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LUDZIE ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ

Październik 2012

Emma i Nazzareno Moretti - ok. 1920

Po lewej Nazzareno Moretti 
(ul. Chopina, przed 1945)

Urszula Dańko z Anną Chrzanowską 
podczas spaceru na złotoryjskim rynku.

Na wycieczce na Górę Mieszczańską z Siostrą Elżbietanką ok. 1932 r. - 
druga od prawej w najniższym rzędzie Urszulka Moretti.

Z ziemi włoskiej do polskiej

Dlaczego postanowiliśmy napisać o Urszuli Dań-
ko? Nie tylko dlatego, że jest dzisiaj jedyną 

mieszkanką naszego miasta z tak bogatym życiory-
sem, która pamięta miasto od połowy ubiegłego 
wieku. Któż by się domyślił, że cały czas posiada wło-
skie obywatelstwo, a przecież urodziła się na terenie 
Niemiec a od blisko siedemdziesięciu lat mieszka w 
polskiej Złotoryi?
Rodzice i rodzeństwo

Po zakończeniu I wojny w całej Europie zapanował 
kryzys, ale i tak w Niemczech musiało być lepiej niż 
we Włoszech, skoro kilku Włochów zdecydowało się 
szukać pracy poza domem. W takich okolicznościach, 
zatrzymując się na krótko w Dreźnie, trafili do Zło-
toryi. Tutaj jeden z nich, Nazzareno Moretti, znalazł 
pracę najpierw w kamieniołomie na Wilczej Górze  
a potem w tartaku. Miał wówczas już ponad trzydzie-
ści lat a podczas wojny służbę na Sycylii. Być może 
i nie myślał o stałej posadzie, lecz serce - nie sługa. 
Nazareno ofiarował je dziewczynie ze Złotoryi, Emmie 
Zeidler. Z pewnością znaczenie miało i to, że oboje byli 
katolikami, których w mieście nie było wielu. Rodzice 
Emmy już od dawna nie żyli, matka zmarła jeszcze w 
1887 r. Ślubu udzielił w kościele św. Jadwigi proboszcz 
Grötschel. 

Urszula Róża Moretti, bohaterka naszego artykułu, 
przyszła na świat 28 lutego 1928 r., co skrupulatnie od-
notował proboszcz Basler w parafialnej księdze chrztów. 
Zaznaczył, że katolicki chrzest odbył się 18 marca w 
obecności pięciu świadków, mieszkanek Złotoryi, Wil-
kowa i Sępowa.  Urszula miała już starszą o dziesięć lat 
siostrę, Marię Elzę, a w 1921 r. urodził się jej brat, co 
równie skrzętnie zapisano w dokumentach parafialnych.

Matka już od dłuższego czasu pracowała w fabryce 
cygar i papierosów, która znajdowała się u zbiegu 
dzisiejszych ulic Marii Konopnickiej i Stanisława Staszi-
ca, a której właścicielem była rodzina Pladeck. Ojciec 

na dobre zatrudnił się w dużym tartaku, należącym do 
Urbanów, i codziennie wychodził wcześnie, aby zdążyć 
do zakładu,  zlokalizowanego na dzisiejszym pl. Sprzy-
mierzeńców. Siostra podjęła pracę w kuchni.

Losy rodzeństwa i rodziców potoczyły się różnie: 
siostra zawarła ślub z Niemcem ewangelikiem, ale 
sama pozostała katoliczką. Brat pracował w straży 
pożarnej, przyjął obywatelstwo niemieckie, co później 
pociągnęło za sobą służbę w Wehrmachcie. 

Do 1939 r. cała rodzina mieszkała przy ówczesnej 
Liegnitzerstraβe (dziś ul. J. Piłsudskiego), potem w nie-
wielkim mieszkaniu przy Obere Radestraβe (w tłuma-
czeniu: Górne Koło,  obecnie ul. Fryderyka Chopina), 
czyli tam, gdzie do dzisiaj mieszka p. Urszula.

Dzieciństwo w międzywojennym Goldbergu
Urszula przez pierwsze lata swego życia wędrowała 

rano do koleżanki mamy, a następnie do przedszkola. 
Prowadziły je w swoim katolickim domu zakonnym 
Siostry Elżbietanki, zwane Szarymi Siostrami. Klasztor 
znajdował się przy ówczesnej Kamckestraβe (dziś ul. 
S. Staszica) w budynku dzisiejszej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej. Przedszkole udzielało opieki tylko 
dzieciom z rodzin katolickich, zarówno chłopcom jak 
i dziewczynkom. Siostry dbały o ruch na świeżym 
powietrzu, rozmaite zabawy, tańce, śpiewy oraz wy-
cieczki (patrz fotografia). Uczono również cerowania i 
wyszywania. W porze letniej niektóre zajęcia odbywa-
ły się w ogrodzie, gdzie znajdował się długi stół, a do 
dzisiaj - jedyna z zachowanych klasztornych kapliczek. 

Zakonnice można było spotkać codziennie w ko-
ściele św. Jadwigi, tam w mszach często nie tylko w 
święta uczestniczyła mama Urszuli. Sama zapamiętała 
sposób zbierania opłat na tacę – koszyczek wędrował 
wzdłuż ławek i nikt nawet nie pomyślał, aby dokonać 
kradzieży. Bierzmowania udzielił młodym ówczesnym 
parafianom biskup z Wrocławia.

W wieku sześciu lat dzieci rozpoczynały naukę w 
szkole podstawowej – dla 
katolików taka koedu-
kacyjna szkoła funk-
cjonowała w budynku 
klasztoru przy kościele 
św. Jadwigi. Po 1933 r. 
wszystkie dzieci z miasta 
uczęszczały już  
do szkoły na pl. Valen-
tina Trozendorfa (dziś 
pl. Niepodległości), a 
gdy od 1939 r. urządzo-
no tam lazaret, zajęcia 
szkolne przeniesiono do 
budynku przy ówczesnej 
Schäferstraβe (dziś Pod-
wale). Religii ewangelic-
kiej nauczali duchowni 
z parafii Mariackiej, 
uczniowie wyznania 
katolickiego chodzili  
na religię do kościoła 
św. Jadwigi. Pozostałe 
przedmioty były  w gestii 
świeckich nauczycieli. P. 
Urszula nie tylko pamięta 
do dzisiaj, że wykładana 
była historia, biologia, 
geografia, prace ręczne 
dla dziewcząt, śpiew, 
którego uczył kantor z 
kościoła Mariackiego, ale 
potrafi wymienić nazwi-
ska kilku nauczycieli. Na 
obowiązkowe zajęcia z gotowania uczennice chodziły 
do Urzędu Katastralnego, który znajdował się przy ul. 
Staszica w gmachu dawnego więzienia (dziś w tym 
miejscu Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy). 
Z całego okresu przedszkolnego oraz szkolnego P. Urszula 

zachowała dobre wspomnienia, co niewątpliwie pozytyw-
nie świadczy o wszystkich nauczycielach i wychowawcach. 

Wiek młodzieńczy miał swoje prawa, więc z zacieka-
wieniem słuchała relacji siostry, która mogła już cho-
dzić na zabawy taneczne. Odbywały się one regularnie 
m.in. w hotelu „Schwarzer Adler” w Rynku (Czarny 
Orzeł, poniżej dzisiejszej księgarni), gdzie czynna był 
nawet szkoła tańca. Urszula sama była na to nieco za 
młoda, ale nie stroniła od zabaw z koleżankami, które 
oczywiście chwaliły się np. swoimi nowymi lalkami. 

Jedną z jej koleżanek była córka znanego właściciela 
sklepu odzieżowego, Leopolda Rawacka. Pochodził 
on z jednej z bardziej znanych rodzin żydowskich w 
Złotoryi. Nic dziwnego, że p. Urszula do dziś ma przed 
oczyma wstrząsający obraz spalonego przez nazistów 
sklepu i splądrowanego mieszkania Rawacków ok. 
1935 r. Pamięta, że pomimo groźnej sytuacji, jej mama 
nie zerwała kontaktów z ta rodziną. Przedwojenni 
Żydzi byli właścicielami również innych punktów han-
dlowych – p. Urszula wspomina sklepy przy ówczesnej 
Leignitzerstraβe oraz Schmiedestraβe (Basztowa).

W mieście często spotkać można było Polaków, 
którzy przede wszystkim pracowali w okolicznych go-
spodarstwach rolnych. Niektórzy żenili się z Niemkami 
i zostawali na stałe.
Wojna i jej skutki

Wojna była obecna w mieście od 1939 r. Wiadomo, 
że do lazaretu w dzisiejszej szkole podstawowej na 
pl. Niepodległości trafili żołnierze niemieccy ranni 
podczas agresji na Polskę. Ale p. Urszula wspomina o 
rzeczach całkiem nam nieznanych: pod koniec wojny 
do obozu jenieckiego, założonego niedaleko tartaku 
poniżej cmentarza, trafili Francuzi i Włosi, wśród nich 
zdeklarowani antyfaszyści. Nazareno Moretti nie 
tylko nawiązał z rodakami kontakty, ale pomagał w 
załatwianiu przepustek, wskutek czego mogli nawet 
przychodzić do ich domu. Pewnego razu Urszula oraz 
jej koleżanka, odprowadzając Włochów, znalazły się 

obok obozu już po godzinie 
policyjnej (9 wieczorem). 
Na drugi dzień musiały 
zgłosić się na policję, gdzie 
wymierzono im karę w 
postaci umycia okien na 
komisariacie.

Siostra pracowała pod-
czas wojny najpierw w 
majątku rolnym, potem 
w złotoryjskim hotelu. 
Wydaje się jednak, że cała 
rodzina Morettich stała się 
dla niemieckich władz po-
dejrzaną, dlatego tak łatwo 
np. oskarżono Marię  
o kradzież zegarka z ma-
jątku, co okazało się nie-
prawdą. 

Na początku wojny brat 
został powołany do wojska, 
potem trafił do niewoli 
na froncie wschodnim. W 
1945 r. wiele niemieckich 
rodzin ze Złotoryi uciekło 
przed frontem m.in. do 
Czechosłowacji. Taką drogę 
wybrała także rodzina Mo-
rettich. Po zdobyciu miasta 
w lutym 1945 r. przez 
wojska sowieckie, front 
zatrzymał się aż do maja w 
okolicy Nowego Kościoła. 

Spowodowało to powrót dużej części złotoryjan, w 
tym bliskich p. Urszuli.
Decyzja o pozostaniu w Złotoryi… 

W 1945 r. przed rodzicami stanęła trudna decyzja. 

Zaraz po ustaniu działań wojennych Nazareno chciał 
nawet powrócić do Włoch, lecz temu sprzeciwiła 
się żona.  Po jej śmierci w sierpniu 1945 r. sytuacja 
wcale się nie wyjaśniła, w czym także nie pomagali 
polscy urzędnicy. Niektórzy namawiali do pozostania, 
wskazując na „obce” obywatelstwo, oraz na potrzebę 
przekazania wiedzy o pracy w tartaku nowym polskim 
robotnikom. Inni coraz częściej mówili o wysiedleniu 
dotychczasowej ludności. 

Tuż przed śmiercią Emmy, raz jeszcze pojawiły się u 
Morettich niemieckie siostry Elżbietanki, które z od-
daniem starały się pomóc chorej, zwłaszcza w obliczu 
braku lekarzy.

Ostatecznie ojciec podjął decyzję o pozostaniu w 
Złotoryi. Nie powrócił tutaj jedynie  brat Willi, który 
po zwolnieniu z obozu jeniec-
kiego zatrzymał się w Dreźnie. 
W Złotoryi pozostało na stałe 
niewielu Niemców, dzisiaj oprócz 
p. Urszuli nie ma tutaj już ani 
jednego z przedwojennych 
mieszkańców miasta. 
…i co z tego wynikło

Wbrew nadziejom, najpierw 
„wyjaśniły” się losy Nazzareno 
Morettiego. W tartaku stał się 
osobą niepotrzebną i choć po-
tem posyłano po niego w razie 
awarii a nawet namawiano do 
powrotu, swego wymówienia nie 
wycofał. Trafił potem do prac ko-
munalnych. Umarł w 1960 r. Nie-
wykluczone, że jednak żałował 
decyzji o pozostaniu w Złotoryi. 
Przez cały czas nie zapomniał nie 
tylko języka ojczystego, ale także 
przyrządzania włoskich potraw. 
Przepis na ogórki konserwowe 
Emmy Moretti zamieszczamy 
obok artykułu.

Tych pierwszych powojennych 
lat p. Urszula nie wspomina 

dobrze. W mieście pojawiło się wielu Rosjan, ich woj-
ska zajęły m.in. prawie całą ul. T. Kościuszki oraz tzw. 
dzielnicę willową przy ul. Szpitalnej, Asnyka  
i Górniczej. Do sprzątania gmachu dawnego Urzędu 
Finansowego (dziś policja) Rosjanie zatrudniali Niem-
ców, tam trafiła na jakiś czas do pracy również p. 
Urszula. „Płacili” talerzem zupy i kawałkiem chleba. 

Pamięta również wizyty 
funkcjonariuszy Urzędu 
Bezpieczeństwa i prze-
słuchania na MO.

W 1957 r. wyszła za 
mąż za Stanisława Dań-
ko. Skromny ślub skupił 
jedynie najbliższą rodzi-
nę i znajomych. Mąż był 
z wykształcenia wetery-
narzem, wolał pracować 
jednak jako murarz. W 
następnych latach, aż do 
jej emerytury, złotory-
janie spotykać będą p. 

Urszulę pracu-
jącą w hotelu 
robotniczym 
przy al. Włady-
sława Sikorskie-
go. Mąż zmarł 
w 2003 r.

Musimy przy-
znać, że jakiś 
czas nie mieli-
śmy pewności, 
jak brzmi na-
zwisko P. Urszu-
li. Wymawiała 
je bowiem 
jako Danko. 
Wszystko zro-
zumieliśmy 
po kilku z nią 
spotkaniach. 
Okazało się, że 
czasami łatwiej 
jej przychodzi 
twarda wymo-
wa niemiecka, 
niż miękkie 
polskie „ń”.

Sentymentalne podróże
Z początku jakoś podświadomie oczekiwaliśmy, że 

p. Urszula swobodnie posługuje się nie tylko dwoma 
językami – niemiec-
kim i polskim. Nawet 
rozpoczęliśmy po-
szukiwanie tłumacza 
języka włoskiego. 
Jednak gdy okazało 
się, że nie możemy 
liczyć na konwersację 
w tym języku, to, 
przyznajmy, byliśmy 
nieco zawiedzeni. Nie 
chcemy jednak być 
niemili dla p. Urszuli 
i mamy pewność, że nie poczyta nam tych słów za złe. 
Mąż nigdy nie zmuszał jej do przyjęcia polskiego obywa-
telstwa, po prostu zgodził się, że pragnie mieć tylko jed-
no, właśnie włoskie. I to, według nas, ma swoją wymowę.

W 2012 r. Urszula Dańko po raz pierwszy odwiedziła 
rodzinne strony swego ojca, znajdujące się w środ-
kowych Włoszech. Stoi jeszcze jego dom, a gościny 
udzielił kuzyn, który prowadzi bar m.in. z pysznym 
spaghetti. Nieco dziwnie czuła się z włoskim paszpor-
tem, który przydał się jej po raz pierwszy.

Dla nas jednak ważniejsza była inna sentymentalna 
„podróż”, choć nie tak daleka. Mieliśmy szczęście, że 
p. Urszula znalazła siły, aby w lipcu 2012 r. przypo-
mnieć nam swoje dawniejsze lata podczas spaceru 
złotoryjską Starówką.

Rozpoczęliśmy od Góry Mikołaja i cmentarza, a 
właściwie cmentarzy. Potwierdziły się nasze wiado-
mości, że na najwyższym poziomie nekropolii, wokół 
kościoła, chowani byli przed wojną ewangelicy. Nato-
miast teren nieco niżej, tam, gdzie cmentarz dziecięcy, 
przeznaczony był dla katolików. Ta tradycja istniała 
jeszcze jakiś czas po wojnie, jeśli chodzi o autochto-
nów. I dlatego tam właśnie spoczęło małżeństwo 
Morettich, choć (żałujemy!) p. Urszula zdecydowała o 
tym, że na nagrobku nie ma nazwisk rodziców. Nawia-
sem mówiąc, niedaleko grobu Stanisława Dańko oraz 
przedwojennych mauzoleów rodzinnych, zachował się 
grób katolickiej rodziny Urbanów, bardzo zasłużonej 
dla dawnej Złotoryi oraz okolic (ta firma budowała 
m.in. fragment najbliższej nam autostrady). Zdaniem 
p. Urszuli, na  terenie nieistniejącego już cmentarza 
żydowskiego, znajdowało się niegdyś nie więcej niż 50 
grobów; pamięta również, że po wojnie odbywały się 
tam pochówki.

Spacerując po Rynku dowiedzieliśmy się, że przed-
wojenny posterunek policji znajdował się w połu-
dniowym skrzydle ratusza i wszyscy chwalili sobie 
nieustanną obecność policjantów w samym centrum 
miasta! W ratuszu funkcjonował także sąd i kasa 
oszczędnościowa. Przed wojną w Rynku istniało o 
wiele więcej hoteli i rozmaitych kawiarni. Oryginalna 
pierzeja, tam gdzie był wspomniany hotel „Czarny 
Orzeł”, już nie istnieje. W hotelu „Trzy góry” (dziś sie-
dziba banku BZ WBK S.A.) odbywały się przedstawie-
nia teatralne. Oprócz tego p. Urszula zapamiętała, że 
także w Rynku działało kilka księgarni oraz drukarnie 

i wydawnictwa, dostarczające 
złotoryjanom kilku tytułów 
dzienników i czasopism (po-
zazdrościć!). Rzeczywiście, we-
dług p. Urszuli, powszechnie 
używano przed 1945 r. nazw 
Rynek Górny (Oberring) oraz 
Rynek Dolny (Niederring).

Podeszliśmy oczywiście pod 
kompleks kościelno-klasztorny 
franciszkanów, czyli miejsce, 
które kojarzy się p. Urszuli z 

czasami nauki szkolnej. Szkoda, że kościół zastaliśmy 
zamknięty. Przed wojną, co p. Urszula pamięta bardzo 
dobrze, wszystkie złotoryjskie kościoły stały otworem. 

Idąc w górę ul. Klasztorną (niegdyś Ziegelstraβe, 
czyli Ceglana), chcieliśmy upewnić się, co do dawnego 
przeznaczenia dość dużego gmachu, tam, gdzie obec-
nie funkcjonuje sklep meblowy. P. Urszula właściwie 
zgodziła się z nami, że właśnie tutaj uczęszczała w 
szkolnych czasach na zimowe zajęcia wychowania 
fizycznego, bo po prostu była to hala sportowa, lecz 
wydawało się jej, że owa hala była o wiele większa. 
Takie wrażenie nie dziwi, przecież i nam wielokrotnie 
zdaje się, że kiedyś coś było większe i nie pamiętamy, 
że po prostu to my byliśmy mniejsi. A także, ech, rów-
nież młodsi.

            Anna Chrzanowska, Roman Gorzkowski 

Ogórki konserwowe Emmy Moretti
Duże, ale jeszcze zielone ogórki obrać, pokroić 

wzdłuż na cztery części, usunąć nasiona, nasolić i 
odstawić na 12 godzin. Opłukać, osączyć, ułożyć w 
słoikach, na każdy słoik (ok. 0,3l) dać pół łyżeczki 
gorczycy, po kilka ziaren ziela angielskiego i pieprzu. 
Przygotować zalewę: 8 szklanek wody zagotować z 1 
szklanką octu 10% i 3/4 szklanki cukru. Zalać nią ogórki 
w słoikach i pasteryzować ok. 5 min.
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SZKOŁA EKONOMIA

Październik 2012

Lekcja 
samorządności

Kredyt w 10 minut
Człowiek
Ziemi 
Złotoryjskiej
2012

Samorządności obywatele mogliby uczyć się od 
wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-

chowawczego im. Janusza Korczaka w Złotoryi. We 
wtorkowe popołudnie 16 października młodzież poka-
zała, że dobrze zna nie tylko swoje prawa, ale również 
realizuje obowiązki obywatelskie. 

Wszystko zaczęło się od Parady Króla Maciusia I. 
Barwny i hałaśliwy korowód dzieci i ich opiekunów z 
dyrektorem Pawłem Gorczycą włącznie wyruszył spod 
szkoły, by pokazać 
złotoryjanom, 
jak można nieba-
nalnie uczcić Rok 
Korczakowski. 

Młodzi ludzie 
nieśli dumnie na 
głowach korony, 
na ramionach kró-
lewskie peleryny,  
a w rękach, 
zamiast berła, 
dzierżyli transpa-
renty z hasłami 
dotyczącymi praw 
dziecka. Animuszu 
dodawali sobie 
gorliwie dmąc w 
gwizdki, aby nikt 
z przechodniów 
nie minął ich obo-
jętnie. Zaangażo-
wanie złotoryjan 
w happening nie 
było łatwe, z lekką 
rezerwą przyjmo-
wali z rąk młodzie-
ży kolorowanki i 
korony ozdobione 
hasłami o posza-
nowaniu praw 
dziecka. Niestety, 
rynek też świecił 
pustkami, kiedy 
parada tam dotar-
ła, by zaapelować  
do dorosłych o 
szacunek dla naj-
młodszych. Słowa 
manifestu przeczy-
tała pomysłodaw-
czyni tej inicjatywy 

– Iwona Markowska–Bała. 
Rynek nie był ostatecznym celem korowodu. Na 

królów Maciusiów czekały jeszcze dwie złotoryjskie 
biblioteki – publiczna i pedagogiczna, gdzie wycho-
wankowie SOSzW wręczyli własnoręcznie wykonane 
zakładki do książek. 

Potem hałaśliwy korowód ruszył w powrotną drogę, 
by zrealizować drugą część programu – tym punktem 
miało być zbudowanie z kartonów zamku Króla Ma-

ciusia, a wieczorem - prawdziwe 
wybory. Tradycją Ośrodka jest 
przeprowadzanie raz do roku 
wyborów do Rady Dziecięcej i 
właśnie wtorek miał być dniem 
głosowania. 

Jak na prawdziwy plebiscyt 
przypadło, wcześniej kandydaci 
przeprowadzili  kampanię wybor-
czą, skutkującą oplakatowaniem 
ośrodka. Jednak w dzień głoso-
wania była już przepisowa cisza. 
Lokal wyborczy zaaranżowano w 
jednej z sal internatu. Na hono-
rowym miejscu stała prawdziwa 
urna wyborcza (wypożyczona na 
użytek tego dnia z ZOKiR-u). Były 
też kabiny do głosowania i oczy-
wiście stół komisji wyborczej, przy 
którym zasiedli wychowawcy oraz 

przedstawiciel młodzieży. 
Głosujący, zanim otrzymali 

swoją kartę do głosowania, mu-
sieli wylegitymować się przed 
komisją oraz odpowiedzieć na 
kilka pytań, np. o adres zamiesz-
kania, datę urodzenia czy nawet 
stan cywilny. Komisja przestrze-
gała wszelkich formalności. Kiedy 
jedna z głosujących zapomniała 
legitymacji szkolnej, musiała 
znaleźć dwie osoby potwierdzają-
ce jej tożsamość. Dopiero wtedy 
wydano jej kartkę do głosowania. 
Wyborcy, którzy mieli wątpliwości 
dotyczące sposobu oddawania 
głosu, mogli skorzystać z porady 
Męża Zaufania. Warto zauważyć, 
że z dużą powagą głosujący wy-

pełniali swój obowiązek, widać 
też było lekkie podekscytowanie 
kandydatów, ale żaden z nich nie 
pozwalał sobie na agitację czy też 
inny sposób wpływania na wynik 
wyborów. To swoisty ewenement 
w tradycji głosowań  
w naszym kraju. 

Kiedy wszyscy uprawnieni wypeł-
nili swój obowiązek, komisja przy-
stąpiła do liczenia kart i głosów. W 
tym celu trzeba było wejść do urny, 
aby wydobyć z niej wszystkie kartki 
– zrobił to najmłodszy i najbardziej 
zwinny członek komisji - Patryk Po 
podliczeniu głosów obwieszczono 
wszystkim skład nowej Rady Dzie-
cięcej SOSzW. Okazało się, że nie 
trzeba ustawy o parytetach, by 
równowaga płci została zachowana. 

Czteroosobowa rada po połowie 
składa się z panów – Adriana i 
Kacpra ioraz pań – Beaty i Patrycji. 
Żadna z wybranych osób nie kryła 
satysfakcji z werdyktu kolegów i 
wychowawców, którzy również 
głosowali w wyborach. 

Trzeba przyznać, że ta lekcja 
samorządności mogłaby być de-
dykowana wszystkim dorosłym, 
szczególnie po to, by wzbudzić 
w nas lekki wstyd z powodu za-
niedbania praw i obowiązków, o 
które kiedyś tak gorliwie walczo-
no, a teraz one niejednokrotnie 
dziwnie ciążą lub przeszkadzają. 
Może pora, by znowu cieszyć się 
nimi… jak dzieci?

 Iwona Pawłowska

Czesława Perlak jest wieloletnim i doświadczonym 
pracownikiem BZ WBK S.A. Już od 24 lat zasila 

szeregi banku. Panią Czesławę można spotkać przy 
jej codziennych obowiązkach na stanowisku doradcy 
klienta, gdzie zajmuje się m. in. udzielaniem kredytów 
gotówkowych. Praca jest dla Pani Czesławy przyjem-
nością, gdyż zbieżna jest z jej charakterem. Lubi roz-
mawiać z ludźmi i pomagać swoim klientom. W życiu 
Pani Czesława ceni sobie otwartość i szczerość, „to 
główne filary, na których buduje się dobre relacje z 
ludźmi”… mówi Pani Czesława. W pozornie spokojnej 
osobie kryje się także doza szaleństwa. Pani Czesława 
pasjonuje się motoryzacją, w szczególności lubi prze-
jażdżki swoim motocyklem. Swój prywatny czas dzieli 
także pomiędzy spacery z kijkami Nordic Walking i 
pielęgnację ogrodu. Zarówno jedno jak i drugie koi 
nerwy i zapewnia relaks po ciężkim dniu pracy...
W Banku Zachodnim WBK otrzymasz kredyt w 10 
minut – przekonuje filmowa gwiazda oraz mistrz 
wschodnich sztuk walki – Chuck Norris.
Rynek kredytów gotówkowych kusi klientów coraz 
bardziej atrakcyjnymi ofertami. Od jakiegoś czasu do 
skorzystania z kredytu gotówkowego w Banku Za-
chodnim WBK zachęca gwiazda światowego formatu 
– Chuck Norris. O szczegółach kampanii oraz ofercie 
kredytów gotówkowych rozmawiamy z Czesławą 
Perlak, pracownikiem 1 Oddziału Banku Zachodniego 
WBK w Złotoryi.
Do wzięcia w Banku Zachodnim WBK kredytu gotów-
kowego dostępnego od ręki zachęca Polaków Chuck 
Norris. To już kolejna kampania, do której zaprosili-
ście międzynarodową gwiazdę. Co zadecydowało o 
tym, że tym razem jest to słynny Strażnik Teksasu?
Chuck Norris jest postacią nie tylko świetnie Polakom 
znaną, ale także bardzo lubianą. Podoba nam się – 
jest dynamiczny i zdecydowany, budzi zaufanie i co 
najważniejsze, zawsze staje po stronie dobra. To wła-
śnie te cechy spowodowały,  że wybraliśmy Chucka 
Norrisa, aby zachęcał Polaków do spełnienia swoich 
marzeń dzięki kredytowi gotówkowemu BZ WBK. 
Przecież Chuck Norris nie może się mylić.
Czym, oczywiście poza bohaterem kampanii reklamo-
wej, wyróżnia się oferta Banku Zachodniego WBK. 
Czym zamierzają Państwo przyciągnąć klientów?
Nowa oferta kredytowa Banku Zachodniego WBK to 
przede wszystkim bardzo atrakcyjne warunki kredy-
towania. Od początku roku wprowadziliśmy do niej 
szereg zmian, dzięki którym nasz kredyt gotówkowy 
stał się jeszcze bardziej korzystny dla Klientów. Oferu-
jemy kredyty o niskich ratach, których poziom – dzięki 
długiemu okresowi kredytowania, wynoszącemu 
nawet 72 miesiące – ustalamy w sposób najbardziej 
dogodny dla Klienta. 
Na rynku jest wiele banków oferujących kredyty. Co 
na ich tle wyróżnia ofertę BZ WBK? 
Tych czynników jest wiele. Główny to szybkość i brak 
biurokracji. Decyzja o udzieleniu kredytu gotówkowe-
go podejmowana jest w naszym banku w 10 minut. 
A to element, na który Klienci zwracają szczególną 
uwagę. Gotówka dostępna jest błyskawicznie i bez 
zbędnych formalności. Tak jak lubi Chuck.
Oferujecie także ubezpieczenie udzielanych kredy-
tów. Jakie korzyści z ubezpieczenia swojego kredytu 
ma Klient?
Ubezpieczenie kredytu zapewnia Klientom ochronę w 
sytuacjach losowych, takich jak utrata pracy, dłuższa 
choroba, czy śmierć kredytobiorcy. To zwykle okres 
podwójnie trudny dla Klientów, ponieważ wiąże się 
nie tylko z problemami osobistymi, ale także z ko-
niecznością spłaty rat kredytu. Dzięki ubezpieczeniu o 
wiele łatwiej poradzić sobie z kłopotami. 
Zachęcamy Klientów do korzystania z możliwości 
ubezpieczania kredytów dla zwiększenia poczucia ich 
bezpieczeństwa. Dlatego Klienci, którzy ubezpieczą 
swój kredyt, mogą liczyć na niższe oprocentowanie. 

Szczegółowe informacje są dostępne 
w naszym oddziale.
Do kogo kierują Państwo swoją 
ofertę kredytową? 
Do wszystkich osób, które chcą speł-
nić swoje marzenia. Oczywiście nie 
pytamy naszych Klientów, 
 o czym marzą, każdy może przezna-
czyć otrzymany kredyt na dowolny 
cel. Może to być egzotyczna wyciecz-
ka lub zakup samochodu, przyjęcie 
weselne albo komunia dziecka, 
remont mieszkania czy wymiana 
niesprawnego sprzętu RTV i AGD. 
Wszystko zależy od potrzeb i fantazji 
naszych Klientów. 
Zachęcamy do korzystania z naszych 
kredytów także przedstawicieli wy-
branych grup zawodowych. Specjalną 
ofertę przygotowaliśmy dla pracow-
ników sfery budżetowej i przedsta-
wicieli wolnych zawodów, czyli m.in. 
adwokatów, lekarzy, rzeczoznawców.
Wiele osób sądzi, że uzyskanie 
kredytu wiążę się z ogromną liczbą 
formalności, koniecznością wizyty w 
oddziale banku, długim sprawdza-
niem zdolności kredytowej. Jak to 
jest możliwe, że cały proces związa-
ny z otrzymanie kredytu jest aż tak 
szybki i prosty. Jak to możliwe?
Doskonale wiemy, jak ważna w dzi-
siejszych czasach jest każda minuta, 
dlatego ograniczyliśmy formalności 
do minimum. Złożenie wniosku jest 
bardzo łatwe, można to zrobić w do-
wolnym oddziale BZ WBK, można te-
lefonicznie albo przez Internet. Jeżeli 
Klient posiada wszystkie potrzebne 
dane lub konto w naszym banku, de-
cyzja jest niemal natychmiastowa. Po 
co mnożyć niepotrzebnie formalności 
i wydłużać czas oczekiwania? Cenimy 
czas naszych Klientów! Chcemy być 
jak Chuck Norris!

Po szczegóły oferty, regulaminy 
promocji, informacje o opłatach i 
prowizjach, warunki ubezpieczenia, 
określające m.in. zasady rezygnacji, 
wyłączenia i ograniczenia odpowie-
dzialności ubezpieczycieli zapraszamy 
do: 1 Oddziału Banku Zachodniego 
WBK w Złotoryi codziennie od 
poniedziałku do piątku od 9:00 do 
17:00 godziny.

Większość z nas od najmłodszych lat uczono szacunku do osób doro-
słych. Należało ustępować miejsca staruszce, nie przerywać roz-

mów dorosłych, być miłym i posłusznym. I to było i jest słuszne. Wszy-
scy też wiedzieliśmy, że dorosłych należy słuchać, bo przecież więcej 
wiedzą i zawsze mają rację. A  dzieci: No cóż, „dzieci i ryby głosu nie 
mają”. Dopiero wielki pedagog Janusz Korczak zwrócił uwagę na pra-
wa dziecka i na to, jak ważne jest traktowanie dziecka z takim samym 
szacunkiem jak człowieka dorosłego. Jego najważniejsze przesłanie to: 
„NIE MA DZIECI SĄ LUDZIE”. 

Rok 2012 został ogłoszony Rokiem Janusza Korczaka, a jego prze-
słanie „NIE MA DZIECI SĄ LUDZIE” stało się hasłem przewodnim tego 
roku.  Wychowankowie Specjalnego Ośrodka im. Janusza Korczaka  
w Złotoryi, obecni tu w strojach najsympatyczniejszego króla - jednej   
z wielu pięknych i mądrych postaci w twórczości patrona Ośrodka; 
Króla Maciusia I, pragną przypomnieć wszystkim mieszkańcom i go-
ściom Złotoryi najważniejsze prawa dziecka według Janusza Korczaka.

Na czym polega szanowanie dziecka?
• Szanować dziecko to przede wszystkim szanować jego uczucia. 

Pomimo, że część problemów naszych dzieci może wydawać nam się 
błahymi, a ich reakcje niedorzecznymi zawsze traktujmy je poważnie. 

• Kiedy dziecko mówi, że się wstydzi nie mów „nie wstydź się” 
(nie mów mu co ma czuć), przyznaj raczej, że „rozumiesz, że się 
wstydzi, bo czułeś to samo, gdy byłeś mały”. 

• Każdy, a zwłaszcza dziecko, ma prawo być smutnym, złym, 
przygnębionym. Zapytaj tylko, dlaczego jest złe, co czuje. Nie oceniaj.

• Nie wyśmiewaj dziecka. Krytykując jego niepowodzenia nie roz-
budzisz jego ambicji i nie zmotywujesz do zwiększenia chęci wykony-
wania różnych zadań. Raczej straci ono szacunek do samego siebie i 
innych ludzi. A przecież nie takiego człowieka chcemy wychować.

Pamiętajmy o tym, że to my jesteśmy rodzicami, dziadkami, opie-
kunami i wychowawcami naszych dzieci i zastanówmy się, na jakiego 
człowieka chcemy wychować nasze dzieci. Co jest dla nas ważne. Jakich 
błędów naszych rodziców nie chcemy popełnić. Traktujmy nasze dzieci 
tak, jak na to zasługują, czyli jak najcudowniejszych ludzi. 

Dziękujemy za uwagę. 
Wychowankowie i wychowawcy 
grup wychowawczych OSzW w Złotoryi.

W tym roku po raz pierwszy dokonaliśmy wyboru 
Człowieka Ziemi Złotoryjskiej. Tytuł został 

przyznany osobie, która zdaniem kapituły w 2011 roku 
swoją pracą przysłużyła się naszej lokalnej społeczności, 
promowała naszą małą ojczyznę, popychała innych do 
działania – Mirosławowi Kopińskiemu. Wybory cieszyły 
się sporym zainteresowaniem i jak wieść gminna 
niesie wzbudziły wiele raczej pozytywnych emocji. 
Jeżeli więc powiedzieliśmy „A”, to trzeba dać szansę 
kolejnej literze alfabetu i podjąć trud wyboru Człowieka 
Ziemi Złotoryjskiej w 2012 roku. Pan Starosta Powiatu 
Złotoryjskiego zgodził się ponownie objąć swoim 
patronatem niniejsze przedsięwzięcie, a członkowie 
kapituły wyrazili zgodę podjęcia się trudu ostatecznego 
wyboru.

Zasady wyboru pozostają niezmienione. Zwycięzca 
zostanie wyłoniony w trzech etapach:

Etap I – zgłoszenie kandydatów do tytułu. Zgłoszenia 
może dokonać każdy w formie pisemnej przesyłając 
e-mail na adres echo@tmzz.pl lub list tradycyjną pocztą 
na adres Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, ul. 
Szkolna 1, 59-500 Złotoryja, bądź przynosząc  zgłoszenie 
do sekretariatu TMZZ. Zgłaszać można każdego, kto 
pracuje społecznie lub zawodowo na rzecz społeczności 
szeroko pojmowanej ziemi złotoryjskiej. Zgłoszenie 
winno zawierać imię i nazwisko zgłaszanej osoby oraz 
uzasadnienie, dlaczego zdaniem zgłaszającego zasługuje 
ona na tytuł. Każdy może zgłosić dowolną liczbę osób. 
W wyborach nie biorą udziału członkowie kapituły. 
Zgłoszenia będą przyjmowane do 7 stycznia 2013 r.

Etap II – do dnia 21 stycznia 2013 r. wyłonienie przez 
kapitułę spośród zgłoszonych osób pięciu kandydatów 
do tytułu. Wybór każdej nominowanej osoby będzie 
szeroko uzasadniony. Lista osób nominowanych wraz 
z uzasadnieniem zostanie opublikowana w lokalnych 
mediach. 

Etap III – wybór „Człowieka Ziemi Złotoryjskiej za 
rok 2012”. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi na uroczystym 
dorocznym spotkaniu redakcji „Echa Złotoryi” w 
lutym 2012 r. na dorocznym spotkaniu z czytelnikami 
Echa Złotoryi. Dokładny termin zostanie podany w 
późniejszym terminie.

Zwycięzca oprócz honorowego tytułu otrzyma również 
materialne dowody uznania.

Regulamin wyborów publikujemy na stronach 
internetowych „Echa Złotoryi”: www.tmzz.pl.

Ostatecznego wyboru dokona kapituła w składzie:
Zenon Bernacki, przewodniczący Rady Powiatu oraz 
kasztelan Zamku w Grodźcu,
Roman Gorzkowski, przewodniczący Rady Miejskiej w 
Złotoryi,
Iwona Siwińska, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu,
Bogdan Szyja, radny Rady Miasta i Gminy Świerzawa,
Kazimiera Tuchowska, wiceprezes Zarządu TMZZ,
Alfred Michler, wpółautora książki „Aurimontanie, 
Goldbergerzy, Złotoryjanie”,
Mirosław Kopiński, Człowiek Ziemi Złotoryjskiej 2011 r.,
Robert Pawłowski, redaktor naczelny „Echa Złotoryi”.
Wielu ludzi na terenie ziemi złotoryjskiej zasługuje na 

zauważenie, wyróżnienie, uznanie. Często na co dzień 
nie zauważamy ich trudu. Częstokroć nawet nie zdajemy 
sobie sprawy, ze tuż obok nas dzieją się rzeczy wspaniałe, 
godne zaprezentowania szerokiej społeczności. Temu 
właśnie służy to przedsięwzięcie. Dlatego liczymy na 
Państwa zgłoszenia i będziemy się cieszyć, jeżeli będzie 
ich jak najwięcej.

   Robert Pawłowski 
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Baszta
ciąg dalszy nastąpił

Głos w sprawie 
złotoryjskich zabytków

Czy złotoryjanie interesują się zabytkami? Czy chcą 
o tym rozmawiać? Czy na temat ochrony zabytków 

w naszym mieście mają własne zdanie? Zabytki są 
mocnym atutem naszego miasta i choć nie posiadamy 
ich w nadmiarze, a te, co są, nie należą do krajowej 
czołówki, to jednak mamy się czym pochwalić, zwłasz-
cza, że zdecydowana ich większość prezentuje się 
całkiem dobrze. 

Złotoryjanie są dumni ze swoich zabytków, chociaż 
śmiem twierdzić, że ich wiedza na ten temat jest 
raczej powierzchowna. Chyba nikogo nie dziwi, że 
rozpoczęta pod Basztą Kowalską inwestycja poruszyła 
mieszkańców naszego grodu. Powstał komitet prote-
stacyjny, który wręcz żądał rozebrania postawionych 
już murów, a przynajmniej wstrzymania budowy. W 
ostatnim numerze Echa Złotoryi przedstawiliśmy po-
glądy wyrażane przez tenże komitet, jak również jego 
list do konserwatora zabytków w Legnicy. Niejako w 
opozycji do opinii tam zawartych zaprezentowaliśmy 
stanowisko inwestorki budowli pod basztą oraz archi-
tektki, która projekt tej budowli popełniła. Życie zaś 
dopisało ciąg dalszy, za sprawą Rady Miejskiej, która w 
ramach posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury 
Fizycznej zorganizowała spotkanie radnych, konserwa-
tora zabytków oraz członków komitetu protestacyjnego. 

5 października w sali Urzędu Miejskiego stawiło się 
13 radnych (prawie komplet), 1 konserwator zabyt-
ków w Legnicy - Zdzisław Kurzeja,  1 Powiatowy In-
spektor Nadzoru Budowlanego – Ryszard Porczyński, 2 
archeologów związanych z ziemią złotoryjską - Tomasz 
Stolarczyk oraz Mariusz Łesiuk, 10 mieszkańców Złoto-
ryi – w tej liczbie komitet protestacyjny, 3 dziennikarzy 
i parę osób, które chyba można nazwać postronnymi, 
0 (słownie zero) przedstawicieli Urzędu Miejskiego. 
Nikt też nie reprezentował inwestora.

Jaki był cel spotkania? To wyjaśnił przewodniczący 
Rady Miejskiej – Roman Gorzkowski. Najogólniej 
chodziło o dyskusję, w której z jednej strony konser-
wator ujawni, jakimi przesłankami kieruje się przy 
wydawaniu zezwoleń na budowę w strefach ochrony 
konserwatorskiej, z drugiej zaś strony, jakie są prze-
pisy w tej materii, kto ma decydujący głos w kwestii 
wydawanych zezwoleń i analiza konkretnego przypad-
ku - czy procedura wydania pozwolenia na budowę 
pod basztą była podjęta zgodnie z przepisami prawa. 
Umożliwiono również zaprezentowanie swojego 
stanowiska komitetowi  protestacyjnemu. Przewod-
nim zaś tematem były problemy związane z ochroną 
zabytków w naszym mieście i czy istnieje sposób, aby 
ochrona była bardziej skuteczna.

Tym, który najwięcej miał do powiedzenia, jeśli 
chodzi o ochronę zabytków w naszym mieście był 
Kierownik Delegatury w Legnicy Wojewódzkiego Urzę-
du Ochrony Zabytków –Zdzisław Kurzeja (na zdjęciu 
powyżej). I tu kilka słów wprowadzenia do osoby pana 
konserwatora. Jest to bodajże najdłużej sprawujący 
swoją funkcję konserwator tej rangi w Polsce. Swoje 
urzędowanie rozpoczął wraz z reformą administracyj-
ną w 1975 r., gdy utworzono województwo legnickie. 
Po 1999 roku przestał być wprawdzie wojewódzkim 
konserwatorem, ale jego obszar działania nawet się 
powiększył, bo doszła mu część powiatu złotoryjskiego, 
będąca przed 1999 r. w województwie jeleniogórskim. 
37 lat pracy, zmiany polityczne… to o czymś świadczy 
– na pewno o olbrzymim doświadczeniu. Pan konser-
wator ma specyficzny sposób bycia. Niektórych może to 

razić, czy nawet oburzać, natomiast nie można odmó-
wić mu kompetencji. 

Po autoprezentacji pan konserwator przeszedł 
do konkretów. Przede wszystkim zaznaczył, że obo-
wiązująca od 2003 r. ustawa o ochronie zabytków 
chroni prawo własności i to implikuje sposób, w 
jaki należy rozpatrywać wszelkie sprawy dotyczące 
ochrony zabytków, a w szczególności sposób roz-
wiązywania spornych kwestii dotyczących ochrony 
konserwatorskiej. Po drugie, Złotoryja, jako jedna z 
nielicznych gmin ma uchwalony plan zagospodaro-
wania przestrzennego, przy którego opracowywa-
niu, on, jako konserwator zabytków brał aktywny 
udział. I to właśnie plan zagospodarowania określa, 
co można, a czego nie można robić w obrębie sta-
rego miasta. Nie wszystkie postanowienia planu 
są realizowane, a właściwie nie tyle realizowane, 
ile nie ma możliwości ich egzekucji – chodzi tutaj 
np. o pawilony na ul. Chopina oraz przy Basztowej, 
które od dawna powinny być rozebrane. Zdarzyła 
się również, co pan konserwator bardzo mocno 
zaznaczył, samowolna rozbiórka obiektu wpisanego 
do rejestru zabytków przy ul. Sienkiewicza. Odno-
sząc się do pisma komitetu protestacyjnego wyraził 

zadowolenie, że złotoryjanie tak mocno interesują się 
zabytkami, jednak delikatnie rzecz ujmując, wszystkie 
tezy komitetu uznał za nietrafione. Co do samego 
projektu, budynku pod basztą, stwierdził, że projekt 
jest poprawny. Właśnie to słowo „poprawny” mocno 
zaakcentował. Nie wybitny, nie bardzo dobry, ale po-
prawny, mieszczący się w pewnym uznawanym przez 
niego – konserwatora zabytków w Legnicy – kanonie, bo 
jak stwierdził, konserwator zabytków w innym mieście 
mógłby postanowić zupełnie inaczej i też miałby rację.

Co do zarzutu o brak nadzoru konserwatorskiego, 
pan Kurzeja stwierdził, że to inwestor jest zobowią-
zany do zatrudnienia archeologa w celu przeprowa-
dzenia badań archeologicznych i według jego wiedzy 
archeolog został wynajęty w tym celu, natomiast nie 
trafiło do niego jeszcze sprawozdanie z tych działań.

Następnie głos zabrał Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego – Ryszard Porczyński, który odniósł się do 
sygnalizowanych przez komitet protestacyjny naruszeń 
związanych z realizowaną budową – niezgodnością z 
projektem i umiejscowieniem budowli. Na 4 tygodnie 
budowa została wstrzymana, żeby wyjaśnić wszelkie 
wątpliwości. Chodziło przede wszystkim o przesunięcie 
posadowienia budowli względem zakładanego projek-
tu. Jak się okazało, inwestor  jako punkt odniesienia 
przyjął basztę, a baszta jest przesunięta w stosunku do 
planów geodezyjnych o blisko metr – stąd powstałe 
niezgodności, które jednak nie naruszyły granic działki 
inwestora.  Ktoś  przed wielu laty dokonał błędnie po-
miarów i całe zamieszanie jest tego konsekwencją. 

Radny Waldemar Wilczyński, który jest zarazem 
kierownikiem Wydziału Architektury i Budownictwa  
potwierdził, że starostwo nie mogło odmówić zezwo-
lenia na budowę, ponieważ wniosek zawierał wszelkie 
wymagane prawem dokumenty, a teren, na którym 
zaplanowano budowę, jest przeznaczony w planie 
zagospodarowania przestrzennego pod usługi.

W imieniu komitetu  protestacyjnego głos zabrała 
Barbara Zwierzyńska-Doskocz. Bardzo mocno zaakcen-
towała, jak ważne dla Złotoryi są zabytki, powołała się 
przy tym na oficjalne dokumenty Urzędu Miejskiego. 
Zdaniem prelegentki, społeczność lokalna powinna w 
zmożony sposób chronić historyczną substancję mia-
sta. Baszta Kowalska zaś jest jednym z najcenniejszych 
zabytków, niemalże symbolem miasta i tym bardziej 
należy jej się ochrona. W dalszym ciągu wypowiedzi  
można było jednak odnieść wrażenie, że prelegent-
ka  zaczęła się wycofywać kolejno z zarzutów, jakie 
komitet postawił w wystosowanym do konserwatora 
zabytków piśmie. Bo ani budowla w połowie nie za-
słania baszty, ani nie nastąpiła niezgodność z planem 
zagospodarowania przestrzennego, budowla sadowio-
na jest jak na razie zgodnie z projektem. Komitet zde-
rzył się tutaj z prawem własności inwestora do rozpo-
rządzenia działką zgodnie z uchwalonym przez Radę 
Miejską planem zagospodarowania przestrzennego. 
Nadal podtrzymane zostały wątpliwości co do rzeczy-
wistego  przeprowadzenia nadzoru archeologicznego, 
czego dowodem była przekazana przez Cezarego Skałę 
panu konserwatorowi reklamówka pełna różnorakich 
ceramik znalezionych na miejscu wyrzucenia gruzu z 
budowy - w okolicach kopalni Aurelia. 

Przy okazji Barbara Zwierzyńska-Doskocz poruszyła 
w swoim wystąpieniu problem kompetencji przy roz-
porządzaniu mieniem komunalnym, co sprowadziło 

późniejszą debatę na całkiem nowe tory.
W sumie te wystąpienia mogłyby stanowić wpro-

wadzenie do dyskusji o ochronie złotoryjskich zabyt-
ków. Bo problemów jest wiele. Jak choćby mocne 
zawężenie strefy ochrony konserwatorskiej, przez co 
np. inwestor budujący market Netto, nie został zobo-
wiązany do prac archeologicznych. A przecież budowa 
sadowiona jest na terenie, gdzie stał w średniowieczu 
szpital. Również do planu zagospodarowania prze-
strzennego powinny zostać wprowadzone korekty.

Niestety pan konserwator zabytków, któremu chcia-
no zadać więcej pytań, nagle oświadczył, że czeka na 
niego taksówka, przeprosił zebranych i wyszedł. Szkoda 
wielka, bo mógłby się odnieść do tego, co mówił o zło-
toryjskich zabytkach archeolog dr Tomasz Stolarczyk.

W dalszej części spotkania Radny Wilczyński w 
nawiązaniu do wystąpienia Barbary Zwierzyńskiej-
Doskocz, opowiedział się za powróceniem do uchwały 
z 2005 r. przekazującej burmistrzowi uprawnienia do 
rozporządzania mieniem komunalnym. Podchwycił 
to Cezary Skała, który stwierdził, że cały problem z 
budowlą koło baszty jest wynikiem decydowania 
przez wąskie grono ludzi o tym, co dzieje się z nieru-
chomościami należącymi do miasta. Stąd jego apel do 
radnych o przywrócenie Radzie Miejskiej możliwości 
decydowania o majątku miasta. Radni wyraźnie się 
ożywili, co świadczy prawdopodobnie o tym, że temat 
nie jest im obcy. Potwierdziła to zresztą wiceprze-
wodnicząca Rady Miejskiej – Kinga Maciejak. Tak więc 
okazuje się, że sprawa Baszty Kowalskiej może wywo-
łać pewną reakcję łańcuchową, o ile radni nagle, jak 
to drzewiej bywało, nie zmienią zdania.

Nie ukrywam, że nie przypadł mi do gustu ani spo-
sób, ani merytoryczna argumentacja, jaką przedstawił 
komitet protestacyjny u zarania swojej działalności, 
czym „nieco” naraziłem się temu gronu.  Mam na 
temat ochrony zabytków, architektury trochę inne 
zdanie. Uważam, że miasto jest substancją żywą, która 
ciągle się zmienia, kształtuje, gdzie stare, zabytkowe, 
łączy się z nowym, nowoczesnym. We Wrocławiu w 
otoczeniu przepięknego budynku opery powstanie 
niebawem ultranowoczesne  Narodowe Forum Mu-
zyki, w Legnicy w zabytkowy gmach byłego szpitala 
wkomponowano nowoczesny przeszklony biurowiec 
Letii. To się po prostu dzieje. I jeżeli wszystko odby-
wa się zgodnie z prawem, z poszanowaniem prawa 
własności, czuwają nad tym kompetentne osoby - nie 
mam nic przeciwko temu. 

Tu, mam wrażenie, rozpętano burzę, naprędce 
zebrano argumenty, które były akurat pod ręką, nie 
zawsze sprawdzając ich rzetelność, trochę się zaga-
lopowano używając zbyt wielu stwierdzeń demago-
gicznych . Szkoda, bo inicjatywa zupełnie oddolna pt. 
otoczmy opieką nasze zabytki, jest nader cenna i god-
na pochwały. Wpisuje się w pomysł przewodniczącego 
Rady Miejskiej Romana Gorzkowskiego,  reaktywacji 
funkcji społecznego opiekuna zabytków. I obiema 
rękami podpisuję się pod tym, co na koniec powie-
dział Kajetan Kukla, który niczym Rejtan stanął przed 
radnymi i zaapelował o historyczną pamięć i ochronę 
naszego dziedzictwa historycznego. Z drugiej strony 
rozumiem pewną dezorientację, jakiej doświadczyć 
można przypatrując się polityce konserwatorskiej w 
naszym mieście. Raz konserwator zabytków bardzo 
ostro egzekwuje rygory konserwatorskie, a innym ra-
zem zezwala na postawienie np. okrągłej, plastikowej 
maszkary w zabytkowym centrum.  

Mam nadzieję, że komitet protestacyjny nie roz-
płynie się w nicości, jak wiele montowanych w celach 
doraźnych inicjatyw. Nasze miasto, ba, cały powiat 
potrzebuje dyskusji na temat zabytków, ich ochrony, 
zagospodarowania przestrzeni publicznej w centrum 
miejscowości, wypracowania strategii postępowania 
w sprawach dotyczących zabezpieczenia badań ar-
cheologicznych, a nawet inicjowania przedsięwzięć, 
które pogłębią naszą wiedzę o przeszłości ziemi złoto-
ryjskiej. Złotoryja zaś potrzebuje dialogu, na równych 
prawach mieszkańców i władz miejskich. Wielką 
zasługą osób, które stanowią (stanowiły?) trzon komi-
tetu protestacyjnego: Barbary Zwierzyńskiej-Doskocz, 
Kajetana Kukli, Cezarego Skały i Wacława Wankiewi-
cza, jest zainteresowanie radnych sprawami ochrony 
zabytków i aspektem kompetencji decydowania o 
majątku komunalnym.  Szkoda tylko, że na spotkaniu 
w Urzędzie Miejskim zabrakło osób, które w tych 
sprawach mają najwięcej do powiedzenia.
   Robert Pawłowski
   Fot. Kajetan Kukla

Mieszkańcy Złotoryi są dumni z jej 800 letniej 
historii. Mieszkamy w najstarszym w Polsce 

mieście słynącym z górnictwa złota i miedzi.  Złotoryj-
skie zabytki są śladami tej wielkiej przeszłości, budują 
więź z naszą małą ojczyzną - naszą lokalną tożsamość.  
Baszta jest bez wątpienia najbardziej charakterystycz-
nym budynkiem, symbolem miasta. Może z nią konku-
rować jedynie Wilcza Góra.  

W ostatnich latach, dzięki środkom z programów 
INTEREG IIIa oraz RPO dla województwa dolnośląskie-
go baszta została pięknie odremontowana, co jeszcze  
bardziej wyeksponowało jej piękno. 

To właśnie przywiązanie do Baszty sprawiło, ze 
mieszkańcy miasta tak aktywie włączyli się w protest. 
O skali zainteresowania świadczy ogromny ruch na 
portalu Złotoryja.INFO, jaki wygenerował artykuł 
o proteście. Artykuł miał ponad 6000 odsłon (przy 
średniej 300-400 odsłon, przy bardziej poczytnych 
artykułach około 700-800). Skomentowano go ponad 
40 razy, strona była przeciążona. Dodatkowo na forum 
był wątek dyskusyjny o baszcie, na którym pojawiło 
się 119 wypowiedzi i aż 9000 odsłon. Strona na Face-
booku „Nie zgadzam się na paskudztwo pod Basztą” w 
niecały tydzień zdobyła 340 osób, które ją „polubiły” i 
na bieżąco śledziły i komentowały publikowane infor-
macje.  O sprawie pisały lokalne i regionalne gazety, 
stała się też tematem codziennych rozmów mieszkań-
ców, zbierano także podpisy pod sprzeciwem. 

Na samym początku chciałabym przytoczyć kilka 
zapisów pochodzących ze złotoryjskich i dolnośląskich 
dokumentów strategicznych.
PLAN REWITALIZACJI MIASTA ZŁOTORYJA 

Definicja STREFY A  objętej ścisłą ochroną kon-
serwatorską:  „obszar ścisłej ochrony, szczególnie 
wartościowy, o zachowanej historycznej struktu-
rze. (…) Najstarsza, najcenniejsza część miasta, 
reprezentacyjna, liczne cenne zabytki, w tym pozo-
stałości murów obronnych”

Analiza SWOT (mocnych i słabych stron miasta 
oraz szans i zagrożeń dla jego rozwoju) jako absolut-
nie najważniejszą, pierwsza silą stronę Złotoryi, nasz 
najważniejszy strategiczny zasób podaje ZABYTKI, 
a w szansach wskazuje m.in.: konieczność rewitali-
zacji zdegradowanych obszarów miasta, poprawę 
estetyki i funkcjonalności poprzez restaurację układu 
starego miasta, rozwój turystyki kulturowej, zabytki i 
atrakcje umożliwiające rozwój społeczny,   
napływ turystów, szczególnie zagranicznych,  roz-
budowę infrastruktury turystycznej oraz utworzenie 
w Złotoryi głównego centrum turystyki kwalifiko-
wanej w Sudetach Zachodnich
PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI WOJE-
WÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2000-2011

„Zasoby regionalnego dziedzictwa kulturalne-
go są zasadniczym czynnikiem wpływającym na 
kształtowanie się tożsamości regionalnej. Zasoby te 
określają i wyznaczają w dużym stopniu uwarun-
kowania rozwoju województwa, będąc szansą pro-
mocji Dolnego Śląska. (….)Dziedzictwo przeszłości 
to również podstawa budowania związków miesz-
kańców z regionem, scena ich życia codziennego.”

Głównym celem Programu jest „Dążenie do zna-
czącej poprawy stanu zasobów regionalnego dzie-
dzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu 
kulturowego Dolnego Śląska” 
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZŁOTORYJA

Cel general-
ny:  Zrówno-
ważony roz-
wój społeczny  
(SŁOWO 
KLUCZ  - do 
którego wrócę 
w dalszej czę-
ści wypowie-
dzi)  i gospo-
darczy miasta 
umożliwia-
jący wzrost 
poziomu życia 
mieszkańców.

7 celów 
strategicz-
nych (w tym):  
budowanie 
trwałej prze-
wagi konku-
rencyjnej w 
skali lokalnej 

i  zachowanie unikatowego charakteru starej części 
miasta. 

Po zapoznaniu się z tymi dokumentami pozostaje 
pytanie – jak decyzja dotycząca zgody na takie za-
gospodarowanie najważniejszego zabytku naszego 
miasta mogła zostać podjęta w taki sposób bez jakich-
kolwiek konsultacji z lokalną społecznością? 

Argumentacja Konserwatora dotyczy postępowa-
nia  prawno-administracyjnego. Inwestor działkę pod 
starą kwiaciarnią zakupił już w latach 90-ych od PTTK, 
pozostałą część (otaczającą budynek) nabył w drodze 
przetargu po wystawieniu jej na sprzedaż przez Urząd 
Miasta (Burmistrza) w 2010 roku. Inwestor skomple-
tował niezbędną dokumentację i zgodnie  
z obowiązującymi procedurami uzyskał pozwolenie 
na budowę 6 grudnia 2010. Jedynym momentem, 
po sprzedaży działki, kiedy można było się odwołać, 
był moment wydawania zgody przez Konserwatora w 
2010 roku. Wtedy można było odwołać się do poczu-
cia estetyki i podnosić  argumenty dotyczące zasłania-
nia zabytku, naruszenia jego najbliższego otoczenia 
itd. I próbować przekonać konserwatora do odrzuce-
nia projektu i/lub wymuszenia zmian w nim zmian. 

Dlaczego społeczność, której nie podoba się ta de-
cyzja, nie protestowała? Przyczyn jest wiele. Po pierw-
sze - nasze prawo lokalne (stanowione przez Radę 
Miasta) stanowi (i jest to bardzo rzadko stosowane 
rozwiązanie), że Burmistrz może sam podejmować 
decyzje, dotyczące dysponowania majątkiem miasta 
(czyli m.in. sprzedawać mienie komunalne bez uzy-
skania akceptacji Rady Miasta). W większości polskich 
gmin, Rada Miejska, jako organ nadzorujący pracę 
Burmistrza, musi każdorazowo akceptować takie 
decyzje. Jeśli mielibyśmy tak skonstruowane prawo 
lokalne, temat Baszty pojawiłby się w głosowaniach, 
społeczność miałaby szansę się o tym dowiedzieć i 
zareagować w odpowiednim momencie włączając się 
w proces decyzyjny. Niestety tak się nie stało. O tym, że 
przy baszcie ma stanąć budynek o tak wielkiej kubaturze, 
dowiedzieliśmy się w momencie rozpoczęcia budowy, 
czyli wtedy, gdy na środki formalne było już za późno. 

Kontrowersje (mimo, że cały proces został zapewne 
przeprowadzony z poszanowaniem prawa) budzi też 
wycena działki – niecałe 3000 złotych (cóż z tego, że 
zapewne poparte wyceną specjalisty ds. nieruchomo-
ści) za teren do prowadzenia biznesu w takiej lokali-
zacji w porównaniu do niewiele mniejszych miesięcz-
nych (a nie jednorazowo płatnych) czynszów za lokale 
w centrum miasta). 

Wracając do sedna sprawy:  takie inwestycje, usy-
tuowane w tak ważnych dla społeczności miejscach, 
powinny być konsultowane z przedstawicielami 
lokalnej społeczności. I nie mówię tu wcale o rozpi-
sywaniu wielkich konsultacji, przepytywaniu połowy 
miasta itd. Tylko o zwykłym dostępie do informacji o 
takich planach i możliwości wypowiedzenia się przez 
mieszkańców. Pamiętajmy (bo  zdaje się, ze to gdzieś 
umyka naszym  władzom, przedstawicielom samorzą-
du jak i po prostu mieszkańcom) czym jest samorząd 
i społeczność lokalna. Nasza Konstytucja mówi, że to 
mieszkańcy tworzą wspólnotę i samodzielnie decy-
dują o realizacji zadań administracyjnych. Tworzenie 
tego samorządu nie powinno  
się ograniczać do uczestnictwa w wyborach i w myśl 
zasad demokracji przedstawicielskiej wybrania władz. 
Samorząd kierujący się zasadą zrównoważonego 

rozwoju, na który powołuje się cytowana wcześniej, 
przygotowana przez władze i zaakceptowana przez 
Radę Miejską strategia rozwoju naszego miasta, powi-
nien opierać się na uczestnictwie społeczności  
w procesie podejmowania tak kluczowych decyzji. 
Zrównoważony rozwój opiera się na partycypacji i 
aktywnej społeczności, korzysta ze zbudowanego 
kapitału społecznego do rozwiązywania lokalnych pro-
blemów, do wypracowania lepszych, lepiej uwzględ-
niających interesy mieszkańców rozwiązań. 

Mówimy tutaj o demokracji bezpośredniej, uczest-
niczącej, która zakłada  aktywny udział społeczności 
i traktowanie jej przez władze, jako równoprawnego 
partnera we współpracy na rzecz naszego miasta, 
a nie jak to się często u nas zdarza, źródło roszczeń 
i problemów. Taka współpraca opiera się przede 
wszystkim na dialogu i zaangażowaniu mieszkańców, 
podmiotowym ich traktowaniu, wspólnym wypraco-
wywaniu rozwiązań (w szerszym zakresie niż wymu-
szają to obowiązkowe konsultacje). Podstawą jest 
wzajemne zaufanie i zarządzanie miastem w sposób 
otwarty, przejrzysty, przewidywalny, zgodnie z zasa-
dami dobrego rządzenia (good governance) zakłada-
jącymi partycypację, rozliczalność, przewidywalność 
i fachowość. Tego nam niestety brakuje i właśnie to 
było bezpośrednią przyczyną spóźnionego wybuchu 
konfliktu o basztę. Gdybyśmy mieli inne lokalne prawo 
– Radni mogliby nie wyrazić zgody na taki projekt już 
na samym początku przymiarek do sprzedaży działki,  
i nie musieliby narażać się na nazywanie ich „Radny-
mi-bezradnymi”, gdybyśmy mieli sprawny dostęp do 
informacji publicznej – społeczność mogłaby zare-
agować i wyrazić swoje zdanie wcześniej i wspólnie 
z władzami i inwestorem wypracować zadowalające 
wszystkich rozwiązanie.

Wystarczy przyjrzeć się naszemu Biuletynowi In-
formacji Publicznej – zupełnie nieczytelny labirynt, w 
którym trudno cokolwiek znaleźć. Choćby rzecz tak 
absolutnie podstawowa dla zasady przejrzystości jak 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego umieszczony 
jest w pliku .exe. 99% komputerów odrzuci taki plik – 
gdyż system uzna rozszerzenie .exe za niebezpieczne. 
Ilu przeciętnych użytkowników będzie potrafiło zmie-
nić ustawienia komputera na takie, które umożliwią 
zapoznanie się z tym podstawowym dokumentem? 
Argumentowanie, że plik umieszczono w formacie 
.exe dla pomniejszenia jego rozmiaru jest zwykłym 
nadużyciem. Brak dostępu do informacji publicznej w 
Złotoryi wykazały też przeprowadzone w 2011 roku 
na zlecenie Samorządu Województwa Dolnośląskiego 
badania.  Badanie dotyczyło 169 gmin i powiatów wo-
jewództwa dolnośląskiego i niestety -w niechlubnym 
gronie zaledwie 5 gmin, które ani razu nie udostępniły 
informacji publicznej znalazła się też  Złotoryja. Warto 
w tym miejscu przypomnieć, że jednostka samorzą-
du terytorialnego ma obowiązek udzielać informacji 
publicznej na wniosek każdej zainteresowanej osoby, 
w tym również złożony drogą mailową i bez imiennych 
podpisów (ustawa o dostępie do inf.publicznej z 2001r 
i art. 63 Konstytycji) ..

Kolejna rzecz utrudniająca dialog pomiędzy spo-
łecznością a reprezentacją władz to brak w Złotoryi 
Rady Pożytku Publicznego.  Na  podstawie ustawy z 
2003 roku o Działalności pożytku publicznego i wolon-
tariacie (nowelizacja 2009’) Burmistrz może powołać 
taką radę. Prace takiej rady mają charakter wyłącznie 
konsultacyjny i opiniodawczy ale w znaczący sposób 
mogą wpływać na wzrost jakości podejmowanych 
decyzji  oraz na to, czy te decyzje odpowiadają na 
lokalne potrzeby. 

Na koniec chciałabym zastrzec, ze nikt tu absolut-
nie nie zarzuca niczego inwestorom – to oczywiste, 
że prawo własności jest nienaruszalne, poza tym 
uwzględniając sytuację gospodarczą miasta, każda 
nawet najmniejsza inwestycja, zwłaszcza taka jak ta, 
realizowana przez lokalnego przedsiębiorcę, tworzy 
wartość dodaną i przede wszystkim tak potrzebne  
w Złotoryi miejsca pracy. 

Podsumowując zachęcam  Państwa, aby przez spra-
wę Baszty  jak przez lupę na naszą społeczność i w 
szerszym kontekście dostrzec, że mamy ogromny pro-
blem z aktywnością społeczności oraz przede wszyst-
kim otwartością Samorządu na takie działania. Być 
może czas stworzyć bardziej sprzyjające wzajemnemu 
dialogowi środowisko, by w przyszłości unikać takich 
konfliktów jak ten, który wywiązał się wokół Baszty? 

  Barbara Zwierzyńska-Doskocz
  Fot. Kajetan Kukla



O 
ogrodzie,
którego 

już nie ma

Starsi mieszkańcy miasta z pewnością 
pamiętają, że obecny cmentarz mocno 

różni się od poniemieckiej nekropolii, 
którą zastali osiedlając się w Złotej Górze 
po wojnie. Pamiętają go zwłaszcza dzieci, 
dzisiaj oczywiście już dorośli, rozsiani po 
całym terytorium miasta, ale w tamtych 
tuż-powojennych czasach mieszkańcy ulic 
przylegających do cmentarza. Obraz, któ-
ry zachowali w pamięci, to efekt długiej 
przedwojennej historii miasta, zmieniają-
cych się na przestrzeni wieków przeobra-
żeń demograficznych, skali religijności i 
zwyczajnie procesów cywilizacyjnych.

Wieczny spoczynek w drobinach złota 
góry św. Mikołaja przewidziany był po-
czątkowo wyłącznie dla przedstawicieli 
dolnych szczebli hierarchii społecznej 
chowanych już od przełomu XII i XIII 
wieku – włóczęgów, ofiar publicznych 
egzekucji, samobójców i wielu innych 
określanych jako „zmarli w butach”, czyli 
śmiercią nagłą, niespodziewaną. Obok 
pojedynczych grobów kopano wielkie 
doły, do których składano ofiary dżumy, 
czerwonki i ospy, także ofiary pożarów, 
klęsk żywiołowych oraz wojen. Pochówek 
na Parochial Kirchof ad St. Nicolaum, 
czyli poza miastem, najczęściej w mo-
gile zbiorowej był ostatnim przejawem 
społecznej degradacji, z jaką spotykali 
się ci biedacy – po wielu upokorzeniach 
za życia, chowani byle jak, byle gdzie, 
z założenia tymczasowo i bez większej 
troski o estetykę miejsca wiecznego spo-
czynku, który wiecznym był tylko z nazwy, 
jako że częste hekatomby, dziesiątkujące 
ówczesną społeczność goldbergowską, 
wymagały nieustannego przekopywania 
bożej roli. Chaos, pośpiech i powszechny 
brak staranności w żegnaniu zmarłych 
nikogo nie martwił, ludzie pogodzeni z 
wyrokami boskimi i ciągłym obcowaniem 
ze śmiercią, nie praktykowali częstych 
odwiedzin swoich zmarłych. Dla rozpo-
znania miejsca pochówku usypywano 
kopczyki, z czasem pojawił się drewniany 
krzyż – bez inskrypcji, bo po cóż, przecież 
niepiśmienni żegnali niepiśmiennych. 
Niewiele dłużej utrzymywały się mogiły 
na terenie przykościelnym, tzw. mariac-
kim. Mieszczanie, w przeciwieństwie do 

nędzarzy chowanych poza murami, dla 
podtrzymania tradycji rodzinnych oraz 
pamięci o przodkach, skracali swoim 
umarłym drogę do nieba i składali ich cia-
ła w kryptach kościoła Najświętszej Marii 
Panny lub na terenie przylegającym do 
kościoła. Na kamiennych płytach uwiecz-
niali ich zasługi dla miasta, rodziny (ilość 
żon i dzieci), przyczyny śmierci, które mia-
ły zachować się w pamięci potomnych. 
Szczególnym przykładem tak rozbudowa-
nej treści jest inskrypcja znajdująca się 
na renesansowej płycie upamiętniającej 
życie burmistrza Christopha Steinberga, 
znajdująca się wewnątrz kościoła NMP: 
Tu złożył troski ratusza pan Christoph 
Steinberg, biegły w prawie, najbardziej 
zasłużony burmistrz tego miasta, ostatni 
pod piastowskimi rządami i pierwszy pod 
królewską władzą czeską. Jako małżonki 
wybrał i umiłował: Annę Junge, Annę 
Marię Fabricius, Annę Małgorzatę von 
Sturm,  Annę Teodorę Gasto. Ojciec trojga 
dzieci z pierwszą, dwojga z drugą. Zmarł 
w roku Chrystusowym w 1682, 16 lutego, 
w wieku 73 lat. Niech spoczywa w pokoju 
i niech zmartwychwstanie.

Do dzisiaj zachowały się epitafia m. 
in. upamiętniające życie ziemskie osób z 

rodów Helmrichów i Hoffmanów. 
Ale liczby zmarłych przedstawi-
cieli patrycjatu nie pozostawiają 
złudzeń, że i ten teren był regu-
larnie „spulchniany”.

Duże zmiany przyniósł koniec 
XVIII w. Na skutek zaostrzania 
przepisów sanitarnych promowa-
nych przez władze świeckie, przy 
wsparciu duchownych, domaga-

jących się oczyszczenia terenów przyko-
ścielnych z grobów, górka św. Mikołaja 
stała się miejscem poważnych przeobra-
żeń. Begräbniss, cmentarz dla ubogich, 
oficjalnie przestało istnieć, przekopane 
gruntowanie ustąpiło miejsca facho-
wo rozplanowanej przestrzeni, której 
nadano nazwę Friedfhof. Friedhof miał 
służyć wszystkim mieszkańcom miasta 
bez względu na pochodzenie społeczne, 
wyznanie, dorobek życia czy zasługi dla 
społeczności, ale podobnie jak przestrzeń 
miejska, odzwierciedlał stanowe, zawo-
dowe, społeczne oraz wyznaniowe różni-
ce. „Swoje” miejsca mieli tu przedstawi-
ciele prestiżowych zawodów i stanowisk, 
mężczyźni i kobiety, dzieci, protestanci i 
katolicy. Najbardziej prestiżowe miejsca 
w przestrzeni cmentarnej, czyli te najbli-
żej Boga (kościelne krypty, teren dookoła 
kościoła, mury), „zajmowali” oczywi-
ście najwyżej urodzeni przedstawiciele 
goldbergowskiej wspólnoty. Do ekspo-
nowania statusu społecznego umarłych 
przywiązywano nad wyraz wielką wagę. 
Godne życie zastępowano „godną” pa-
mięcią materializującą się w wielkości 
pomnika czy grobowca, okazałości deko-
racji nagrobnej i zindywidualizowanych 
inskrypcjach. Te krótkie życiorysy, przypisa-
na im symbolika, kunszt artystyczny, stano-
wiły zaklęte w kamieniu świadectwo długiej 
historii miasta. Pojedyncze zachowane 
nagrobki, będące dzisiaj fragmentem muru - 
okaleczone, spękane, pozbawione istotnych 
elementów, to wciąż architektoniczne perły 
na tle masy podobnych do siebie współcze-
snych lastrikowych pomników.

Zapewne Goldbergerzy, podobnie jak 
w wielu innych opisanych ówczesnych 
miastach, nie od razu zaakceptowali tę 
zmianę. Pochówek za miastem zbyt moc-
no kojarzył się z profanacją majestatu 
„wiecznego snu” - przez kilka wieków 
utrwalał się jako „psi pochówek” na 
„cmentarzu cholerycznym”. Nie było 
jednak wyjścia - za niedostosowanie 
się do nowych przepisów groziły zbyt 
wysokie kary. Zmiany w prawie zbiegły 
się z pojawieniem się nowej potrzeby 
pielęgnowania pamięci o ludziach, którzy 
swoją aktywnością na rzecz wspólnoty, 
dobrocią czy odwagą zasłużyli sobie 
na chwałę. Wzrosła liczba uroczystych 
„godnych” pochówków z udziałem dużej 
liczby żałobników. Pogrzeb stał się nie 
tylko wydarzeniem rodzin-
nym, ściągającym krewnych 
nawet z dalekich stron, mile 
widziany był udział wszystkich 
mieszkańców, którzy uznali za 
stosowane pożegnać współ-
obywatela, przedstawiciela 
władzy, klienta, kontrahenta, 
czy po prostu sąsiada. Liczne 
grono żałobników przyciągały 
pogrzeby znanych w mieście 
społeczników rozsławiających 
„małą ojczyznę”, przedstawi-
cieli prestiżowych zawodów, a 
także ich małżonków i dzieci.

Obrzędowość, wynikająca z głębokiej 
wiary, dawała poczucie wspólnego wyra-
żania bólu, ludzkiej egzystencji nadawała 
ponadczasowy wymiar. Ponadto uspra-
wiedliwiała cierpienia, „ziemskie” niepo-
wodzenia, tonowała poczucie bezsilności 
w obliczu nierówności społecznych, 
indywidualnych przeżyć, jak i społecznych 
katastrof (wojen, klęsk żywiołowych).

Dzięki staraniom ówczesnych zarząd-
ców cmentarza wzgórze św. Mikołaja 
przemieniło się w zaczarowany ogród. 
Działo się tak pod wpływem popula-
ryzowanej w niemal całej Europie wi-
zji  budowania cmentarzy o założeniu 
krajobrazowo-parkowym, autorstwa 
niemieckiego teoretyka sztuki i archi-
tekta - Christiana Lorenza Hirschfelda. 
W tym czasie powstały najpiękniejsze 
cmentarze: Père-Lachaise w Paryżu, Sta-
glieno w Genui,  Powązki w Warszawie, 
Rossa w Wilnie i „Łyczaków” we Lwowie. 

Złotoryjska nekropolia również zieleniała, 
wytyczano nowe ścieżki, może jedynie 
z większym umiarem podkreślano po-
chodzenie społeczne i stan majątkowy 
tych, którzy „zasnęli w Panu”. Może poza 
wznoszonymi pod koniec lat 80. XIX w. 
wzdłuż muru rodowymi mauzoleami 
– rodzinnymi świątyniami, będącymi 
świadectwem zamożności i pobożności 
zarówno umarłych, jak i pozostałych przy 
życiu jego bliskich. Kaplice te stawały się 
„wiecznym domem” dla kilku pokoleń 
członków znanych i podziwianych rodzin: 
Gottschlingów, Schmallerów, Güntherów, 
Weberów, Richterów. Zarówno mauzolea, 
jak i tablice nagrobne zamawiane były u 
miejscowych kamieniarzy z artystycznym 
zacięciem lub sprowadzane z okolicz-
nych miejscowości słynących z zakładów 
kamieniarskich. Wewnętrzne ściany ro-
dowych kaplic, dzięki kratom dostępne 
oczom spacerowiczów, zdobiły malowidła 
przedstawiające najczęściej sceny bi-
blijne, wizerunki aniołków o twarzach i 
sylwetce dzieci, a także różne wizje bram 
Niebios. Zmarli składani byli w kryptach 
piętrowo, w pomieszczeniu usytuowanym 
poniżej poziomu ziemi.

Najmocniej  jednak na estetykę sztuki 
cmentarnej końca XVIII i początku XIX 
wieku wpłynął romantyzm ze swoim 
osobliwym zamiłowaniem do natury i 
człowieka. Cmentarze stały się miejscem 
prywatnego kultu, wyrażanego jednak 

publicznie - okazywania rozpaczy i żalu, 
wewnętrznej niezgody na śmierć, po-
szukiwania ukojenia i nadziei na przyszłe 
spotkanie w życiu po życiu. To wówczas 
narodziła się potrzeba obdarowywania 
zmarłych żywymi kwiatami; ten niemiec-
ki zwyczaj szybko przeniknął do Polski i 
praktykowany jest do dzisiaj.

Tak udekorowane nekropolie zyskały na 
znaczeniu jako miejsca podtrzymywania 
mistycznego kontaktu żywych z umarły-
mi. Goldbergerzy również ulegli modzie 
na rozpamiętywanie ziemskiej obecności 
swoich przodków, kultywowanie pamięci 
o nich przy jednoczesnym wspieraniu ich 
modlitwami wstawienniczymi i pielęgno-
waniu mogił, co wymuszało częste wizyty 
na cmentarzu. Wzgórze św. Mikołaja 
stało się miejscem poddanym wyraźnej 
estetyzacji dla zaznaczenia jego funkcji 
wychowawczo-terapeutycznej (właśnie 
taką przewidział dla cmentarzy roman-
tyzm). Żal i smutek po bliskich zaczął 

uwidaczniać się w rzeźbie nagrobnej - w 
alegoriach smutku i różnych cnót, sylwet-
kach dzieci, płaczkach, ale przede wszyst-
kim w dziewiętnastowiecznych figurach 
aniołów, przedstawianych w całej gamie i 
rozmaitości: wolno stojące i płaskorzeźby, 
klęczące i stojące, pochylone i wyprosto-
wane, rozmodlone, zasmucone, płaczące 
i w surowej powadze, z  rozpostartymi  
lub opadającymi skrzydłami, w kunsztow-
nie udrapowanych szatach lub sztywnych 
kamiennych materiach, z rękoma splecio-
nymi do modlitwy, wzniesionymi ku niebu 
lub w geście bezsilności osuwającymi się 
na kolana. Anioły, podobnie jak inne ele-
menty sztuki sepulkralnej (zwieńczenia, 
gzymsy, cokoły, drobne figury amorków) 
odzwierciedlały zmieniające się tenden-
cje, upodobania i możliwości artystyczne 
kamieniarzy, ale przede wszystkim gust 
oraz religijność zleceniodawców. Me-
nażeria goldbergowskich kamiennych 
nagrobków robiła wrażenie, ale wiele 
grobów było także do siebie, przynaj-
mniej częściowo, podobnych. Przeważały 
kamienne nagrobki z „okienkiem” na 
środku, w którym rozkrzewiały się na boki 
niskopienne odmiany tui. 

U wezgłowia zmarłego znajdował się 
cokół zwieńczony symbolem męki życia 
ziemskiego - żeliwnym krzyżem, którego 
ramiona zachwycały koronkowym mi-
sternym wykończeniem. Obok piaskowca 
żeliwo stało się drugim pod względem po-
pularności materiałem wykorzystywanym 
do wykonywania kutej w żelazie flory. 
Sprawiła to secesja ze swoją fascynacją 
kowalstwem artystycznym i florystyczną 
ornamentyką. Kwiatowe detale bramek i 
płotków w postaci irysów, lilii, dębowych 
gałązek, oliwnych wieńców, bluszczowych 
listków lub tylko splecione łodygi czy 
źdźbła traw stały się elementami skom-
plikowanych układów dekoracyjnych, z 
dominacją falistych i spiralnie zwiniętych 
linii. Zdecydowana większość grobów 
otoczona była płotkami „z włóczni”,  
w ten sposób parcele stawały się mini 
ogródkami w wielkim ogrodzie. Zdarzało 
się, że w owych ogródkach „zamknięte” 
były pojedyncze groby, ale większość mia-
ła jednak charakter „rodzinny” - rodzina 
rezerwowała miejsce na dwa, trzy lub nawet 
cztery kolejne groby. W podobnych ogrodze-
niach znajdowały się podziemne rodzinne 
grobowce nakrywane ruchomymi płytami 
kamiennymi z charakterystycznymi cztere-
ma metalowymi okrągłymi uchwytami.

Niektóre nagrobki zawierały krótkie, 
pozornie oschłe informacje o pochowa-
nych, inne rozwlekle opisywały koligacje 
rodzinne, przyczyny śmierci, ból rozsta-
nia, wzmacniane cytatami z Ewangelii, 
parafrazowanymi popularnymi poema-
tami, łacińskimi sentencjami. Jedne 
robione według szablonu, inne – na 
indywidualne zamówienie, jedne „pisa-
ne” gotykiem, inne modnym wówczas 
pismem odręcznym.

Na większości nagrobków znajdowały 
się wizerunki zmarłych – portrety na 
porcelanowych medalionach. Metoda 
wykonywania tych szczególnych portre-
tów była pilnie strzeżoną tajemnicą zawo-
dową, z uwagi na pracochłonność – przez 
niewielu wykonywaną. Porcelanki oprócz 
tego, że przedstawiały wizerunek zmar-
łego, odzwierciedlały ówczesne modne 
ubiory i fryzury. Panowie ukryci za boko-
brodami à la Franciszek Józef I, sumia-
stymi wąsami, z szyją zakrytą wysokimi 
sztywnymi kołnierzami, z fularami, mu-
chami, krawatami. Panie w koronkowych 
czepcach i toczkach, potem w filcowych 
kapeluszach-kloszach, w kokach na czub-
ku głowy, krótkiej fryzurce na gargone i w 
ondulacyjnych falach, z jakimi najczęściej 
kojarzy nam się przedwojenna Helga; w 
koronkowych stójkach z belle epoque, 
geometrycznych dekoltach, kołnierzy-
kach w drobne kwiatki letnich sukienek 
lub opatulone kołnierzami wykładanymi 
lisami, sobolami lub gronostajami. Prawie 

zawsze w perłach lub koralach, drobnych 
zawieszkach na ledwo widocznych łań-
cuszkach. I te  najbardziej wzruszające 
- dzieci jako małe aniołki: w loczkach jak 
pierścionki, w platynowym „paziu”, star-
sze dziewczynki w mysich warkoczach, w 
marynarskich kołnierzykach, z kokardami, 
uśmiechnięte lub zasmucone jakby w 
chwili mignięcia migawki już wiedziały, że 
niedługo przyjdzie im rozstać się z bliskimi.

Treść i obraz zamieszczane na kamien-
nych płytach dopełniała przebogata fune-
ralna symbolika. Symbole przerwanego 
życia – wagi, bramy, klepsydry, uschnięte 
drzewa, cięte kwiaty i złamane kolumny 
greckie, zgaszone pochodnie, zgaszone 
świece. Symbole wiecznego snu i nadziei 
na zmartwychwstanie – krzyże, motyle, 
makówki, zegary zatrzymane w ostatniej 
godzinie śmierci i pierwszej godzinie życia 
wiecznego, a także uskrzydlone postacie 
dziecięcych i dojrzałych aniołów, czy 
boskich braci - Tanatosa i Hypnosa. I w 
tym wszystkim nadreprezentacja kościo-
trupów, trupich główek i skrzyżowanych 
piszczeli – symboliczne esperanto z uni-
wersalną pointą memento mori. Koścista 
śmierć - raz rozbawiona, przerażająco 
zadowolona ze „zdobyczy”, ale i zapowia-
dająca radosne życie w innym wymiarze, 
lub też w zadumie wsparta na swym 
wygiętym nędznym narzędziu pracy – za-
wsze sprawiedliwa, wyrównująca stany. 
W tamtych czasach niby oswojona, ale 
zawsze przychodząca nie w porę. Do tego 
kosząca zamaszyście – matkom odbierała 
dzieci jedno po drugim, dzieci pozbawiała ro-
dziców. Oporna na prośby i płacz, nieuległa.

Rozmaitość ornamentyki roślinnej tak 
naprawdę gubiła się w żywej przyrodzie. 
Na cmentarzu natura stała na straży 
umarłych. Wyrastające wysoko ponad 
mur cmentarny stare spękane akacje, lipy 
i klony w słoneczne dni swoimi koronami 
obejmowały cieniem rośliny przyziemne, 
tworzyły półmrok, który sprawiał nieod-
parte wrażenie, jakby to całe wzgórze 
łkało - po cichutku, z bezsilności, z żalem 
za tym, co by mogło jeszcze wypełnić te 
przerwane życiorysy. Symbioza umarłych 
z przyrodą była widoczna niemal na 
każdym kroku, bo zieleń rozgościła się 
tu na dobre zamieniając nekropolię w 
prawdziwy „ogród pamięci i wiecznego 
snu” – soczyste tuje, bukszpany, cisy oraz 
róże z brunatnymi główkami, najpiękniej 
rozkrzewiające się przy zapomnianych 
mogiłach. Ich kolce delikatnie wbijały się 
w odzienie przechodzącego, wydawały 
się prosić o krótką modlitwę za swojego 
„podopiecznego”. Ale prawdziwym kró-
lem zadumy cmentarnego wzgórza był 
bluszcz. Rozkrzewiał się i wił płynnie po 
murze okalającym nekropolię, kładł się na 
kamiennych płytach, owijał wokół drzew, 
a zaraz potem spływał kaskadą na okala-
jące groby płotki, to znów wił się w górę, 
by odpocząć na ramieniu anioła, jakby 
zastanawiał się, w którym kierunku wypu-
ścić kolejne pędy. To on mógłby najwięcej 
powiedzieć o umarłych i tęsknocie tych, 
którzy odwiedzali mogiły, porządkowali 
je, dekorowali. To on, z racji swojej nie-
wrażliwości na zmiany pór roku – zawsze 
zielony świadek zmieniających się poko-
leń, obyczajów pogrzebowych, sposobów 
okazywania żałoby i tęsknoty.

Malownicze usytuowanie goldbergow-
skiej nekropolii wpisującej się w falistą 
rzeźbę terenu przez cały XIX i blisko poło-
wę XX w. przyciągało licznych spacerowi-
czów, którzy przemierzali cieniste aleje i 
odbijające od nich dróżki prowadzące do 
obramowanych płotkami mogił. Passe-
giata  po głównej alei cmentarnej wzdłuż 
spływających po wzgórzu tarasach po-
pularna była wśród mieszczan. Zamykam 
oczy i widzę powoli przesuwających się 
ludzi, przekraczających bramę, mijających 
kościół i rzeźbę w kształcie stożka o czte-
rech bokach symbolizujacych cztery etapy 
życia człowieka – narodziny, dzieciństwo, 
dorosłość i śmierć. Kobiety w okazałych 

obcisłych suk-
niach, ciągnęły za 
sobą treny zakoń-
czone szczotkami, 
zamiatały suche 
listki i tujowe 
igiełki, a w porze 
bezdeszczowej 
wzbijały tumany 
kurzu. Ileż cmen-
tarnego pyłu 
przynosiło się na 
nich do wypuco-
wanych steryl-
nych domów? 
Panowie w cylin-
drach, z czasem 
zastąpionych 
mniej ekstrawa-

ganckimi kapeluszami, dziobali ziemię 
laseczkami; po tych małych i nie zwraca-
jących niczyjej uwagi dziurkach można 
było odtworzyć kolejność wizytowanych 
grobów. Z czasem sukienki ulegały skró-
ceniu, stroje panów uproszczeniu, tylko 
trasa pozostawała niezmienna. Kolejne 
pokolenia pokonywały te same ścieżki, 
wizytowały te same parcele, może tylko 
grobów przybywało w „odzidowanych” 
ogródkach. Wszyscy jednak pokonując te 
same trasy wodzili dookoła oczami  
i podziwiali dziesiątki starych, wykona-
nych ręką kamieniarza-artysty nagrob-
ków, wczytywali się w zapisane na nich 
treści, przystawali na krótką modlitwę.

Nekropolia stała się wizytówką miesz-
kańców Goldbergu - odzwierciedlała stan 
zamożności, fascynację sztuką i kulturą 
ludową, światopogląd, przywiązanie 
do tradycji i religii - w tym stosunek do 
śmierci i życia pozagrobowego. Galeria 
pamiątek narodowych i „ojczyźnianych”.

Po wojnie to miejsce kultu stało się 
obiektem ciekawości i penetracji nie 
tylko nowo przybyłych dorosłych poszu-
kiwaczy skarbów, ale i dzieci zamieszku-
jących okolice cmentarza, dla których 
cmentarz stał się po trosze placem 
zabaw – wzbudzającym lęk, ale jeszcze 
większą ciekawość. Bywało, że jedni i 
drudzy zostawiali po sobie nieporządek 
– na powierzchni połamane gałęzie, 
stratowane mogiły, pod ziemią - przesu-
nięte wieka trumien, rozrzucone kości, 
być może pozbawiane cennych lub 
ulubionych drobiazgów – pamiątek po 
życiu ziemskim.

Dewastacja cmentarza była aktem 
walki z tożsamością niedawnego wroga, 
służyła zszarganiu jego pamięci, ale 
przede wszystkim odebraniu poczucia 
przynależności do zajmowanego dawniej 
terytorium. Zgodnie ze sformułowaną w 
XIX w. myślą „Ojczyzna to ziemia i groby” 
- złotoryjski cmentarz był rozrachunkiem 
nie tyle ze zmarłymi, co z żywymi, którym 
zdarzało się na głos wyrażać nadzieję 
na powrót „swoich” i odzyskanie przed-
wojennej własności. Zszarganie pamięci 
umarłych było symbolicznym i mental-

nym odcięciem dawnych 
mieszkańców Złotoryi od 
wspólnotowych i rodzin-
nych korzeni.

Cmentarz-ogród stra-
cił swoją melancholijną 
szatę na początku lat 60., 
kiedy to już z wyraźnej 
potrzeby miejsca dla 
umierających powo-
jennych mieszkańców 
miasta, zapadła decyzja 
o masowej ekshumacji 
i likwidacji pomników 
niemieckich. Nagrobki 
rozebrano, niektóre znisz-
czono, inne przetranspor-
towano w niewiadome 
miejsca, zdemontowano 
epitafia umieszczone 
w wewnętrznej stronie 
murów. Usytuowany przy 
cmentarzu zakład po-

grzebowy zainicjował cmentarną odmianę 
recyklingu – odwrócone stare płyty wracały 
na cmentarz już „pod innym nazwiskiem”. 
Większość kości wywieziono, znajdowane 
w późniejszym czasie resztki złożono w gro-
bowcach, które całkowicie zamurowano.  

Bogactwo przedwojennej sztuki se-
pulkralnej, niebędące wcale typowym 
wyłącznie dla kultury niemieckiej, lecz 
całej ówczesnej Europy, w tym i Polski; 
po wojnie zanikło na rzecz szarych lastry-
kowych płyt lub wysoko polerowanych 
marmurów o kanciastych kształtach. Sym-
bolika oswajająca ze śmiercią opuściła 
cmentarz i znalazła swoich propagatorów 
w osobach projektantów mody, dlatego 
kościotrupy, czaszki i piszczele prędzej zo-
baczymy w postaci świecidełek – wisior-
ków, charmsów, czy na T-shirtach, czap-
kach, bandamkach, dziecięcych szortach 
i niemowlęcych śpioszkach. Współczesny 
barok – uwielbienie dla śmierci pozba-
wionej przestrogi „pamiętaj, że umrzesz”. 
Dekoracyjny detal.

Pamięć o poniemieckim cmentarzu 
zanika wraz z każdą śmiercią człowieka 
z powojennego  pokolenia. Kurczy się 
grono, które z nostalgią w głosie wspo-
mina tamte czasy. Nawet jeśli wówczas 
byli dziećmi jak mała Danusia, Wiesia, 
Halinka - we wspomnieniach których 
cmentarne wzgórze jawi się jako tajem-
niczy ogród pełen pachnących kwiatów, 
ale też niepokoju wywołanego szmerem 
poruszanych wiatrem gałęzi, spadających 
liści, pobrzękujących oderwanych metalo-
wych elementów. Zachwyt przemieszany 
z lękiem znajdował swój dalszy bieg w 
nocnych marach.

Dzisiaj z tego tajemniczego zielonego 
ogrodu zostało jedynie kilkanaście gro-
bowców i starych drzew - w rozpaczliwym 
stanie, strzeliste i przygarbione starością 

jednocześnie. Wiosną z widocznym wy-
siłkiem drzewa wypuszczają pąki, by w 
kolejnych miesiącach zgodnie z rytmem 
przyrody zazielenić się, zbrązowieć i po-
nownie zrzucić liście, zanim jesienny wiatr 
kolejny raz uszkodzi koronę. Stare drzewa 
i szkody, jakie czynią tracąc słabe konary, 
coraz bardziej przeszkadzają ludziom... z 
czasem i po nich nie będzie śladu.  

  Joanna Sosa-Misiak
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W Wilkowie powstaje spalarnia opon.
Urzędnicy boją się terminu spalarnia opon. Wolą 

mówić o przedsięwzięciu, utylizacji, instalacji i tym podob-
nych eufemistycznych określeniach. 

W Wilkowie na terenie dawnej „Leny” powstanie zakład 
produkcji sadzy. Powstanie, bo już uprawomocniło się po-
stanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia. Firma 
jest w trakcie zamawiania i kupowania instalacji niezbęd-
nych do rozpoczęcia produkcji.

Wszystko zaczęło się  w 2011 roku, gdy w Lubinie zawiąza-
ła się spółka PFS Energia. Ma ona jedno zadanie, a mianowi-
cie budowanie w Polsce nowoczesnych instalacji, które będą 
utylizować wyroby gumowe, głównie opony i pozyskiwać 
cenne surowce, między innymi sadzę i olej pirolityczny.  

W Polsce funkcjonuje tylko jeden taki zakład, w Wodzi-
sławiu Śląskim i z uwagi na innowacyjność produkcji pełni 
funkcję placówki doświadczalnej. Właśnie ze względu na 
innowacyjność produkcji sadzy przedstawiciel PFS Energii 
przejawia niezwykłą aktywność. Jest częstym gościem w 
Urzędzie Gminy, był już w skansenie Dymarek Kaczawskich, 
który jakoby ma skorzystać na pobliskiej spalarni. Obiecał 
nawet mieszkańcom Leszczyny i Wilkowa wycieczkę do Wo-
dzisławia. Po to – jak mówi – żeby mogli zobaczyć taki zakład 
i przekonać się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują.   

– Firma ta od początku współpracuje z gminą. Przedsta-
wiciel inwestora Janusz Dobrzański deklaruje, że zawiezie 
sołtysów i niektórych radnych do Wodzisławia, żeby poka-
zać, jak w praktyce wygląda produkcja sadzy ze spalonych 
opon. Jesteśmy w trakcie organizacji takiego wyjazdu, który 
nastąpi jeszcze w tym roku, być może już w październiku – 
mówi wójt Gminy Złotoryja Maria Leśna. – Żeby mieszkańcy 
mogli mieć pełną informację o zakładzie i profilu produkcji, 
przygotowano też ulotki informacyjne. 

Wyjątkowa aktywność firmy PFS Energia ma na celu zapo-
bieżenie ewentualnym protestom, jakie miały miejsce wiosną 
tego roku w Zblewie koło Starogardu i w Studzienicach pod 
Pszczyną. Tam mieszkańcy zaczęli protestować już po wyda-
niu decyzji środowiskowych. Nie uwierzyli zapewnieniom 
inwestorów, że spalarnia będzie bezpieczna i nie zagrozi ich 
zdrowiu. Pojawiły się obawy, że tysiące opon będą sprowa-
dzane uciążliwymi transportami z wielu rejonów Polski, a 
także z Niemiec. Bali się o fetor, który mógłby rozciągać się 
po okolicy. W Studzienicach, na skutek niezłomnego oporu 
mieszkańców inwestor wycofał się z planów budowy zakładu. 
Studzieniczanie odtrąbili zwycięstwo, ale kolejny wniosek o 
lokalizację pojawił się właśnie u nas, w gminie Złotoryja.  

Termin  piroliza to połączenie greckich słów pyr – ogień 
i lysis – rozkład. Proces ten oznacza rozkład substancji 
pod wpływem wysokiej temperatury bez obecności tlenu. 
Pierwszymi instalacjami do pirolizy drewna były (i jeszcze 
gdzieniegdzie są) retorty do wypalania węgla drzewnego. W 
tym przypadku wszystkie lotne substancje ulatniają się do 
atmosfery, podobnie jak w przypadku palenia w domowych 
kotłach węglowych. Natomiast jeśli chodzi o pirolizę, którą 
instaluje PFS Energia w Wilkowie, to inwestor zapewnia, że 
podczas całego procesu nie powstaną silnie trujące fura-
ny, dioksyny i tlenki węgla, które niszczą żywe organizmy. 
Obecnie jedynym sposobem na pozbycie się opon jest ich 
współspalanie w cementowniach, gdy wszystkie te trujące 
substancje unoszą się do atmosfery.

Z ulotki informacyjnej inwe-
stora PSF Energia: 

Jeszcze kilka lat temu świat 
nie radził sobie z problemem 
zużytych opon samochodo-
wych. Były one masowo topio-
ne na dnie mórz i oceanów, za-
kopywane w piaskach Sahary 
oraz gromadzone na tysiącach 
legalnych i nielegalnych skła-
dowisk odpadów. Opony nie 
ulegają rozkładowi i wymagają 
zajmowania dużych terenów. 
Najczęściej stosowaną formą 
odzysku było do tej pory spala-
nie zużytych opon samochodo-
wych w cementowniach.

Unikatowa formuła pirolizy 
– jak twierdzą fachowcy – po-

zwala na pozbycie się milionów ton opon bez obciążenia at-
mosfery produktami spalania i tym samym trucia obywateli. 
Ponadto cały układ technologiczny jest w pełni zamknięty, 
eliminuje zatem emisję pyłów, nie wytwarza ścieków, bo-
wiem woda też chodzi w układzie zamkniętym. Nie stanowi 
zatem niebezpieczeństwa dla ujęć wód podziemnych wody 
pitnej, które w przypadku Wilkowa usytuowane są niedale-
ko, w odległości ponad dwóch kilometrów.

Wójt Maria Leśna nie ukrywa swoich obaw i rozterek, lecz 
z drugiej strony nie może utrącać inicjatywy, którą zaakcep-
towała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wro-
cławiu. Wniosek o zgodę na spalarnię odpadów, a dokład-
niej zakładu produkcji sadzy leżał u nich wyjątkowo długo, 
został poddany szczegółowej analizie. W końcu urzędnicy 
zaopiniowali go pozytywnie. 

– Nie jesteśmy w stanie ocenić takiego raportu, poza tym 
jakie mamy prawo do podważania opinii fachowców? – pyta 
Maria Leśna. – Poza tym ważna też dla nas jest deklaracja 
inwestora, że w pierwszej kolejności zatrudni przy produkcji 
mieszkańców naszej gminy. Na początek będzie to 16 miejsc 
pracy głównie dla pracowników fizycznych. 

Planowana inwestycja będzie położona w granicach 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 oraz w 
otulinie Parku Krajobrazowego Chełmy. Może dlatego w po-
stanowieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest 
zapis, że pocięte opony przeznaczone do spalenia nie mogą 
być składowane byle gdzie, lecz jedynie w boksach o szczel-
nym podłożu betonowym. Olej pirolityczny i sadza muszą 
być magazynowane na placu w szczelnych cysternach. Pod-
czas suchych bezdeszczowych dni wyprodukowana sadza 
może unosić się do góry i osiadać na pobliskich drzewach, 
roślinach i domostwach. Dla zapobieżenia takiemu zjawisku 
postanowienie DOŚ wprowadza wymóg stosowania płacht 
ochronnych. Jeśli natomiast zostanie skażony grunt, inwe-
stor będzie musiał go zebrać i przekazać odpowiedniej fir-
mie do unieszkodliwienia. Nowoczesne zabezpieczenia mają 
wykluczyć niebezpieczeństwo wybuchu instalacji.

W Leszczynie i Wilkowie mieszkańcy nie wykazują zaniepokoje-
nia faktem powstania spalarni opon. Zostali o tym powiadomieni 
zgodnie z procedurą obowiązującą przy tego typu inwestycjach.

– Do Wilkowa Osiedla, Wilkowa wsi oraz Leszczyny sołtys 
pobrał obwieszczenia o powstającej inwestycji i umieścił 
je na słupach ogłoszeniowych – zapewnia Maria Leśna. –   
Mieszkańcy wsi mieli świadomość, że powstaje taki zakład. 
Niektórzy przychodzili do nas i pytali o szczegóły. W Wilko-
wie Osiedlu było zebranie na ten temat i nawet do Urzędu 
Gminy przyszło zapytanie od nich.

Więcej nerwowości przejawiają w tej kwestii złotoryjanie. 
Głównie chodzi o fetor. Już od jakiegoś czasu miasto dusi się 
w smrodzie gnojówki z pól uprawnych Proboszczowa i Jerz-
manic. Janusz Dobrzański utrzymuje, że podczas pirolizy nie 
powstaje żaden zapach. W ulotce informacyjnej PSF Energii 
w ogóle nie ma o tym mowy. Natomiast w Studzienicach 
inwestor nadmieniał, że w obrębie zakładu będzie wyczu-
walna woń gumy zbliżona do zapachu asfaltu. Ten zapach 
podobno ma nie wyjść poza obręb działki. 

Nie można wykluczyć prawdziwości słów pewnego złoto-
ryjanina, który pragnie pozostać anonimowy: Proszę pani, 
dojdzie do tego, że w Złotoryi z jednej strony będzie śmier-
działo gównem, a z drugiej spaloną gumą.

   Agnieszka Młyńczak

Od godziny 10.00 do godziny 13.00 (plus akade-
micki kwadrans) w październikową sobotę można 

było przyjść do Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Re-
kreacji, zarejestrować się i oddać krew. Akcja została 
zorganizowana przez Stowarzyszenie Honorowych 
Dawców Krwi przy pomocy członków stowarzyszeń 
Nasze Rio i Aureus Mons.  Do jej dużego sukcesu na 
pewno przyczyniło się rozpropagowanie przedsię-
wzięcia nie tylko na plakatach w mieście, ale także 
stworzenie wydarzenia, na portalu społecznościowym 
Facebook. Jak podkreślali ci, którzy przybyli oddać 
krew, było to bardzo trafne posunięcie i dzięki niemu 
także więcej osób dowiedziało się o takiej możliwości. 
Wszyscy uczestnicy podkreślali bardzo pozytywny wy-

przy Kościele Św. Jadwigi w Złotoryi. 
Po przywitaniu, wprowadzeniu i krótkiej modlitwie 
nastąpił wymarsz na trasę. Przy każdej stacji pre-
zentowano jej treść, a uczniowie recytowali wiersze 
samodzielnie napisane ku czci Świętej Jadwigi.

miar akcji i jak 
najbardziej byli 
za organizacją 
tego typu wy-
darzeń na te-
renie Złotoryi, 
częściej, niż raz 
do roku. Postu-
lowali także za 
odrodzeniem 
się punktu 
krwiodawstwa  
w Złotoryi, 
ponieważ 
wiele osób nie 

oddaje krwi, mimo dużych 
chęci, z powodu konieczności 
dojeżdżania do Legnicy, a nie 
wszyscy mamy na to czas.  

Tego dnia każdy złotoryja-
nin mógł okazać swoją hoj-
ność. Głowni organizatorzy: 
Jana Kałuża  
i Andrzej Kozioł nie ukrywali 
wzruszenia i szczęścia z powo-
du tak dużego odzewu  
na apel – do ZOKiRu przybyło 
prawie 50 osób. Udało się po-
kazać, jak wielu chętnych jest  

W sobotę 6 października odbył się XV Rajd Ja-
dwiżański. Uczestnikami Rajdu byli mieszkań-

cy powiatu złotoryjskiego, uczniowie szkół wraz ze 
swoimi nauczycielami i opiekunami. 

1. Gimnazjum w Złotoryi
2. Szkoła Podstawowa w Rokitnicy
3. Szkoła Podstawowa w Sokołowcu
4. Gimnazjum w Rokitnicy
5. Zespół Szkół we Wleniu
6. Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi
7. Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi
8. Szkoła Podstawowa w Jerzmanicach Zdroju
9. Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Złotoryi
10. Szkoła Podstawowa w Wilkowie
11. Gimnazjum w Lubiatowie
12. Szkoła Podstawowa w Gierałtowcu
13. Liceum Ogólnokształcące w Złotoryi

Zbiórka uczestników miała miejsce godz. 9.00 

Do ruin zamku  Rokit-
nicy uczestnicy i szkolne 
drużyny dotarły około 
godziny 10.30. 

Na miejscu odbyło 
się ognisko wraz z pie-
czeniem kiełbasek oraz 
podsumowanie Rajdu. 
Organizatorem rajdu był 
TMZZ zaś patronat objęła 
Gmina Złotoryja w osobie 
Pani wójt Marii Leśnej i 
Starostwo Powiatowe – 
Józef Sudoł. Szczególne 
podziękowania należą się 
Pani Annie Mosoczy, Mał-
gorzacie Szcześniak, Wio-
lecie Michalczyk, Panu 
Alfredowi Michlerowi 

i Cezaremu Skale za pomoc i koordynowanie 
sprawnego przebiegu imprezy.

   Tomasz Szymaniak
   Fot. Cezary Skała

w Złotoryi i okolicy, by oddać krew w punkcie krwio-
dawstwa. Złotoryja i okolice to Zagłębie Dawców Krwi. 
Miejmy nadzieję, że wnioski i wynik akcji przyczynią 
się do tego, że w Złotoryi będziemy mogli coraz czę-
ściej oddawać krew.

Jak podkreślali organizatorzy, to bardzo ważne, 
byśmy o takich akcjach nie zapominali  
i nie przechodzili obok nich obojętnie. Wiele osób 
w Polsce czeka na transfuzję krwi, są to ofiary wy-
padków, chorujący na rzadkie, ale niezwykle ciężkie 
choroby, jak również osoby, które przechodzą skom-
plikowane zabiegi chirurgiczne. Dla nas oddanie 450 
ml krwi to niewiele, ale im może ocalić życie. W Pol-
sce nie ma niestety zbyt wielu honorowych dawców 
krwi, którzy regularnie co 2-3 miesiące zgłaszają się 

do punktu krwio-
dawstwa. Częściej są 
to dawcy, którzy co 
jakiś czas uczestniczą 
w takich akacjach 
jak ta.

Bilans to oddane 
blisko 20 litrów krwi. 
Mamy nadzieję, że 
następnym razem, 
będzie nas jeszcze 
więcej. Kolejna taka 
możliwość podziela-
nie się własną krwią 
będzie 18 grudnia w 
złotoryjskim LO im. 
Jana Pawła II. Już 
dziś serdecznie za-
praszamy wszystkich 
zainteresowanych. 

Rafał Wagel

26.09. W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się 
finał Powiatowego Konkursu Czytelniczego  „Krajo-
braz dzieciństwa” oraz spotkanie z Dorotą Suwalską, 
autorką popularnych książek dla dzieci i młodzieży.
29.09. Hanna Markiewicz otrzymała Grand Prix 
Polsko-Niemieckiego Festiwalu Kultury Dziecię-
cej i Młodzieżowej w Monachium.
1.10. Złotoryjski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
rozpoczął czwarty rok działalności.
3-5.10. Daniel Gnatkowski, szef kuchni złoto-
ryjskiego Qubusa został uznany za najlepszego 
kucharza podczas konkursu w trakcie targów 
Gastro-Hotel we Wrocławiu.
3.10. TVP Wrocław wyemitowała program z cyklu 
„Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi” o punktach 
przedszkolnych w Starej Kraśnicy i w Dobkowie.
5.10. Odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w 
Złotoryi w sprawie złotoryjskich zabytków, a w 
szczególności w sprawie budowli powstającej 
pod Basztą Kowalską.
6.10. Uczniowe złotoryjskich szkół wraz z nauczycie-
lami wzięli udział w XV Rajdzie Jadwiżańskim. (TMZZ)
6.10. Odnowa Wsi Gierałtowiec zorganizowała 
piknik rodzinny pod nazwą „Kartoflisko”.
6-7.10. Na zamku w Grodźcu odbyło się VI Agro-
turystyczne Święto Wina i Miodu Pitnego.
12.10. Nad złotoryjskim zalewem odbyła się 
impreza ekologiczna „Zielony Powiat Złotoryjski 
– I Złotoryjska Eko-Zabawa”.
13.10. Po raz kolejny zorganizowano w Złotoryi 
zbiórkę elektrozłomu. 
13.10. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi 
„Dar Serca” przeprowadziło akcję krwiodawstwa.
13.10. W Muzeum Złota została otwarta wysta-
wa prac Pauliny Żuchowskiej „Dom: nie ma Nie 
w Przekonaniu”.
13.10. Przedstawiciele wsi Rzeszówek odebrali II 
nagrodę w kategorii „Najlepszy start w Odnowie 
Wsi” podczas uroczystości przyznania tytułu 
„Najpiękniejszej Wsi Dolnośląskiej 2012” dla 
miejsowości Pęgów.
15.10. Jacek Tyc - wychowawca i nauczyciel w 
Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdr. oraz 
Iwona Jancik - Dyrektor Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Wojcieszowie ode-
brali na Zamku Królewskim w Warszawie wyróż-
nienia w konkursie „Nauczyciel Roku”.
16.10. Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego przemaszerowali ulicami Złoto-
ryi w Paradzie Króla Maciusia I.
17.10. W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło 
się spotkanie autorskie z pisarzem  Zbigniewem 
Niedźwieckim Raviczem.
17.10. W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 
Złotoryi wręczono nagrody uczestnikom konkur-
su plastyczno-literackiego w związku z obchoda-
mi Roku Korczakowskiego.
18.10. W siedzibie Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Złotoryjskiej została otwarta wystawa „Histo-
ria i współczesność Pielgrzymki”. (TMZZ)
18.10. W hali sportowej Tęcza odbyła sięVII Olimpia-
da Osób Niepełnosprawnych Powiatu Złotoryjskiego.
20.10. W hali sportowej Tęcza odbył się turniej 
ju jitsu dzieci i młodzieży o puchar burmistrza 
miasta Złotoryi.
22.10. W świetlicy wiejskiej w Sędzimirowie 
rozpoczęto cykl bezpłatnych warsztatów ręko-
dzielniczych dla mieszkańców Gminy Pielgrzym-
ka „Uczymy się tradycji”.
23.10. W związku z informacją o podłożeniu 
bomby  w Sądzie Rejonowym w Złotoryi, ewa-
kuowano wszystkich pracowników i petentów. 
Informacja okazała się fałszywa.
24.10. W sali konferencyjnej CKSiT w Świerzawie 
odbył się IV Świerzawski Przegląd Talentów „In-
tegracja 2012”. 
24.10. W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył 
się wernisaż wystawy fotograficznej „Turcja – 
pełnia smaku”  oraz spotkanie autorskie Leszka 
Szczasnego.
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Pielgrzymka
wczoraj i dzisiaj

Z Henrykiem Brodatym
na Wilkołaku

18 października br. roku o godzinie 17.00 w siedzi-
bie Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej 

mieliśmy okazję odbyć podróż w czasie - od lat przed-
wojennych  do aktualnych wydarzeń  jednej z miejsco-
wości naszego regionu. Licznie przybyli  na otwarcie 
wystawy „Historia i współczesność Pielgrzymki”  go-
ście mogli zapoznać  się zarówno z przeszłością,  
jak i z teraźniejszością wsi.  Nie ukrywam, że pomysł 
jej zorganizowania  jest mojego autorstwa. Zdecy-
dowałam się pokazać tę bardzo interesującą, a nie 

wszystkim znaną, miejscowość, szerszemu gronu od-
biorców. Pomysłowi przyklasnęli również mieszkańcy 
wsi i członkowie TMZZ oraz Wójt Gminy Tomasz Sybis. 

Wystawę otworzył prezes TMZZ Aleksander Borys. 
Pogratulował organizatorom ciekawej inicjatywy. Ja 
z kolei przybliżyłam gościom cele i kulisy powstania 
ekspozycji. Następnie głos zabrali m.in. Starosta Józef 

Sudoł , p. Sebastian Dębicki i 
Zenon Bernacki. Potem - po 
symbolicznej lampce szam-
pana z kromką  pysznego 
chleba z domowym smal-
cem i ogórkiem w ręku moż-
na było podziwiać  zbiory. 

Na otwarciu było obec-
nych także wielu mieszkań-
ców wsi, którzy z ogromnym 
zaciekawieniem oglądali 
zgromadzone eksponaty, w 

tym kilkadziesiąt 
zdjęć historycznych i 
współczesnych oraz  
starych widokówek. 
Niejednokrotnie od-
najdywali na nich, a 
także  w  kronikach 
szkół, przedszkola 
i Ośrodka Kultury 
członków swojej ro-

dziny. Niektórzy z nich mogli 
przenieść się w ten sposób 
w  czasy młodości. 

W przygotowaniu wysta-
wy wzięli udział: komendant 
OSP - Zbigniew Kopacz,  
Zenon Bernacki,  Stanisław 
Banasiewicz z LZS „Feniks 

Pielgrzymka”, Anna 
Rabska z Klubu 
Łuczniczego „Unia 
Pielgrzymka”, Beata 
Chrabąszcz i Ewa 
Grykiel z zespołu 
„Pielgrzymianki”, 

Sebastian Dębicki – Dyrektor 
GOKSiR, Ewelina Niklewicz, 
Małgorzata Semeniuk, Ka-
zimierz Niklewicz, Cezary 
Skała oraz  Józef Banaszek, 
którego dziełem jest obecna 
forma wystawy. Eksponaty 
zostały dostarczone przez 
wymienione organizacje, a 
także: Gimnazjum i Szkołę  
Podstawową w Pielgrzymce, 
ks. Franciszka Wróbla oraz 

przekazane przez osoby prywatne: Zenona Bernackie-
go - widokówki,  K. Paluch - strój ludowy,  B. Walasik, 
S. Szewczyka,  M. Gomółkę - narzędzia rolnicze, J. 
Lachowskiego. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów rodzin-
nych mieszkańców wsi oraz zostały wykonane przez 
Wioletę Michalczyk i Cezarego Skałę. Wszystkim im 
należą się nasze podziękowania. Dziękujemy również 
Urzędowi Gminy  
za wsparcie finansowe wystawy.

Okazało się, iż we wsi jest wiele utalentowanych 
osób, w tym: Małgorzata Drozdek - autorka ręko-
dzieła, Andrzej Mirek - rzeźbiarz, Waldemar Zaborski 

- muzyk, Ewa Grykiel - malarstwo, członkowie zespołu 
ludowego. Ich dzieła również możemy podziwiać na 
wystawie, która udowodniła, że każda miejscowość 
jest warta pokazania, tylko należy dostrzec i wyekspo-
nować jej walory.

Wystawę można zwiedzać w siedzibie Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Złotoryjskiej przy ul. Szkolnej 1 do 
świąt Bożego Narodzenia od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 9.00 do 15.00. W przypadku grup zor-
ganizowanych jest możliwość zwiedzania z przewod-
nikiem, po uprzednim umówieniu się telefonicznym. 
Zachęcamy szczególnie grupy szkolne, ponieważ jest 
to świetna lekcja historii. 

Zapraszamy serdecznie i sądzimy, że w przyszłości 
kolejne miejscowości naszej okolicy zdecydują  się na 
podobne przedsięwzięcie, aby się pokazać i zachęcić 
do bliższego poznania .

 Wioleta Michalczyk
 Zdjęcia: Emilia Staronka i Mateusz Pisarski

Gdy w 2002 r. pojawił się w Towarzystwie Miłośni-
ków Ziemi Złotoryjskiej pomysł organizowania 

pod patronatem Starosty Złotoryjskiego Powiatowych 
Dni Regionalisty, zakładano, że w kolejnych latach or-
ganizowany będzie przez inne instytucje lub organiza-
cje w różnych częściach 
ziemi złotoryjskiej. W 
ubiegłych latach spo-
tykaliśmy się w Świe-
rzawie, Grodźcu, Lesz-
czynie, Wyskoku, Wil-
kowie, Jerzmanicach 
Zdroju oraz w Złotoryi. 
W 2011 r.  Dzień Regio-
nalisty zorganizowany 
został w Rokitnicy a 
rok wcześniej na Kopa-
czu, co było związane 
z osiemsetleciem 
nadania Złotoryi praw 
miejskich. 

W ubiegłym roku 
bohaterem jubileuszu 
800-lecia był książę 
Henryk Brodaty a wraz 
ze swoim patronem 
Szkoła Podstawowa nr 
3. Z „trójką” sąsiadują 
godne zaprezento-
wania ważne obiekty 
sportowe. Stąd nie-
daleko do górującego 
nad miastem Wilko-
łaka, zwanego trady-
cyjnie Wilczą Górą. 
Pomimo to różnym regionalnym wydawnictwom jej 
przeszłość i znaczenie wciąż nie wszystkim są znane, 
choć w przeszłości zwana była przez złotoryjan „górą 
domową”. Szczęśliwie się stało, że właśnie ta Szkoła 
Podstawowa imienia Henryka Brodatego podjęła się 

organizacji jede-
nastego już Dnia 
Regionalisty. 

Jak co roku, 
zaproszenia 
skierowaliśmy 
przede wszyst-
kim do uczniów 
szkół, aby zwłasz-
cza oni mieli 
okazję zdobyć 
nowe informacje 
i zapoznać się z 
ciekawymi za-
kątkami. W dniu 
21 września na 
XI już Powiatowy 
Dzień Regionali-
sty przybyło na 
ul. Wilczą ponad 
dwieście osób, 
przede wszyst-
kim uczniów  
szkół podstawo-

wych w Rokitnicy Sokołowcu, Wilkowie, Złotoryi (nr 1 
i 3), gimnazjów w Lubiatowie, Pielgrzymce, Rokitnicy 
oraz Złotoryi a także złotoryjskiego Liceum Ogólno-
kształcącego. 

Spotkanie 
rozpoczęło się 
w szkolnej sali 
gimnastycznej, 
gdzie zebra-
nych powitali 
dyrektor Szkoły 
Podstawowej 
nr 3, Leszek 
Łukaszewski 
oraz Starosta 
Józef Sudoł. 
Zaraz potem w 
hali sportowej 
„Tęcza” mogli-
śmy podziwiać 
złotoryjskich 
akrobatów, 
których występ 
przygotował 
trener Leszek Antonowicz. Tak się 
złożyło, że zaraz potem pośpieszyli 
oni na mistrzostwa Polski juniorów 
w Chorzowie, gdzie Marcin Słupecki, 
Damian Skibicki, Mateusz Bielecki i 
Maciej Kroczak wywalczyli srebrne 
medale a Marek Wrześniak, Szymon 
Stokowiec, Melchior Czarnik i Wik-
tor Budzyński - brązowe. Jesteśmy 
pewni, że zaprezentowanie się przed 

uczestnikami Dnia Regionalisty miało wpływ na meda-
lowy sukces.

Tak się złożyło, że wśród obecnych było co najmniej 
kilkunastu absolwentów „trójki” i to właśnie oni z sen-

tymentem sięgali 
pamięcią do cza-
sów, gdy  szkoła 
zwana była 
„tysiąclatką”. 
Kiedyś sala gim-
nastyczna wy-
dawała się nam 
o wiele większa 
i choć dzisiaj, 
w porównaniu 
z halą sporto-
wą, nie może 
imponować, 
to właśnie z tą 
pierwszą wiązać 
się będą rozma-
ite wspomnienia. 

Dawne czasy przypomniała prelekcja Alfreda Michlera 
a nieco bliższe naszym dniom wydarzenia, związane z 
dziejami szkoły, przybliżył Kajetan Kukla. Zapowiedzią 
wyprawy na Wilczą Górę była prezentacja najważniej-
szych faktów z jej przeszłości, którą przedstawił niżej 
podpisany. Zobaczyliśmy obiekty, których już nie ma: 
schroniska, pomniki, lotnisko, dawne sztolnie a także 
ryciny, pokazujące bitwę o Wilkołaka podczas wojen 
napoleońskich. Przemysłowe znaczenie „domowej 
góry” zobrazował film o sposobach wydobywaniu 
bazaltu na wzniesieniach Pogórza Kaczawskiego, udo-
stępniony przez Przedsiębiorstwo Górniczo Produk-
cyjne „Bazalt” w Wilkowie. Gdy opuszczaliśmy szkołę, 
wielu uczestników spotkania, zwłaszcza spoza Złoto-
ryi, zaciekawiły malowidła wykonane przez Jadwigę 
Suchecką-Dyląg oraz Michała Dyląga, przedstawiające 
sceny z początków naszego miasta. Na zainteresowa-
nych czekało stoisko z regionalnymi wydawnictwami, 
między innymi monografią Wilczej Góry, przygotowa-
ne przez TMZZ.

Malowniczo wyglądał długi i kolorowy wąż regiona-
listów, wspinający się na szczyt Wilkołaka. Przy towa-
rzyszącej nam świetnej pogodzie już wtedy można 
było podziwiać panoramę miasta i jego okolic. Wszy-
scy dotarli na płaszczyznę przy granicy rezerwatu, 
gdzie dawniej znajdowało się lotnisko i hangar szy-
bowców a gdzie teraz czekało na nas ognisko. Część 
uczestników, chcąc wzmocnić kondycję, nadwątloną 

podejściem, od razu skorzystała z czekających kiełba-
sek oraz napojów. Wszystkich jednak czekał jeszcze 
spacer nad urwisko kamieniołomu, skąd najlepiej 
widać jedną z tzw. bazaltowych róż. Ciekawą historię 
wulkanu oraz rezerwatu przyrody nieożywionej przy-
pomniała nauczycielka przyrody i historii w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Złotoryi, a zarazem przewodnik 
turystyczny, Małgorzata Szcześniak. Niestety, bez winy 
organizatorów, nie udało się zwiedzić kopalni bazaltu.

Pomimo tego, że wcześniej była już mowa o woj-
nach napoleońskich, to niemałym zaskoczeniem była 
obecność na Wilkołaku żołnierza w historycznym 
mundurze z tej właśnie epoki. W tę rolę wcielił się 
Cezary Skała, znawca i miłośnik czasów napoleońskich 
oraz członek historycznej grupy rekonstrukcyjnej – 
Pułku 2-giego Piechoty i Artylerii Pieszej Księstwa 
Warszawskiego z Krotoszyc.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim 
uczestnikom spotkania a zwłaszcza nauczycielom-
opiekunom grup oraz działaczom TMZZ. O regionalne 
pamiątki dla uczestników zadbało Starostwo Powia-
towe oraz TMZZ, o kiełbaski, napoje i pieczywo TMZZ 
i SP-3. Wiele pracy w przygotowanie ogniska włożyli 
konserwatorzy z SP 3, Ryszard Filipek i Bolesław Hry-
caj. Imprezę fotograficznie uwieczniali m.in. Kajetan 
Kukla, Emilia Staronka oraz niżej podpisany.

Myślimy już o Dniu Regionalisty w 2013 r. – na pro-
pozycje oczekuje TMZZ.

   Roman Gorzkowski
   Fot. Cezary Skała
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Kącik starej widokówki

W Rynku Górnym 
i na ulicy Wilczej

Wieża widokowa

Warto przeczytać

Nasi w PRL-u
Historia jednej fotografii

Zapomniane - odszukane

Barwy sprzed ćwierć wieku

Rąsia, klapa, ...znaczek!

Skandal przez duże „S”

W 2012 roku minęła dwudziesta rocz-
nica udostępnienia dla zwiedzają-

cych wieży widokowej kościoła Narodze-
nia Najświętszej Maryi Panny w Złotoryi.

Choć rozmowy na 
ten temat przepro-
wadzali już 1987 r. 
ks. proboszcz Marian 
Sobczyk, Naczelnik 
Miasta Bogusław 
Cetera, Teresa Borys 
z Wydziału Oświaty, 
Kultury i Wychowa-
nia Urzędu Miasta i 
Gminy oraz działacze 
powstającego TMZZ, 
wieża musiała po-
czekać jeszcze kilka 
lat. Jak pisaliśmy w 
„Echu” w kwietniu 
2007 r., do zamysłu 
jej otwarcia powrócił 
zarząd TMZZ pod 
koniec 1991 r. Dzięki 
zaufaniu, jakim obda-
rzył nas Ks. Dziekan, 
pomocy władz miej-

skich, kilku zakładów pracy (PGKiM, 
TP S.A., PGR, Geobud, 
ZZO, „Lena”, Bank Spół-
dzielczy, Bank Zachodni) 
oraz kilkudziesięciu 
wolontariuszom z TMZZ 
i uczniom LO, udało się 
wstępnie przygotować 
wnętrze wieży i udostęp-
nić je najpierw podczas 
majowych Dni Złotoryi, 
a następnie od czerwca 
do września 1992 r. 
Społeczne dyżury pełniło 
wówczas ponad sto osób. Wkrótce ks. 
proboszcz M. Sobczyk zawarł z TMZZ 
umowę, powierzając nam sprawy, zwią-
zane z udostępnieniem oraz urządza-
niem wnętrza wieży.

W następnych latach wieża czynna  

była od maja do września, dając pracę 
bezrobotnym, i wciąż mobilizując wo-
lontariuszy. Wielu z nich wspinało się 
wielokrotnie w ciągu jednego dnia na 
szczyt wieży, oprowadzając zwiedzają-
cych. Kilkaset osób, głównie uczniów 
LO, otrzymało od TMZZ karty wolnego 
wstępu na wieżę w dowód wdzięczno-
ści za pracę społeczną na rzecz zabytku. 
Przy ich wręczaniu informowaliśmy, że 
kartą może jej właściciel posługiwać się 
dożywotnio (od 2009 r. straciły jednak 
na ważności). Poza sezonem wielokrot-
nie umawialiśmy się z zainteresowa-
nymi wycieczkami lub indywidualnymi 
turystami, umożliwiając im zwiedzanie 
wieży widokowej. 

Na miarę naszych możliwości, prze-
znaczając na ten cel właściwie tylko 
kwoty, uzyskane z wpływów za bile-
ty, oraz niewielkie dotacje z Urzędu 
Miejskiego, staraliśmy się wyłącznie 
społecznie zmieniać jej wnętrze oraz 
otoczenie. Powstały tematyczne eks-
pozycje na wszystkich piętrach i w 
kilku salach nazwanych przez nas Salą 
im. Valentina Trozendorfa, Salą pod 
zegarem, Pod dzwonnicą, Strażnicą. 

Pogłębiliśmy wnętrze tzw. Krypty 
Helmrichów, znajdując m.in. fragmenty 
starej kamieniarki oraz kości ludzkie. 
W pierwszej z wymienionych sal zna-
lazła się m.in. kopia pulpitu biblioteki 
łańcuchowej z imitacjami starych ksiąg 

Biblioteka TMZZ wzbogaciła 
się o nowy tytuł, ofiarowany 

przez autora –  wieloletniego 
mieszkańca Złotoryi. Kazimierz 
Fuławka w opracowaniu za-

tytułowanym ,,Okruchy 
PeeReLu” opisał swoje 
dzieje  w kontekście zdarzeń 
rodzinnych i zawodowych. 
Opisy wydają się być szczere 
i rzetelne. Autor przytacza 
nazwiska osób, z którymi 
miał kontakty towarzyskie  
i służbowe, w latach 1953-
2008.  Może nie wszyscy się 
z tego ucieszą. Czytelników 
zapewne zainteresują za-
kulisowe okoliczności nie-
których decyzji ówczesnych 
decydentów. Autor nie bez 
kozery przyznaje się ,,do 
przyjęcia łapówki”, partyj-
nych grzeszków i zagranicz-
nych wojaży po świecie – w 
czasach, gdy paszport był 
przez wielu obywateli doku-
mentem tyleż upragnionym 
co niemożliwym do zdoby-
cia. Wspomnienia opisane 
są lekko, potoczyście i z 
humorem.
 Danuta Sosa

Do 1945 r. posługiwano się nazwą Rynek 
Górny (Oberring) a dzisiejsza ul. Bohate-

rów Getta Warszawskiego była Wolfsstraβe, 
czyli Wilczą. Erich Beer, właściciel „Gospody 
pod niemieckim domem” (Gasthof zum Deut-
schen Hause), stojącej u zbiegu Rynku oraz 
ul. Wilczej, zadbał o firmową widokówkę, 
którą wysłano ze Złotoryi do Drezna w 1935 r. 
Widzimy m.in. nieistniejącą już zabudowę tej 

części miasta. Aby nie było 
wątpliwości co do lokalizacji 
w/w obiektów, zamieszczamy 
także drugą widokówkę, z 
większym fragmentem Ryn-
ku, nadaną na poczcie kilka 
lat później. 

Roman Gorzkowski

„Barwy Kaczawskie” były pierwszą 
w historii miasta gazetą plaka-

tową. W latach 
1983-1988 wyda-
wał ją, z inicjatywy 
Sławiana Troc-
kiego, Klub Miło-
śników Gór przy 
ZOK-u. Z okazji 
dwudziestego 
numeru Barw spo-
tkali się w 1987 r. i 
uwiecznili na fo-
tografii niektórzy 
autorzy i działacze 
KMG. Od lewej 
stoją: Jerzy Wójcik, 
Henryk Stachowski 
(nie żyje), Roman 
Gorzkowski, Józef 
Tadeusz Czosnyka, 
nn, nn, Piotr Mi-
goń, Henryk Stem-
czak (?), Krzysztof 
Maciejak, Tomasz 
Pietrucha, nn, 
Artur Kwaśniew-
ski. „Wyżej” klęczą 

(od lewej): Jan Kośmider, Sławian Trocki 
(nie żyje), Grażyna Staronka, Kazimierz 

Litwin, Piotr Okręglicki (?), Robert 
Goździk. Oprócz kilku stojących 
postaci (nn), nie potrafimy również 
zidentyfikować sześciu najmłodszych 
i najniżej znajdujących się osób. 
Prosimy o pomoc Czytelników!

Roman Gorzkowski

(1996), wykonana po naszej wizycie w 
Warszawie, gdzie znajdują się oryginały. 
Tutaj trafiło także kilka starych obrazów 
m.in. z XVII-XVIII w. Umieściliśmy w 
konkretnych miejscach opisy zabytków, 
znajdujących się we wnętrzu. Z naszej 
inicjatywy zamontowane zostały urzą-
dzenia emitujące hejnał miejski oraz 
dźwięki starego dzwonu. Zainstalowano 
również domofon, wykonano nowe 
okienka umożliwiające oglądanie ze-
gara oraz strychu kościoła. Na balkonie 
widokowym umieściliśmy 
fotografie z opisami wi-
docznych z tej wysokości 
obiektów. Niewątpliwie 
w kontekście wieży i jej 
funkcji podjęliśmy udane 
zresztą próby odnalezienia 
dzwonów, które niegdyś ją  
zdobiły. Przed wieżą stanął 
szyld i drewniane ławy. 
Ważną rolę, naszym zda-
niem, odgrywało stoisko z 
wydawnictwami regionalny-
mi (a nawet znaczkami pocz-
towymi), umożliwiające np. 
wysłanie okolicznościowej 
widokówki, nawet w nie-
dzielę. Z naszej inicjatywy 
w pobliżu wejścia pojawiła 
się też skrzynka pocztowa. 

Do wnętrza wieży tra-
fiły również zabytkowe 
przedmioty z kościoła w 
Jerzmanicach Zdroju. W 
2005 r. opracowaliśmy 
przewodnik po wieży 
widokowej. Wielokrotnie 
dokonywaliśmy napraw 
różnych elementów 
wnętrz, na jakie było 
stać nas oraz proszonych 
przez nas fachowców.

W marcu 2005 r. 
otrzymaliśmy od ks. proboszcza S. Śmi-
gielskiego poświadczenie, w którym 
czytamy, że TMZZ: bez zarzutu wywią-
zuje się z porozumienia, zawartego 
w dniu 15 maja 2002 r. przez Parafię 
NNMP i TMZZ odnośnie udostępnienia, 

obsługi i opieki nad wieżą widokową 
kościoła NNMP. Powierzając TMZZ 
opiekę nad wieżą kościelną wzięto pod 
uwagę długoletnie doświadczenie To-
warzystwa i dotychczasowe osiągnięcia 
dotyczące kościoła NNMP a sięgające 
1989 roku. Z inicjatywy TMZZ w 1992 
r. udostępniono wieżę zwiedzającym 
i dostosowano do tego jej wnętrze. 
Od tego czasu nieprzerwanie TMZZ 
sprawuje opiekę nad wieżą i otwiera 
jej podwoje od maja do sierpnia (a 

nawet września). 
Wzbogacane są co-
rocznie poszczególne 
sale wieży, np. Sala 
Trozendorfa i Straż-
nica.[…]Corocznie na 
wieżę wchodzi bardzo 
dużo turystów z kraju 
i zagranicy, zwie-
dzając oprócz tego 
kościół Mariacki i całe 
miasto. Działalność 
TMZZ przyczynia się 
do szerokiej promocji 
ziemi złotoryjskiej i jej 
zabytków.

Do 2007 r. szaco-
waliśmy, że do tego 
czasu zwiedziło wieżę 
ponad dwadzieścia 
tysięcy osób. W 
archiwum TMZZ 
pozostało kilka ksiąg 
pamiątkowych z wpi-
sami turystów z kilku 
kontynentów. 

Nazwisk wszystkich 
osób, które społecz-
nie poświęciły swój 
czas dla wieży wi-
dokowej nie sposób 
w tym miejscu wy-
mienić. O wszystkich 

zmianach dotyczących wieży wielokrot-
nie informowaliśmy w prasie lokalnej 
oraz osobnych publikacjach. 

Ks. proboszcz Stanisław Śmigielski, 
przystępując do remontu wieży, polecił 

nam ją opuścić, informując jedno-
cześnie, że po zakończeniu remontu 
współpraca TMZZ oraz parafii będzie 
kontynuowana. We wnętrzu pozostawi-
liśmy kopię pulpitu biblioteki łańcucho-
wej, bo tam jest jej najodpowiedniejsze 
miejsce, oraz zdążyliśmy jeszcze prze-
kazać nowe fotograficzne panoramy z 
tarasu widokowego.

Nigdy nie podważaliśmy ogromnego 
znaczenia prac przy wieży, wykonanych 

w latach 2008-
2009. Osoby, 
które projektowa-
ły nowy wystrój, 
otrzymały od nas 
wiele publikacji 
oraz materiałów 
ikonograficznych.

W czerwcu 
2012 r. zwró-
ciliśmy się do 
ks. Stanisława 
Śmigielskiego, 
aby zgodził się na 
umieszczenie we 
wnętrzu wieży 
tabliczki (o wy-
miarach 25 x 33 
cm) z następują-
cym tekstem: W 
1992 r., z inicjaty-
wy Towarzystwa 
Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej, wyż-
szą wieżę kościoła 
pw. NNMP w 
Złotoryi udostęp-
niono do zwiedza-
nia, urządzając 
wnętrze i punkt 
widokowy. Wieża, 
corocznie czynna 
od maja do wrze-
śnia, pozostawała 

pod opieką TMZZ do września 2007 r. 
Ks. proboszcz  odmówił i nie przekonali-
śmy go, że treść tabliczki dotyczy okresu 
do 2007 r. Oświadczył kategorycznie, że 
tylko on urządził wnętrze.

 Roman Gorzkowski

Jak udowad-
niamy od 

dłuższego już 
czasu, war-
to kolekcjo-

nować naj-
rozmaitsze 
przedmioty, 
związane z 
naszym mia-
stem. Czy-

telnicy tej rubryki 
zauważyli z pewnością 
i to, że niektóre kolek-
cjonerskie walory „wy-
szły już z mody”. Taki los 
spotkał chyba także znaczki, 
które kiedyś dumnie nosi-

liśmy w klapach marynarek, chwaląc 
się, że jesteśmy złotoryjanami. Dzisiaj 
wyjątkowo możemy spotkać taki widok, 

chyba nie 
tylko dla-
tego, że jak 
na lekar-
stwo bra-
kuje pro-
ducentów 
złotoryjskich 
pamiątek. A 
jeśli np. jakaś 
instytucja je 

zamówi, to 
skrzętnie (?!) 

trzyma ten fakt w 
ta- jemnicy.

Roman 
Gorzkowski

lat wygląda tak, jak na fotografii. Ten fakt naszej polskiej 
„gospodarności”, „poczucia estetyki”, „szacunku”, czy 
czegoś jeszcze innego, wywołuje wielkie zdziwienie nie 
tylko u wszystkich złotoryjan wchodzących na Wilkołak. 
„Podziwia” ją wielu krajowych i zagranicznych turystów, 
przysparzając przewodnikom poczucia wstydu. Tędy 
przebiega np. trasa międzynarodowych mistrzostw Polski 
w nordic walking, niedawno  przechodziło obok kilkuset 
uczestników Powiatowego Dnia Regionalisty.

Nikt od lat nie poczuwa się do natychmiastowej wymia-
ny tego „zabytku”, a najbardziej odpowiedzialne są za to, 
jak się wydaje, władze gminy Złotoryja lub (oraz) konser-
wator przyrody w Legnicy. 

Z drugiej strony – czyż nie jest tak, że owa tablica pa-
suje swym stanem do braku jakiegokolwiek pomysłu na 
zagospodarowanie rezerwatu „Wilcza Góra” i całego Wil-
kołaka?

   Roman Gorzkowski

Stojąca od dłuższego czasu na Wilkołaku ważna 
tablica informująca o najbliższym Złotoryi rezer-

wacie przyrody nieożywionej od kilku co najmniej 
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Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji 
zaprasza na spotkanie i koncert 

z wierszami Jolanty Zarębskiej 
oraz promocję książki: "Śpiewam i milczę", 

które odbędą się w sobotę 10 listopada 2012 r. 

w sali widowiskowej ZOKiR o godzinie 17.00.


