciem wielu bogactw 
naturalnych, z czego 
była szerzej znana. 
Nic więc dziwnego, że 
narzędzia te zostały 
umieszczone w herbie 
powiatu.

Jeśli chodzi o kolo-
rystykę, to znajdzie-
my tutaj odwołania 
do herbu wojewódz-
twa dolnośląskiego 
(kolor złoty), a tak-
że do barw siedziby 
władz powiatu Złoto-
ryi (kolor złoty wraz z 
zielonym).

W 1911 roku ukazała się seria barwnych wido-
kówek, na których utrwalono wszystkie gru-

py historycznego korowodu, który przemaszerował 
przez miasto podczas wspaniałych uroczystości z 
okazji 700-lecia. Warto zobaczyć, jak wyobrażano 
sobie początki wznoszenia tutejszych świątyń (przy 
których nie mogło zabraknąć Świętej Jadwigi), za-
służone Bractwo Strzeleckie Św. Fabiana i Sebasti a-
na czy warsztat dawnych sukienników.

Ciekawe, czy ktoś pomyśli o wydaniu widokówek 
z fotografi ami obchodów 800-lecia?

  Roman Gorzkowski

Już kiedyś (luty 2010) pokazy-
waliśmy w tej rubryce starą fo-
tografi ę z grupą złotoryjan zała-
dowujących w pierwszych latach 
powojennych wagonik na Ryn-
ku. W międzyczasie archiwum 
TMZZ wzbogaciły reprodukcje 
z albumów Edwarda Sosnowskie-
go (na fotografi i grupa młodzieży) 
i Władysława Walczaka (dziesięciu 

nieco starszych).
 Tr a d y c y j n i e 
prosimy Czytel-
ników o garść 
szczegółów: o 
jakie wydarze-
nia chodzi, gdzie 
dzieje się akcja, 
kogo można roz-
poznać na foto-
grafi ach, kiedy 
zdjęcia mogły 
zostać wykona-
ne?
    Roman 
    Gorzkowski

Jak więc widać, herb odnosi się 
do dawnych i obecnych tradycji 
powiatu. Jest też nawiązaniem do 
historii oraz przeszłych władców 
tych terenów, a także obecnego 
położenia administracyjnego.

Wraz z herbem Rada Powiatu 
Złotoryjskiego ustanowiła fl a-

W sieni okazałej kamienicy przy pl. Orląt 
Lwowskich 2 znajdują się dwa olejne 

obrazy. Wykonał je anonimowy autor naj-
prawdopodobniej na początku ubiegłego 
stulecia. Uwiecznił dwa ważne dla miasta 

wzniesienia: Wilkołak (Wilczą 
Górę) oraz Górę Mieszczańską 
(nad basenem). Wyglądały 
one zupełnie inaczej niż dzisiaj 
– na obu znajdowały się m.in. 
restauracje i pomniki. Wszyst-
kie te ważne dla mieszkańców 
oraz turystów obiekty widzimy 
na obrazach. 

Pomimo tego, że znajdują 
się w rejestrze zabytków, ich 
stan błyskawicznie się pogar-
sza. Niedługo po prostu znik-
ną. Miejmy nadzieję, że nasze 
pokolenie, z pomocą kompe-
tentnych władz, potrafi  je ura-
tować.
 Roman Gorzkowski

Pisaliśmy już o wielu 
ciekawych pamiąt-

kach, przyszedł czas 
na bilety kolejowe z 
przedwojennej Złoto-
ryi.  Będąc na giełdzie 
staroci w Bolesławcu 
podszedłem do stoiska 
z biletami kolejowymi. 
Gdy po chwili zauwa-
żyłem kilka ze Złotoryi, 
bez zastanowienia za-
cząłem się targować 
jak na prawdziwego 
kolekcjonera przystało. 
Po szczęśliwej trans-
akcji okazało się, że są 
to trzy różne wzory bi-
letów z tego samego 
1944 roku. Jeden z bi-
letów był wypisany na 
połączenie Złotoryja-
Świerzawa-Jelenia Góra 
(Goldberg-Schönau-
Hirschberg). Długość 
trasy wynosiła 61 km, a 
bilet kosztował 1 markę 
i 10 fenigów. 

Wiemy, że złotoryjscy 
kolekcjonerzy posiada-
ją wiele innych biletów 
kolejowych, także po-
wojennych, związanych 
z niezapomnianymi 
podróżami pociągami, 
które stąd odjeżdżały. 
Chętnie zaprezentuje-
my je w niniejszej ru-
bryce!

Przemysław 
Markiewicz

gę powiatu. 
Tradycyjnie, 
jak to w przy-
padku fl ag, 
odwołuje się 
ona do wi-
zerunku her-
bowego. Ma 
formę pro-

stokąta i jest podzielona na 
dwie części. Po lewej stronie 
na żółtym tle umieszczony zo-
stał wizerunek czarnego orła 
z białą przepaską, a po pra-
wej, na szachownicy biało-
czerwonej, symbole górnicze.

 Mateusz Gralak
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Włodzimierz Kowalczyk
www.inkobud.pl

e-mail: inkobud@pro.onet.pl

PRODUCENT
konstrukcji stalowych

aparatury i urządzeń 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


