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LUDZIE ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ

Listopad 2012

Śpiewam
i milczę

Złotoryja
dla złotoryjan
W swojej naiwności myślałem, że ziemia złoto-

ryjska każdemu mieszkańcowi, czy to miasta 
Złotoryja, czy miasta Wojcieszów, czy wsi Lubiatów 
jest równie bliska. Okazuje się jednak, że Złotoryja 
nie należy do ziemi złotoryjskiej. To byt zupełnie 
obcy, rzec by można – wyalienowany. Ta alienacja 
jest tak dalece posunięta, że Złotoryja, to nawet 
nie wszystko, co w granicach miasta się znajdu-
je, co gorsza, złotoryjanami chyba nie są wszyscy 
mieszkańcy grodu. 

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury 
i Kultury Fizycznej radnym został przedstawiony 
projekt uchwały niewyrażającej zgody na utwo-
rzenie przez powiat złotoryjski gimnazjum przy 
Liceum Ogólnokształcącym. Wiadomo, chodzi o pie-
niądze, które gmina straci z subwencji oświatowej, 
gdy część uczniów wybierze nowo utworzoną szkołę. 
Radni ochoczo zgodzili się z tą propozycją, bo, jak 
to określił radny Józef Banaszek: „jest to próba 
oskubania gimnazjum złotoryjskiego”. 

Niestety, radni podeszli do sprawy zupełnie bez-
refleksyjnie. Nie zadali sobie trudu, by rozpatrzeć 
wszystkie kwestie „za” i „przeciw”. Nie pokusili się 
o analizę finansową – ile dokładnie miasto mogło-
by stracić, czy trzeba byłoby zwolnić nauczycieli, a 
jeżeli tak, to ilu. Do głowy im nie przyszło, że może 
są jakieś walory takiego rozwiązania. Przez myśl nie 
przebiegło, że być może po prostu jest zapotrzebo-
wanie na taką szkołę. A najwięcej mieli do powiedze-
nia ludzie, którzy nie mają dzieci w wieku szkolnym.

Przeraża mnie krótkowzroczność. Przeraża mnie, że 
radni, nie po raz pierwszy zresztą, w głębokim powa-
żaniu mają swoich wyborców i o sprawach dużej wagi 
decydują autorytatywnie, bez jakiejkolwiek próby po-
głębienia tematu, skonsultowania się z mieszkańcami.

W ciągu sześćdziesięciu minut, gdy jeden radny 
przytakiwał drugiemu radnemu, a tym przyta-
kiwał pan Główny Specjalista do spraw oświaty 
wespół z panem Sekretarzem Miasta – podjęto 
bardzo ważną, wprawdzie nieostateczną, decyzję w 
sprawie dotyczącej tych, co kiedyś będą stanowić o 
przyszłości ziemi złotoryjskiej.

W imię czego? W imię sztucznych, administracyj-
nych podziałów, w imię przekonania, że jeżeli Liceum 
Ogólnokształcące jest w jurysdykcji powiatu, to nie 
uczą się tam i nie pracują złotoryjanie, a przyszłość 
tej placówki nie ma zupełnie wpływu na miasto?

Inwestycji w naukę nie widać na pierwszy rzut 
oka. Na pewno lepiej wygląda nowy budynek, nowy 
chodnik, nowy plac zabaw.  Trudniej jest się po-
chwalić, bo i komu, że poziom z egzaminu gimna-
zjalnego wzrośnie. 

Nie deprecjonuję tu złotoryjskiego gimnazjum, 
lecz wiem, że konkurencja rozwija, a monopol 
uwstecznia. Jeżeli redukuje się liczbę godzin naucza-
nia języków obcych, trudno mieć pretensję, że ktoś 
wychodzi z ofertą, która tę lukę zapełni.  

Na najbliższej sesji rady miejskiej radni podejmą 
ostateczną decyzję w sprawie odrzucenia prośby o 
zgodę na utworzenie gimnazjum przy Liceum Ogól-
nokształcącym. Jestem realistą i nie łudzę się, że 
będzie inna niż na posiedzeniu komisji. Mam jednak 
nadzieję, że ludziom, którym zależy na utworzeniu 
nowej szkoły przy LO, na tym, żeby młodzież zie-
mi złotoryjskiej miała możliwość wyboru, a przede 
wszystkim szansę na trochę inną ścieżkę rozwoju, po-
przez stworzenie pewnej ciągłości edukacyjnej - nie 
zabraknie determinacji. Bo tu chodzi o coś więcej niż 
przejęcie subwencji oświatowych i „oskubania miasta”.

Jeżeli dzisiaj nie zadbamy o najzdolniejszą mło-
dzież, porzućmy nadzieję, że wykształcimy kie-
dykolwiek elity, które ożywią skostniałe organy 
lokalnej „metropolii”. Więc może warto zdobyć się 
na trochę odwagi i spojrzeć nieco dalej niż koniec 
swojej kadencji?

Robert Pawłowski

Pod koniec lata ukazał się pierwszy tomik 
wierszy Jolanty Zarębskiej „Śpiewam i mil-

czę”. Autorka jest polonistką w Liceum Ogólno-
kształcącym w Złotoryi, reżyserem teatru „Mimo 
wszystko”, a prywatnie spełnioną i szczęśliwą 
żoną, mamą oraz, w co trudno uwierzyć, babcią 
czworga wnucząt. 10 listopada w sali widowisko-
wej Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji 
odbył się wieczór autorski poetki okraszony pięk-
ną muzyką, śpiewem i recytacją wierszy z debiu-
tanckiego tomiku. Artyści – aktorzy teatru „Mimo 
wszystko” to wychowankowie poetki, uczniowie i 
absolwenci Liceum. Rozmowę z Jolantą Zarębską 
przeprowadziła tego wieczoru Iwona Pawłowska – 
prywatnie koleżanka z pracy poetki.
Iwona Pawłowska: Kiedy zaczęłaś pisać z myślą, że 
to nie jest tylko zabawa?
Jolanta Zarębska: Zaczęłam publikować na po-
etyckich forach w 2009 r. i wiedziałam, że to nie 
jest tylko „zabawa”, ponieważ teksty zaczęto 
poddawać korekcie, ocenie. Przyznam, że nie 
było to łatwe. Często także mało przyjemne. Udo-
stępnianie tekstów szerszemu forum wiąże się z 
polemiką wobec różnych opinii. Także tych nieme-
rytorycznych i niewybrednych w stylu. Z czasem 
się okazało, że nie jest ze mną tak źle.
Jak trafiłaś do antologii?
Po raz pierwszy zamieściła moje wiersze antologia 
Portalu Pisarskiego pt. „Niebieskie krzesło”. Tra-
fiłam tam z pięcioma wierszami na zaproszenie 
administratorów portalu. Do kolejnej publikacji 
(„Z ziemi przychylnej”) trafiłam w wyniku kon-
kursu. Zgłosiłam teksty do konkursu XXII Ogólno-
polskich Spotkań Literackich Pokoleń Kruszwica 
– Kobylniki 2010. Z trzech wysłanych utworów 
zakwalifikowano do druku dwa. I tak trafiłam do 
grona trzydziestu siedmiu autorów, wybranych z 
kilkuset. Sama się dziwiłam, jakim cudem się tam 
znalazłam. Publikacja w almanachach Spotkań 
w Kruszwicy to tylko część olbrzymiego „szkole-
nia”, które w ciągu kilku dni zajmuje uczestników 
warsztatami z analizy wiersza, interpretacji poezji 
śpiewanej, lekcjami z teorii wiersza ( zupełnie 
serio – trzeba prowadzić zajęcia z uczniami szkół 
powiatu!), warsztaty teatralne, wizyty w muzeum 
(Kasprowicza!). Przede wszystkim – dostaje się 
tam porządną lekcję pisania. Kolejną antologię, 
w której znalazły się moje teksty, tworzyli poeci 
związani z portalami, na których publikuję. Na ich 
zaproszenie weszłam w skład „Harmonii dusz” z 
siedmioma tekstami. Ostatnio – także w wyniku 
konkursu – znalazłam się w kruszwickim almana-

chu XXIV Spotkań Pokoleń Literackich „Słowiańska 
woda pamięci”. Podczas inauguracji Spotkań, 
które przybierają postać niezwykle uroczystego 
wydarzenia dla Kruszwicy i Bydgoszczy, przeżyłam 
autentyczne wzruszenie, bowiem mój tekst „Do-
kąd pędzisz, Goplano” pani Elżbieta Nowosielska, 
redaktorka wydawnictwa, zamieściła jako motto 
almanachu. Przyznam, że była to przemiła niespo-
dzianka.
Zdecydowałaś się na wydanie tomiku. Trudne to 
zadanie?
Najtrudniej było się zdecydować. Przyznam, że 
długo zwlekałam, w końcu dałam się namówić i 
okazało się, że „namawiacze i namawiaczki” mieli 
rację. Było ich wielu.
Pierwszymi osobami, które wyraziły chęć czytania 
moich wierszy „na papierze” były koleżanki – zło-
toryjanki. Jako pierwsza taką opinią zaskoczyła 
mnie pani Cetera, która usłyszała wiersz w progra-
mie benefisu Ani Radzickiej: „Podzielić, pomno-
żyć”. Później – moi drodzy uczniowie – aktorzy 
teatru „Mimo wszystko”, Dorotka Radwańska 
– Mazur, która podczas naszych wspólnych wycie-
czek wysłuchiwała setek moich wierszy i pytała: 
„Masz jeszcze? Dawaj!”  Ostatecznie jednak 
„zaciągnęły mnie” do wydawcy koleżanki po 
piórze: Magda Tarasiuk z Warszawy i „Miladora” 
– pisarka, poetka z Krakowa. Ta ostatnia pchnę-
ła mnie w objęcia Miniatury: Wysłała mailem 
procedurę oferty wydawniczej „Stowarzyszenia 
Siwobrodych Poetów”, pouczyła o „porządku” 
składanych dokumentów. Dalej – poszło już samo. 
Wybór zajął mi połowę wakacji. Wysłałam ofertę 
wydawniczą i … nie czekałam nawet na odpo-
wiedź. Tymczasem pan Mieczysław Mączka odpo-
wiedział szybko uroczą reprymendą: „Szanowna 
Poetko, proszę o porządek w nadesłanych plikach, 
ponieważ jesteśmy zainteresowani wierszami, ale 
porządek obowiązuje!” Uporządkowałam wysłany 
materiał i tym razem czekałam z niecierpliwością, 
bo posłałam sto tekstów. Byłam ciekawa, które 
redakcja wybierze do publikacji. Nie odrzucono 
żadnego. Wkrótce nadeszła umowa o książkę. 8 
sierpnia książeczka była gotowa.
Dlaczego „Śpiewam i milczę”? Skąd taki układ 
tomiku?
Zamyśliłam, że nie będę układać tomu „tema-
tycznie”. Piszę tradycyjne wiersze sylabotoniczne, 
pogardliwie zwane „rymowankami”. To piosenki. 
Stąd „Śpiewam”.
Białe – wolne wiersze nazwałam „milczę”. To zapis 
refleksji, wynik obserwacji świata, wyraz najtrud-

niejszych emocji i przeżyć, o których najczęściej nie 
mówię.
Kto ci pomagał w przejściu przez cały proces wydaw-
niczy? Co było najtrudniejsze?
Po przyjęciu materiału do publikacji – sam wydawca, 
pan Mieczysław Mączka, pierwszy wśród „Siwobro-
dych”. Przedtem – Radomiła Birkenmajer- Walczy, 
wspomniana wcześniej krakowska pisarka i Magda 
Tarasiuk – moja przyjaciółka, koleżanka po piórze, 
autorka „Tary”. Przez kilka nocy wybierała spośród 
kilkuset wierszy tę setkę. Podczas procesu wydawni-
czego nie potykałam się z „Kochanym Wydawcą”. To 
człowiek wielkiej kultury, przyjaciel poetów, którym 
oddaje autonomię, szanując zdanie autora. To on 
zdecydował o doborze szaty graficznej, ilustracjach 
Beaty Polkowskiej, kolorze okładki itp. W zamian ja 
obdarzyłam Miniaturę zaufaniem i nie przeszkadzałam 
jej w pracy . Wcześniej miałam w rękach książkę 
tego wydawnictwa, zapoznałam się z jego profilem,  
historią. Współpracowaliśmy w przemiłej atmosferze.
Napisałaś w „Osieckiej”, że wiersze „rodzą się z bólu i 
łez”. Zawsze trzeba się smucić, by pisać?
Oj, geneza tego wiersza jest niezwykła: Pewnego 
ranka obudziłam się z „wewnętrzną potrzebą” zapisu 
sonetu dla Agnieszki Osieckiej. Zanotowałam kontur 
tekstu, ruszyłam w codzienność i usłyszałam w me-
diach, że to rocznica śmierci mojej ukochanej, nie-
zrównanej poetki. Pewnie coś musiało mi doskwierać, 
skoro tyle w tym tekście smutku. Bo jest. Jest i ból, i 
rozpacz. Kawęczyć o tym, zatruwać własnym bólem 
atmosferę? Po to jest wiersz. A ten – nie wszyscy mu-
szą przeczytać. Ale jeśli chcą – proszę bardzo. Wiersze 
nie rodzą się z letniości, nijakości doznań. Jeśli nawet 
na takie wyglądają, przez dystans, wycyzelowaną 
formę, są efektem głębokich i ważkich doznań. Z pew-
nością nie powstają z błahych powodów. Nie zawsze 
trzeba się smucić, by pisać. Jest w moich tekstach 
sporo radości, uśmiechu. Ale też – takiego od ucha do 
ucha, gromkiego, perlistego, jak w wierszu „A kochaj-
że mnie…” czy w „Ech, wiosno”.
Twoje wykształcenie filologiczne pomaga czy prze-
szkadza w pisaniu?
Zdecydowanie – pomaga. Pozwala mi osiągać świado-
mość formy. Kiedy porywam się na stylizację, wiem, 
co robię. Podczas pisania tekstów ekfratycznych do-
stosowuję formę do tekstu, z którym polemizuję. Inny 
styl pojawił się w „leśmianikach”, cyklu od „Marzeńca” 
do wiersza pt. „Światłocieniec”, inny w ekfrazie do 
obrazów Salvadora Dali, jak „Byle nie mimesis”. Także 
widzieć usterki we własnych tekstach. Niekiedy po 
latach dokonuję korekty. Czyszczę teksty z inwersji, 
zbędnych zaimków.
Nie sądzisz, że bycie poetą jest niebezpieczne? Prze-
cież dajesz czytelnikom kawał swojej duszy, intymne 
przemyślenia. Wydaje się, że poeta ma wszystko „na 
sprzedaż”. Co ty zostawiasz dla siebie?
Nie możemy zapominać o prawie pisarza do fikcji lite-
rackiej. W moich wierszach pozwalam 
sobie na „zmyślenia”, na „tajemnicę”, 
z którą zostawiam czytelnika. Nie, nie 
wszystko o sobie „opowiadam”, a jeśli 
już, chowam to w metaforze. 
Ile w tobie jest z Julii, Desdemony, 
Małgorzaty, Ofelii?
Bardzo wiele. Przede wszystkim 
– zawieram w tych wierszach mój 
osobisty odbiór literatury, spektakli. 
Razem byłyśmy na balecie Prokofie-
wa „Romeo i Julia” we Wrocławiu. 
Pamiętasz, jak reżyser zakończył 
inscenizację?. Poszłam tym tropem, 
przetwarzając przez własną ocenę 
widowiska historię młodziutkich 
kochanków z Werony. Przetworzyłam, 
przeciągnęłam przez siebie interpre-
tację krzyku, przesłanie inscenizacji, 
„siwy dym” - żałobny kir nad mia-
stem.  „Desdemona” powstała po 
inscenizacji Jacka Głomba „Otello”.  
Wybrałam z tej inscenizacji ujmującą 

scenę śmierci Desdemony. Pięknie zagrana, świetnie 
wymyślona: pokorna, pełna zgody na śmierć. Według 
mnie – najlepsza scena tego spektaklu. Małgorzata z 
powieści Bułhakowa – muza, delikatna i silna jedno-
cześnie, niby w tle zdarzeń, a obok, czujna, troskliwa. 
Pozwalam sobie w tym wierszu na grę z Czytelnikiem. 
Kiedy można pomyśleć, że w poincie wiersza Małgo-
rzata mówi o miłości, niektórzy wiedzą, że chodzi o 
wolność. I to już – moje.
Poeta musi być dzieckiem podszyty i szczerze dziwić 
się światu. Czy w tobie jest też to zdziwienie? Czemu 
się dziwisz?
Noszę w sobie piękny tekst piosenki „Kiedy się dziwić 
przestanę” Jonasza Kofty:
Kiedy się dziwić przestanę, 
Zgubię śpiewy podziemnych strumieni, 
Umrze we mnie co nienazwane, 
Co mi oczy jak róże płomieni…
Będzie po mnie

Ciągle z naiwnością dziecka ale i bezkompromisowym 
oddzielaniem dobra od zła mierzę się z brutalną siłą, 
z „buractwem”, chamstwem. Niewiele mogę, ale jeśli 
– staję w obronie słabszych. I ciągle boję się brutalnej 
siły, która rozpycha się twardymi łokciami, i często – 
nadal wygrywa.            
Poezja powinna być według ciebie piękna czy praw-
dziwa?
Dziś nie ma tematów „niepoetyckich”. Już A. Bursa 
pisał w „Dyskursie z poetą”:
„wynieś proszę to wiadro
bo potwornie tu śmierdzi szczyną”
możliwe że to było nietaktowne
ale już nie mogłem wytrzymać.
Wiersz musi być „o czymś”. Brutalna prawda o życiu, 
rynsztok, bieda, patologia – także muszą mieć miejsce 

w poezji. Wiersz nie 
musi być „ładny”, przez 
urokliwe, wdzięczne 
elementy przestrzeni 
lirycznej. Musi być „waż-
ny”, albo niech go nie 
będzie.
Unikam „publicystyki”, 
jednak kiedy coś mnie 
mocno poruszy, po-
wstają teksty, jak „Podła 
knajpa” albo niepubli-
kowany dotąd drukiem 
wiersz z pointą:
… i nie zostawiaj dziecka 
na dworcu,
bo pierwsze rzuci kamie-
niem.
Od czego zaczynasz 
wiersz?
Zawsze najpierw jest 
pomysł, temat. I zawsze 

jest to resume dnia, wydarzenia, zjawiska… . Siada 
się i się pisze. Forma „wychodzi w praniu”. Bo czasem 
chcę „na biało”, a tu nagle pojawia się rytm, rym… i 
jest zupełnie inny tekst. Ale z myślą – rodzi się pointa. 
Na nią stawiam. Na ten mocny akcent w finale wier-
sza. Żeby zostawić Czytelnika w zadziwieniu, zaskoczyć 
na koniec. Żeby została refleksja, jako mocny akcent. 
Piszesz nocami? Sporo nocy w tych wierszach.
Tak. Noc daje mi gwarancję ciszy. Odcina mnie od 
„dziennych spraw”.  Niedawno rozmawiałam o tym z 
Michałem Piaskiem: Kiedy się tworzy, potrzebna jest 
warownia, erem, który oddziela twórcę od zewnętrz-
nego świata. Trzeba zostać sam na sam z myślami, 
oddać się bez rozkojarzenia twórczości.  Poza tym 
– jestem typem ćmy: już w liceum „zakuwałam” noca-
mi, nocą nadawało „Radio Luxemburg”, nocna Trójka. 
W okresie studiów byłam już żoną i matką. Musiałam 
pogodzić życie prywatne, obowiązki matki, żony, 
synowej, w dodatku – młodej nauczycielki z lekturą 

filologii polskiej. I znów – na pomoc przychodziła noc. 
I tak zostało.
Intrygują mnie te wiersze, które zawierają dedyka-
cję, np. twój „Czasownik”. Kim jest Mirka?
Wiersz pt. „Czasownik” dedykowałam Mirce. To przy-
jaciółka mojej przyjaciółki, zatem i moja. Poznałyśmy 
się na obozie sportowym Ali Skowrońskiej w Łazach. 
Urządziłam dziewczynom w wolnym czasie warsztaty 
teatralne. Po krótkim wprowadzeniu dziewczyny za-
grały etiudy. Ich treść (dla mojego rozpoznania moż-
liwości uczestniczek) miała odpowiadać na pytanie: 
Co robisz, gdy pada deszcz. Mirka, która niedawno 
wygrała walkę z ciężkim doświadczeniem losu, przed-
stawiła literacką treść etiudy, jaką za chwilę zagrała. 
Jej treść zawarłam w wierszu. Witalność i niezwykły 
apetyt na życie. Radość przeżywanego zjawiska, jak 
„Jarmark cudów”. Niezmiernie mnie to zachwyciło 
i wzruszyło. W wierszu „Czasownik” połączyłam to 
niezwykłe spotkanie z Mirką i moje poetyckie credo. 
Bez czasownika – nic się nie opowiada,  nic się nie 
dzieje.  Jak zauważyłaś, jestem „czasownikowa” . Co 
dodałam Mirce? 
Jeszcze jeden czasownik: Kocham.
Kiedy wysłałam Mirce ten wiersz, a czułam się w 
obowiązku, bo wiersz ukazał się drukiem, zadzwoniła 
do mnie, i proszę mi wierzyć: Płakałyśmy po obu stro-
nach słuchawki. Mirka – zauroczona trafnością tekstu 
wobec jej uczuć, wdzięczna za wiersz, ja – wzruszona 
odbiorem tekstu. Wzruszona jej wewnętrznym pięk-
nem, jej victorią!
Tworzysz już kolejny zbiór wierszy. Jaki będzie?
Mam pomysł na „Dzieciarnię”. Na świat przyszło 
czworo moich wnuków. Każde z nich zrodziło we mnie 
niezwykły zachwyt, czułość. Nie będą to „wiersze dla 
dzieci”, raczej – o dzieciach, o naszych relacjach. Prób-
ka tego zbioru znajduje się już w almanachu XXIV Spo-
tkań Literackich Pokoleń Kruszwica – Kobylniki 2012. 
   Iwona Pawłowska

Z Zuzanną w ogrodzie
zadrżały trawy, jabłoń skuliła się w pestkach,
mrówki zdążyły schować białe potomstwo,
tylko kukułka czuje się pewnie – 
liczy białe kropki na jej sukience.
Zuzanna wbiegła do ogrodu.
będzie zdobywać pięć arów zielonej ziemi
i calutkie słońce.
już chwyta wiatr w wiaderka,
wirują nad nią różowymi tęczami,
piaskownica wypełnia się zaklęciem:
babko, babko, upiecz się…
huśtawka dostaje zawrotów głowy,
zaraz zwróci
jej uwagę na ślimaka.
nie zdążył, niezguła, i już się kąpie 
w niebieskim baseniku bez prawa obrony.
ślimak, ślimak, pokaż rogi,
babcia zrobi z ciebie sos.
i śmiejemy się obie, jak wariatki
z ciągłym apetytem na ślimaki
i siebie, wtulone, dwa pępki jednego świata.
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Pomysłodawczynie i reżyserki Złotego Dyktanda: 
Anna Markiewicz i Renata Fuchs

Zaproszone dziennikarki z „Gazety Wyborczej”: 
Alicja Dąbrowska i Angelika Kuźniak

Watahy chyżych chartów, 
czyli jak pisałam Złote Dyktando

Ortograficzna refleksja

Wielki finał
Gdy podczas poniedziałkowego zebrania redakcji 

czytałam leżące na stole pismo o regulaminie 
Złotego Dyktanda, Iwona powiedziała do mnie tonem 
wykluczającym jakikolwiek sprzeciw:

– Oczywiście bierzesz udział w Dyktandzie. Przecież 
w ubiegłym roku nie pisałaś – dodała z pretensją w 
głosie.

– Ty również, mój mężu, piszesz – zwróciła się do 
siedzącego obok Roberta. – Rzecz jasna jesteście w 
grupie Bakałarzy, czyli piszecie z polonistami i dzien-
nikarzami.

Robert skulił się na krześle, nie próbując nawet 
oponować. Ja też nie zaoponowałam. Jednak ratując 
resztki godności zauważyłam, że tak naprawdę nie 
jesteśmy dziennikarzami i powinniśmy pisać w innej 
grupie, a nie skazywać się na przegraną w nierównej 
walce z wykształconymi ortograficznie polonistami. 
Iwona tylko popatrzyła karcąco, co zapewne oznaczało 
odmowę. A więc wyszło na to, że muszę pisać.

Moja córka bardzo żałowała, że nie może pisać w 
tym roku. 

– Zmierzyłabym się z tobą. Zobaczyłybyśmy, która z 
nas jest lepsza – powiedziała bezczelnym tonem.

Ot, dzisiejsza młodzież! Zero szacunku dla starszych! 
Przez następne parę tygodni walczyłam heroicznie 

z pokusą natychmiastowego wyuczenia się na pamięć 
Zasad pisowni polskiej i interpunkcji. Na szczęście 
przed tym samobójczym krokiem ustrzegła mnie data 
owego traktatu. Zostało 
wydane w 1985 r. Wszak 
wiele zmian już było w na-
szej ortografii od tej pory. W 
zamian wpadłam na pomysł, 
ażeby „przypomnieć” sobie 
Trylogię, bo wiadomo było, 
że Dyktando ma mieć treść 
związaną właśnie z dziełami 
naszego noblisty. 

Sięgnęłam po Ogniem i 
mieczem wiedząc doskonale, 
że i tak nie zdołam przeczy-
tać całości. Chciałam jedynie 
poczuć klimat książki, którą 
kolejny raz czytałam nie tak 
dawno, bo z okazji filmu 
nakręconego na jej podsta-

wie. Po przeczytaniu pierwszych pięćdziesięciu stron 
załamałam się. Książka, którą kochałam i w naiwności 
swojej sądziłam, że znałam dobrze, zaskoczyła mnie 
totalnie. Już na stronie szóstej pan Henryk Sienkiewicz 
swoimi opisami wprowadza czytelnika w nastrój opo-
wiadając o harnaszach, musztulukach, kołbaniach  i 
karałaszach. Co to jest? W jaki sposób kiedyś czytałam 
tę książkę? Słownik wyrazów obcych i encyklopedia 
ani nawet Wikipedia też ich nie znały. Zostawiłam 
Ogniem i mieczem współczując serdecznie dzisiejszym 
uczniom, i dałam sobie spokój z ortografią. Co będzie, 
to będzie, raz kozie śmierć!

W trzecią listopadową sobotę z duszą na ramieniu 
udałam się do Jedynki na pisanie Dyktanda. Gdy prze-
kroczyłam progi szkoły, zadałam sobie pytanie, co ja tu 
robię? Wpadłam w panikę i już miałam robić odwrót, 
gdy młode dziewczę zwróciło się do mnie z ogromnym 
szacunkiem, należnym osobie w podeszłym wieku:

– Pani na Dyktando? W jakiej grupie? Trafi pani 
sama, czy mam zaprowadzić?

Mimo, że dziewczę nie zapytało mnie o wiek, po-
czułam się ogromnie staro. Na przekór sobie szłam 
dalej. 

Tuż przed godziną jedenastą emocje sięgnęły ze-
nitu. Spocone dłonie ściskające nerwowo długopisy 
i zaciśnięte wargi oddawały wagę tego, co za chwilę 
będzie się dziać. Mój kolega Robert okazywał niepokój 
bladością lica wpadającą w lekką zieleń, ja udawałam 

że bardzo dobrze się bawię, 
a tak naprawdę miałam 
ogromną tremę. 

Po przejściu do izby lek-
cyjnej, gdzie miało się odbyć 
pisanie, okazało się, że nasza 
grupa stanowi znikomą licz-
bę trzech osób. Grupę dzien-
nikarzy reprezentowaliśmy 
ja wraz z naczelnym oraz pan 
Piotr z Gazety Złotoryjskiej. 
Nasz redakcyjny kolega Ro-
man tchórzliwie zemknął do 
grupy Profesores. Również 
inne osoby z naszej redakcji 
udawały, że nie są dziennika-
rzami. A gdzież to poloniści? 
Rozejrzałam się uważnie 

po sali z uwzględnieniem najdalszych kątów. Nie za-
uważyłam ani jednego wykształconego ortograficznie 
polonisty. Szybko obliczyliśmy, że w naszym mieście 
żyje ich około pięćdziesięciu. Jednak na Dyktando nie 
przyszli. Zapewne mieli inne ważne sprawy w tym 
dniu. A może nie chcieli pokazywać swoim uczniom, 
jak się pisze dyktanda, bo by wpadli w ciężką depresję 
(uczniowie oczywiście).

Dyktando czas zacząć. Usiadłam w pierwszej ławce, 
moi koledzy za mną. 

– Może dasz ściągnąć? – zapytał z nadzieją mój 
redaktor naczelny i zaraz potem dodał z rezygnacją: – 
Wiem, nie wolno.

Pani Beata Franczak zaczęła dyktowanie. Na począ-
tek tytuł: 

– Bohaterki „Trylogii”. 
Łatwizna, pomyślałam. Za sobą usłyszałam również 

pomruki zadowolenia, z których wyłowiłam słowo 
bohater. Jednak dalej było już trochę gorzej.  

…o chyżych chartach hasających w chaszczach…
Cholera! Jak się pisze chyży? Napisałam przez ch, 

skreśliłam literę c. Znowu się zawahałam. A może 
jednak dopiszę to c? Pani Beata dyktuje dalej. Nie 
mogę się skupić! Co z tym chyżym? Dochodzimy z 
pisaniem do końca pierwszej strony, a ja nadal nie 
wiem. Pomogłoby, gdybym miała czas napisać sobie 
na boku dwie wersje i wybrać tę lepszą. Ale czasu nie 
było. Ze zdenerwowania spocił mi się długopis. Zaraz, 
nie długopis, tylko ręka w długopisie… Nie, nie! Coś tu 
nie tak... Zaczęłam oddychać szybciej. Boże, miej mnie 
w swojej opiece! 

Dyktowanie trwa.
– … hołd hetmanom i rycerzom gromiącym watahy 

hultajów i heretyków… 
Wyobraźnia podsunęła mi obraz gnających przez fa-

lujące trawiaste stepy hordy hetmanów w kontuszach 
pospołu z rycerzami w średniowiecznych zbrojach 
goniącymi dzikie watahy niewiadomego pochodzenia. 
Bojowe wrzaski, krew się leje... Nie wytrzymałam i 
parsknęłam śmiechem. Za mną panowała grobowa 
cisza. 

– Nie każda z nich była kobietą - aniołem, która 
składa rączki w małdrzyk… 

Z tyłu dobiegł mnie jęk Piotra.

– Co to jest małdrzyk? 
No tak, mężczyzna, pomyślałam z politowaniem. 

Szybko więc pokazałam koledze, jak wygląda mał-
drzyk. Pokiwał głową, lecz nadal nic nie rozumiał. 

– Kniahini Kurcewiczowa to hetera wiecznie handry-
cząca się z sąsiadami… – dyktuje dalej polonistka. 

Ha, wiedziałam, że będzie o kniahini! Rzeczywiście 
to była hetera. I harpia. W młodości na pewno nie 
trzymała rąk w małdrzyk… Ojej, trzeba pisać, bo nie 
zdążę! 

W tym momencie usłyszałam wdzięczny śpiew 
kosa. Kos? W listopadzie? Ach, zapomniałam, to mój 
telefon. Muszę odebrać, bo kos będzie śpiewał bez 
końca. Sięgnęłam do torebki, odebrałam i szybko 
wyłączyłam, ale z tyłu usłyszałam histeryczny okrzyk 
Roberta:

– Ona ściąga!  
Odwróciłam się i spojrzałam wyniośle na mojego 

kolegę, druzgocząc go wzrokiem. Mam nadzieję, że 
moja mina mówiła, iż się w takie rzeczy nie bawię. 
Jednak pomyślałam sobie, że to dobry pomysł. Może 
by tak na przyszłość... te możliwości multimediów…

– …wróciła wprawdzie półżywa z powrotem do 
Chreptiowa… – dyktuje nadal pani Beata. 

Wtedy mnie olśniło. Wiem! Wiem jak się pisze 
chyży! Szybko przewróciłam kartkę, skreśliłam po raz 
kolejny wyraz. Trochę mało miejsca już było na po-
prawki, ale wcisnęłam jakoś i napisałam poprawnie 
chyżych. Cholera! Chart czy hart? Który ma jakie ha? 
Czułam, że zaraz zwariuję, ale na szczęście Dyktando 
dobiegło końca. Podnieśliśmy się z ławek roztrzęsieni i 
bladzi. Uff, jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie i następ-
ne Złote Dyktando dopiero za rok! Mam nadzieję, że 
przez te dwanaście miesięcy zdołam odzyskać równo-
wagę ducha i odbudować nadszarpnięte nerwy. 

   Agnieszka Młyńczak

Nigdy nie byłem asem ortograficznym i tak już mi 
chyba pozostanie. A jeszcze, gdy ktoś mi zaczyna 

dyktować, to z oczywistości rodzą się wątpliwości. 
Ale cóż było robić, gdy po pierwsze żona kazała, a po 
drugie - ponoć tych bakałarzy, to ja w jakieś bezmyśl-
nej woli odwetu za poprzednie dyktando podsunąłem 
organizatorkom. Teraz to już wszystko można mi 
wmówić. O tym, że pomysł z grubsza był nietrafiony, 
świadczy liczba bakałarzy – wszystkiego trzy sztuki i 
w dodatku sami dziennikarze, w tym jeden zawodo-
wiec – Piotrek Maas i zero, słownie zero złotoryjskich 
polonistów. No i dobrze, przynajmniej teraz mogę się 
chwalić wszem i wobec, że zająłem trzecie miejsce w 
drugiej edycji złotoryjskiego dyktanda i to w najtrud-
niejszej kategorii! Moje pisanie dyktanda wyglądało w 
ten sposób, że już przy pierwszym słowie zacząłem się 
zastanawiać, przez jakie „h” pisze się „bohaterki”. Stąd 
pewnie ta zieloność na mym licu, o której wspomniała 
Agnieszka. 

Ponieważ słyszałem, że komisja sprawdzać będzie 
do pierwszych dziesięciu błędów, dwa pierwsze zdania 
starałem się napisać jak najbardziej czytelnie, zakła-
dając, że dalej i tak już mojej pracy nikt sprawdzać 

nie będzie. Teraz już nie wiem, czy nie było to nazbyt 
optymistyczne założenie z mojej strony. Spuśćmy 
jednak na to zasłonę milczenia…

Gratuluję Agnieszce Młyńczak, że godnie reprezen-
towała Echo Złotoryi. A Piotrkowi Maasowi gratuluję 
drugiego miejsca, bo jestem pewien, że wypadł lepiej 
ode mnie. Cieszy mnie również, że druga redakcyjna 
koleżanka, Anna Chrzanowska, w grupie „Magisters” 
nie miała sobie równych. Liczyłem po cichu, że Romek 
Gorzkowski pobije wszystkich „Profesores”, niestety to 
Romka pobito.

Takie dyktando uczy pokory, ale także szacunku dla 
naszego języka ojczystego, którego z wielu względów 
(może w trochę mniejszym stopniu ortograficznych) 
jestem miłośnikiem. Gratuluję pomysłodawczyniom 
Annie Markowskiej oraz Renacie Fuchs i wspania-
łego dyktanda, i wieńczącej go imprezy. Życzę, żeby 
entuzjastów poprawnego pisania i wysławiania się 
przybywało z roku na rok, przy czym mam nadzieję, że 
w kolejnych edycjach Złotego Dyktanda znajdzie się 
również miejsce dla ludzi związanych ze Zotoryją, a 
niekoniecznie w niej zameldowanych. Basi Porębskiej, 

która układała dyktanda 
najchętniej nadałbym 
tytuł sadystki ortogra-
ficznej.  Natomiast zacne 
grono sprawdzających 
chciałbym przeprosić, bo 
myślę, że takich perełek 
jak moja było niestety 
więcej. 
Ortograficzny antytalent 

Robert Pawłowski

Instrukcja formowania małdrzyka
Usiadłszy obróć rękę lewą wnętrzem 
ku oczom, jakobyś z niej czytać miała, 
wielki zaś palec wyprostuj. Rękę prawą, 
kciuk jej w bok odstawiwszy, złóż teraz 
na lewej wierzchem do góry tak, aby 
wskazujący palec z niej ściśle do lewego 
kciuka przystawał, po czym przesuń obie 
ręce wzajem po sobie, abyś obadwa 
kciuki skrzyżować na się mogła, a 
resztę palców do rąk obu złożonych 
po dwóch stronach przyciśnij. Małdrzyk 
tak ukształcony na koniec wdzięcznym 
ruchem na kolanach pomieścij, a naucz 
się to czynić ze spuszczonymi powieki, z 
gestu jednego nieznacznego, abyś dała 
od razu poznać skromność panieńską i 
świetne wychowanie swoje. 

[źródło: musierowicz.com.pl]

Mistrzowie 
Złotego Dyktanda 2012

w kategoriach
Pacholęta

Amelia Stemplowska
Sztubacy

Julia Kosińska
Żacy

Krzysztof Wojciechowski (gimnazja)
Helena Jaworowska (szkoły 

ponadgimnazjalne)
Magisters

Anna Chrzanowska
Profesores

Halina Gajek
Bakałarze

Agnieszka Młyńczak

No to drugą edycję złotoryjskiego Złotego Dyktan-
da mamy już za sobą. W ostatnią listopadową 

sobotę w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji 
odbył się wielki finał. Lekko znerwicowani uczestnicy 
mogli się w końcu dowiedzieć, kto został Mistrzem 
ortografii, a dokładniej Mistrzami, albowiem każda 
kategoria była oceniana osobno.

 Jednak ogłoszenie wyników nastąpiło dopiero pod 
koniec uroczystości. Najpierw zebrani wysłuchali wy-
kładu, czy też gawędy redaktorek z Gazety Wyborczej 
Alicji Dąbrowskiej i Angeliki Kuźniak. Panie opowiada-
ły o błędach i chochlikach towarzyszących wydawaniu 
gazety oraz o tajnikach zbierania materiałów do re-
portażu. Z ogromną przyjemnością słuchałam pięknej 
polszczyzny pań redaktorek, które siedząc przy stoliku, 
w niewymuszony sposób opowiadały o swojej pracy. 

Teksty dyktand drugiej edycji zawierały słownictwo 
zaczerpnięte z powieści Henryka Sienkiewicza, więc 
dekoracje na scenie oraz oprawa artystyczna nawiązy-

wały do twórczości pisarza. Ogromną ozdobą uroczy-
stości były piosenki z ekranizacji Pana Wołodyjowskie-
go oraz Ogniem i mieczem. Wykonanie Dumki na dwa 
serca przez Pamelę Śliwińską i Jacka Stępniewskiego 
było wyjątkowe i wzruszające. I na tych dwóch utwo-
rach można było poprzestać, bowiem inne popisy 
wokalno – taneczne niezbyt pasowały do motywu 
przewodniego.

Na szczególną uwagę zasługuje para prowadzących. 
Młodzi ludzie bardzo sprawnie przeprowadzili całą 
uroczystość, co nie jest takie proste, jakby się mogło 
wydawać. Czynili to z takim wdziękiem, że bez tru-

du można było wybaczyć im drobne 
potknięcia. Mówili pięknym językiem 
(brawo dla prowadzącej nauczycielki) i 
z wyjątkową 
dykcją. Takich 
ludzi słucha 
się zawsze z 
przyjemno-
ścią. Szkoda, 
że nie po-
znaliśmy ich 
imion, bo na 
koniec przed-
stawili się 
dość enigma-
tycznie – jako 
gimnazjaliści. 

Podzięko-
wania należą 
się również 
ekipie tech-

nicznej, którą zapewnili 
uczniowie klasy 3b gim-
nazjum: dobry dźwięk 
zapewnili Michał Okrę-
glicki i Maciej Dziadyk, 
a nad oświetleniem 
czuwali Maksymilian 
Pawłowski i Igor Kopa-
czewski.

Na sali kinowej ZOKi-
R-u w tym dniu zebrało się sporo ludzi, choć daleko 
mniej niż w ubiegłym roku, kiedy to przypadał jubile-
usz miasta. Myślę, że organizatorzy powinni popraco-
wać nad marketingiem tego niewątpliwie świetnego 
przedsięwzięcia, jakim jest w Złotoryi Złote Dyktando. 

Na koniec dowiedzieliśmy się, że w przyszłym roku 
zostanie wprowadzona nowa kategoria – rodzinna. 
To dobry pomysł, który wniesie elementy zabawy i na 
pewno mocno ożywi Dyktando. 

Szczególną chwilą dla zespołu redakcyjnego Echa 
Złotoryi było ogłoszenie wyników. Otóż okazało się, 
że Mistrzyniami Złotego Dyktanda zostały dwie oso-
by z naszego grona! Mianowicie Anna Chrzanowska 
w kategorii Magisters i pisząca te słowa w kategorii 

Bakałarze. I tak oto kolejny 
raz potwierdza się zasada, że 
ludzie obcujący na co dzień 
ze SŁOWEM, nie będą mieć 
z nim problemów, czego 
serdecznie życzę naszym 
Czytelnikom.

Mistrzyni Złotego Dyktan-
da w kategorii „Bakałarze” 

Agnieszka Młyńczak 

Z ostatniej chwili
Jak się dowiadujemy, 

świetne prowadzenie finału 
Złotego Dyktanda zawdzię-
czamy uczniom klasy 3b gim-
nazjum Aleksandrze Djorić i 
Konradowi Markiewiczowi.
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Nowoczesny i elegancki basen w Pałacu Krotoszyce.

Budynek basenu to replika dawnych stajni pałacowych.

Zachwycający 350-letni platan klonolistny, 
który ma się przed oczami podczas pływania.

Basen w pałacu

Dobra strona

Znaszli 
to miejsce?

Chłop 
żywemu nie przepuści,

czyli 51 zł (jak dobrze obrodzi)

Mamy kolejny nowy basen, lecz znowu nie w 
naszym mieście. Tym razem to basen w praw-

dziwym pałacu, a dokładniej w dawnych pałacowych 
stajniach Pałacu Krotoszyce.

Przy wejściu na salę basenową klientów wita przy-
tłumiona relaksacyjna muzyka, wdzięcznie wygięte 
łukowate okna dają mnóstwo światła. Za oknami 
rozciąga się stary piękny park, a podczas pływania ma 

się ciągle przed 
oczami rozłożysty 
platan klonolistny, 
który ma ponad 
350 lat.  W po-
godny dzień halę 
basenową zalewa 
słoneczny blask.

Basen wybu-
dowano zgodnie 
z wymaganymi 
normami, przy 
tym jest elegancki, 
nawet wytworny. 
Na miarę pałacu 
właśnie. Wszystko 
jeszcze dosłownie 
pachnie świeżo-
ścią, wszystkie 
urządzenia dzia-
łają, przy tym są 
bardzo nowocze-
sne. Nie straszy 
tu żaden cerber – 
ratownik, nie ma 
hord hałasujących 
dzieci. Na hali 

basenowej usytuowano 
zgrabną kabinę pryszni-
cową do ochłodzenia się 
po wyjściu z sauny. Tuż 
obok ogromna wanna ja-
cuzzi mogąca pomieścić 
ze 20 osób. Na brzegu 
rząd leżaków zaprasza do 
odpoczynku, jeśli klient 
się zmęczy. 

Tutaj nie ma obowiąz-
kowego, jak na innych 
basenach, brodzika do 
dezynfekcji stóp, który 
zwykle wypełniony jest 
brudną lodowatą wodą. 
W Krotoszycach tę funk-
cję spełnia niewielkie 
urządzenie stojące na 
podłodze przed wej-
ściem na halę basenową. 
Stawiasz jedną nogę, 
lekko naciskasz i stopę 

owiewa ci rozpylona pachnąca mgiełka. To samo po-
wtarzasz z drugą stopą. Ekstra! Również wyjątkowe 
na tym basenie są kafelki podłogowe odpowiednio 
szorstkie, doskonałe antypoślizgowe. Bardzo bezpiecz-
ne.

Sama niecka basenowa jest trochę mała, ma tylko 
15 metrów długości i wszędzie jednakową głębokość 
140 cm. Malkontentów nie brakuje i narzekają a to 
że basen za krótki, a to że taki głęboki, bo dzieci nie 
mogą baraszkować, a to że bicze wodne są jakieś nie-
wygodne. Dla każdego co innego. Ja na tym basenie 
popływałam jak wszędzie i porządnie się zmęczyłam. 
No i skorzystałam z sauny po raz pierwszy w życiu. 

  Mimo, że basen należy do spa, głównie dla go-
ści hotelowych, może z niego skorzystać każdy, kto 
ma ochotę. Warunki i ceny są zachęcające, bowiem 
podczas półtoragodzinnego pobytu można korzystać 
bez ograniczeń z sauny parowej. Wyjątkową ofertę 
skierowano do osób powyżej 55 roku życia, które w 
pierwsze trzy dni tygodnia przed południem zapłacą 
połowę ceny, czyli jedyne 8 złotych. No i odległość jest 
nie bez znaczenia. Do nowego basenu jest tylko 11 
kilometrów, więc wiosną i latem można jeździć tam 
nawet rowerem. Gorąco polecam na najbliższy okres 
jesienno – zimowy. 

 basen testowała Agnieszka Młyńczak Ze Złotoryi do Bolkowa ciągnie się  malowniczy 
czerwony Szlak Brzeżny. Trzeba nie lada kondycji, 

żeby go pokonać w jeden dzień, do przejścia jest bo-
wiem z górką 40 kilometrów i to po wcale nie łatwym 
terenie, z kilkoma całkiem forsownymi podejściami 
pod bazaltowe wzniesienia, których pełno na trasie. 
Warto jednak podjąć ten wysiłek, by w nagrodę oglą-
dać spory kawałek uroczych i tajemniczych zarazem 
brzeżnych partii Pogórza Kaczawskiego, a ściślej rzecz 
nazywając – część Pogórza Złotoryjskiego w obrębie 
Parku Krajobrazowego „Chełmy”. Do tego pod drodze, 
niczym rodzynki w cieście,  nie byle jakie atrakcje, że 
wymienię te znamienitsze:  piece hutnicze, radiostacja 
na Rososze, kalwaria na Górzcu, Wąwóz Myśliborski, 
czy wreszcie – już u kresu - zamki w Świnach i Bol-
kowie. Mimo wielkiej swojej urody i  atrakcyjności  
Szlak Brzeżny wcale, aż tak popularny nie jest. Tury-
stów spotka się na nim raczej z rzadka, a jako mały 
turystyczny  klejnocik taką popularyzację zasługuje i 

aż się prosi, by 
wykorzystywać 
go w promocji 
naszego regionu.  
Nic więc tylko 
propagować, 
korzystać, zachę-
cać, szanować, 
wspierać, pozy-
skiwać fundusze   
i cieszyć się , że 
jest, że na nas 
właśnie popadło 
to naturalne 
dobrodziejstwo.  
Wszystko więc 
proste….. Ano, 
jak się okazuje, 

nie do końca. 
Nie każdemu 
bowiem ze Szla-
kiem Brzeżnym 
„po drodze”, a 
właściwie „po 
polu”. Znam 
miejsce, gdzie 
jego niewielki 
odcinek stał 
się zarzewiem 
absurdalnego 
konfliktu, który 
przerodził się 
w  trwającą od 
kilku lat cichą podjazdową wojenkę.   A wszystko - nie 
uwierzycie - o 51 złotych. I to, jak dobrze obrodzi.

Tuż za Złotoryją, przy wejściu na długą na kilometr 

groblę ciągnącą się wzdłuż północnej strony stawu 
osadowego, szlak od niepamiętnych czasów  przeci-
nał na stu metrach pole uprawne. Niewiele  zresztą 
czyniąc tym przecięciem szkody, bo jest  tam ledwie 
szeroką na nie więcej niż metr zwykłą ścieżką, stano-
wiącą naturalny, wynikający z ukształtowania terenu 
skrót, z którego prócz piechurów szlakowych masowo 
korzystali zawsze liczni w tych okolicach krótkodystan-
sowi spacerowicze, wędkarze, rowerzyści, rzadziej tak-
że jeźdźcy konni.  W zależności od pory roku podążało 
się tam  raz wśród łanów zboża, kwitnących rzepaków, 
kiedy indziej ścierniskiem czy też między skibami 
zaoranego wokół pola. I trwało to nikomu nie prze-
szkadzając całe dziesiątki lat. Aż zaczęło przeszkadzać. 
Jakieś trzy lata temu zakończył się bowiem długi czas 
zdroworozsądkowej  tolerancji ze strony właściciela  
pola. Najpierw, jesienią, ścieżka została - ku zasko-
czeniu większości dotychczasowych użytkowników 

– niebagatelnym wysiłkiem zaorana, a zaraz 
potem obsiana zbożem. W miejscu, gdzie szlak 
wchodził w pole, stanęła muskularna tablica 
ostrzegawcza z groźnym oświadczeniem: Teren 
prywatny, wejście wzbronione. Stając przed nią 
chciało się zadać pytanie: jakaż to przyczyna 
wznieciła taki afekt?   

Jak się łatwo domyślić – orka na ugorze i 
tablica nie wiele zmieniły. Siła wieloletnich 
przyzwyczajeń jest bowiem niczym rwąca 
rzeka.  Niemal nazajutrz na uprawionej ziemi 
ścieżka pojawiła się ponownie. Po paru tygo-
dniach zniknęła też tablica.  Właściciel ziemski 
nie dawał jednak za wygraną. Zaorać, zasiać i 
ostrzec to za mało? No to trzeba zagrodzić.  
I począł zwozić na przylegający do grobli frag-
ment ścieżki sterty kolczastych gałęzi, hałdy 
ziemi, polne kamienie, a kiedy i to nie poma-
gało -  wielkie drewniane kłody.  I tak rok w 
rok: uprawki, zasiewy, potem kamienie, gałęzie 
i kłody w poprzek.   Turyści, spacerowicze 
i  wędkarze wróg to jednak twardy i uparty. 

Ścieżka wciąż trwała w najlepsze. Jak ją zagrodzić, 
to odradzała się obok. I mimo, że przybywało wciąż  
kłód, kamieni i dołów – drożyna -  jak  feniks  - odra-
dzała się zaraz, znajdując nowe ujścia. 

Obserwuję to wszystko od dawna, włócząc się w 
tamtych okolicach z moimi jamnikami (zawsze ko-
rzystając z nielegalnego skrótu) wciąż zachodzę w 
głowę - dlaczego? Jakaż to przyczyna potrafi wywołać 
taką pasję, wściekłość, taką desperację?  Pieniądze? 
Liczę więc szybko domniemane straty: zakładam, że 
właściciel ziemi zasiał rzepak (to wysokodochodowa 
uprawa) i że miał plon w wysokości 4 ton z hektara (to 
bardzo wysoki plon) i że sprzedał go za cenę 2.000 zł 
z tonę (to bardzo dobra cena). Z hektara zarobił więc 
brutto 8.000 zł. Teraz nakłady: nawozy 1.400 zł, opry-
ski 700 zł, uprawa 500 zł, koszenie 300 zł. Po odjęciu 
kosztów zostaje 5.100 zł zysku netto z hektara. Ścieżka 
zajmuje powierzchnię jednego ara, a więc jednej set-
nej hektara. Utracony zysk netto z takiej powierzchni 
wyniósłby  więc (przy bardzo korzystnych założeniach 
– co podkreślam) - 51 zł, słownie: pięćdziesiąt jeden 
złotych!   I to jak dobrze obrodzi! Wnioski? Wniosków 
nie będzie. Przytoczę tylko na koniec słowa pewnej 
popularnej ongiś piosenki, śpiewanej przez nieodżało-
wanego Kazimierza Grześkowiaka: Chłop żywemu nie 
przepuści! Chłop żywemu nie przepuści! Jak się żywe 
napatoczy, nie pożyje se a juści!

Żeby było jasne: własność  - rzecz święta. Wchodzić  
czy też najeżdżać  bez zgody - nie wolno. I Boże broń, 
żebym do buntu namawiał. Ale czy z byle błahego 
powodu, czy też tak zwyczajnie dla sportu, warto wsz-
czynać  zajadłe wojny? Uzyski z nich przecież żadne: 
właściciel pola solidnie  wykosztowany (o stresie nie 
wspomnę),  ścieżka jak była tak jest,  
a administrator szlaku poprowadził nikomu niepo-
trzebne nikomu kilometrowe obejście niepozornego, 
stumetrowego odcinka czerwonego Szlaku Brzeżnego, 
które zadziwia nawet przyjezdnych, bo o miejscowych 
nie wspomnę.

   Marek Sarna

Chciałbym rozpocząć nowy cykl na ła-
mach Echa Złotoryi.  Nie jest tajemnicą, 

że lubię penetrować ziemię złotoryjską i 
robić przy tej okazji zdjęcia. A może jest 
zupełnie na odwrót? Często natrafiam na 
miejsca, które mnie zadziwiają, urzekają, a 
których nie spodziewałbym się zupełnie, że 
mogą istnieć.  Stąd pomysł, żeby podzielić 
się tymi „wynalazkami” z szerszym kręgiem 
krajan.

Jesienne poranki niosą za sobą wiele 
pokus. Kuszą mgłą rozciągającą się nad 
polami, nęcą ostatnimi od żółtych po rude 
liśćmi trzymającymi się kurczowo gałęzi. 
Zapuszczając się wraz z koleżanką małżonką 
pewnej soboty dzikim rankiem w okolicę 
Złotoryi, nie najbliższą, ale też nie odległą, 
odkryliśmy ni to dwór, ni folwark o ciekawej 
sylwetce zabudowań. Przywitał nas pies 
rasy trochę mieszanej, radośnie obszczeku-
jący niespodziewanych gości i jeszcze długo 
nam towarzyszył, przeszkadzając trochę w 
robieniu zdjęć. Ale do rzeczy drodzy czy-
telnicy: gdzie to jest? Skąd taka, a nie inna 
architektura tego miejsca? Mała uwaga, 
będąca zarazem podpowiedzią: wbrew 
pozorom miejscowość, do której te zabudo-
wania należą, nie jest tak oczywista jakby 
mogło się wydawać nawet ludziom, którzy 
znają dokładnie miejsce posadowienia za-
gadkowej budowli. Dla tego, kto udzieli naj-
pełniejszej odpowiedzi, atrakcyjna nagroda 
ufundowana przez niżej podpisanego.

Robert Pawłowski

że dzieje się coś naprawdę ważnego. Warto się temu 
życzliwie przyjrzeć. Ci młodzi ludzie – zdolni i ambitni 
– potrzebują wsparcia. Nie wolno tego zmarnować. 
Jeśli tak się stanie, stracimy na tym wszyscy jako 
lokalna wspólnota. 

Na portalu „Złotoryjanie.pl” pojawił się ciekawy 
wpis dotyczący „zwijania się demokracji” pod 
tytułem „Na szczęście tylko tu sypiam”. Faktycznie 
jest tak, że Polacy nie ufają państwu i jego elitom, to 
socjologiczny fakt mający swoją historyczną genezę. 
Moim zdaniem, nie musi być tak jednak  
na poziomie lokalnym, na który mamy dużo większy 
wpływ. W zakończeniu swojej myśli Autor zapytuje: 
„Jak sprawić, by bycie obywatelem stało się 
atrakcyjne dla nas samych? By zaangażowanie w życie 
publiczne przestało być postrzegane z pobłażaniem 
lub podejrzliwością? [...] Przecież bez wspólnoty nie 
ma rozwoju. Gdy jesteśmy razem, możemy więcej”. 
Nic dodać, nic ująć.

Ale czy my jesteśmy razem? Wydaje się, że 
większość tych młodych ludzi zna się, przyjaźni, 
wymienia między sobą poglądy. Autor wpisu „Na 
szczęście tylko tu sypiam” przywołuje przykład 
sprzeciwu młodych ludzi wobec ACTA. To faktycznie 
dobry przykład oddolnego organizowania  
się pewnej grupy społecznej w obronie swoich 
interesów (nie mam niestety możliwości 

W Złotoryi dzieje się coś dobrego, tylko co 
dalej? Od jakiegoś czasu – dzięki facebookowi 

- przyglądam się działalności takich stron jak 
„Złota Cooltura”, „Nasze Rio”, „Złotoryjanie.pl” i 
„ZłotoryjaPaczy”. Nie ukrywam, że z dużą sympatią i 
szczerym uznaniem. 

Pokazują one bowiem, że młodzi złotoryjanie, 
bo to oni są pomysłodawcami tych przedsięwzięć, 
są skorzy do pomocy innym, w tym na przykład 
wartościowego organizowania czasu najmłodszym (w 
postaci warsztatów plastycznych). Ostatnim, wartym 
uwagi wydarzeniem (a było ich wiele), był Dzień 
Życzliwości, który miał miejsce na rynku naszego 
miasta. Naprawdę, jest coś optymistycznego w tych 
uśmiechniętych twarzach... 

Ale sprawa jest szersza. Te inicjatywy pomagają 
tworzyć dobry, obywatelski klimat, swojego rodzaju 
lokalną kulturę zaangażowaną  
w sprawy społeczne. To naprawdę ważne, trzeba 
sobie z tego zdać sprawę. Takie zaplecze to ogromny 
potencjał, kapitał warty wykorzystania. Podejrzewam, 
że w tym sensie „wyprzedzamy” Jawor czy Chojnów.  
Nie wiem, czy władze Złotoryi uświadamiają sobie, 

przedstawienia swojej szerszej interpretacji, powiem 
jedynie,  
że powierzchniowo tylko patrząc idzie o prawa 
autorskie). Moim zdaniem wszystkie środowiska 
skupione wokół szeroko pojętej kultury, powinny 
napisać swojego rodzaju plan „Strategii kultury dla 
Złotoryi” (najlepiej  
z nośną metaforą w tytule). Zdiagnozować sytuację, 
przedstawić pomysły, które powinny być wspierane 
przez władze miasta. 

Trzeba sobie w końcu zdać sprawę, że kultura to nie 
jest lukier na pączku, że tam, gdzie dobrze ma się idea 
pomysłowości i życzliwości, intelektualnej otwartości 
oraz krytycznego myślenia (tu ogromna rola mediów) 
dużo lepiej rozwija się gospodarka. Nie trzeba szukać 
daleko: uczymy się od Wrocławia, który jest tego 
dobrym przykładem (pisałem o tym nieco szerzej w 
artykule w „Gazecie Wyborczej”). Przez długi czas 
byliśmy przyzwyczajeni  
do myślenia, w którym to kultura jest dodatkiem. 
Najnowsza literatura socjologiczna temu przeczy, 
czego dobrym przykładem jest książka Richarda 
Floridy pod tytułem „Narodziny klasy kreatywnej. 
Jestem pewien, że z wielu jej tez możemy skorzystać i 
wykorzystać na lokalnym gruncie. Owocnej lektury! 

   Michał Rydlewski
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Światło, powietrze,
woda, las!!!

Takimi czterema słowami jedna z 
widokówek reklamowała złotoryjski 

basen miejski w 1942 r. Ale wówczas 
miał on już 65 lat, powstał w 1887 r. 
Bez wahania można powiedzieć, że był 
jedną z najważniejszych inwestycji w 
mieście II połowy XIX wieku.* Z uwagi 
na to, że najprawdopodobniej dzieje 
basenu stanowią zamkniętą już kartę, 
spróbujmy w najogólniejszym zarysie 
przypomnieć choć niektóre wydarzenia.

Przez całą końcówkę wieku dziewięt-
nastego oraz przez połowę następnego 
stulecia basen tętnił życiem przez całe 
lato, w zimie zamieniając się w miejskie 
lodowisko. Tuż przed wybuchem wojny 
poczęto myśleć nad rozbudową same-
go obiektu oraz poważną zmianą jego 
otoczenia. Z lat 1937-1938 zachowało 
się kilka odnośnych szkiców. Świdnickie 
biuro inżyniera Gauerta zaplanowało 
np. wejście albo od strony ul. Legnic-
kiej (wówczas Ritterstraβe) lub, tak jak 
stało się ostatecznie, bardziej od strony 
ul. Karola Miarki (Am Bürgerberg). Na 

wspomnianych rysunkach znajdujemy 
m.in. wymiary dwóch niecek: dla pły-
wających – 22 x 50 m (głębokość do 
4 m) i dla niepływających: 22 x 18 m 
(głębokość 1, 30 m). Powstała wieża dla 
skoków.

Po zakończeniu wojny szybko zain-
teresowano się basenem ponownie. 
Zarząd Miejski w marcu 1946 r. złożył 
wniosek o włączenie do planu inwesty-
cyjnego jego kapitalnego remontu. W 
uzasadnieniu przewidywano następują-
ce wyniki gospodarcze przedsięwzięcia:

a/ dochód z korzystania z kąpieli,
b/ urządzanie półkolonii,
c/ rozwój turystyki – w tym punkcie 

podkreślano, że basen zbudowany jest 
według najnowszych wymogów higie-
ny, a przed wojną w niedziele i święta 
przybywało tutaj z samej Legnicy do 2 
tysięcy wycieczkowiczów,

d/ umożliwi organizowanie imprez 
sportu wodnego, co będzie miało duże 
znaczenie dla wychowania fizycznego.

Sądzono, iż już 
w 1946 r., w ciągu 
czterech miesięcy 
sezonu letniego, 
przy średniej 
frekwencji 300 
osób, które wy-
kupią bilet za 10 
zł, miasto może 
liczyć na dochód 
w wysokości 360 
tysięcy rocznie. W 
1947 r. planowano 
już dochód półmi-
lionowy, przy co-
rocznym wzroście 
frekwencji o około 
20%. Zatrudnienie 
znalazłoby tutaj 50 
osób. Koszty inwe-
stycji miały wynieść 
prawie 509 tysięcy 
złotych – liczono 
tutaj na dotację 
budżetową. 

Niestety, na uru-
chomienie basenu 
musieliśmy jeszcze 
trochę poczekać. 
W połowie 1947 r. 
powstała jedynie 
inwentaryzacja 
obiektu o całko-
witej powierzchni 
1 hektara i 90 
arów. Składały 
się na niego: dwa 
betonowe baseny 

dla dorosłych i dzieci, 19 kabin drew-
nianych dla kobiet, 1 szatnia zbiorowa 
dla Milicji Obywatelskiej (!?), 1 szatnia 
drewniana dla wojska, 1 szatnia drew-
niana dla mężczyzn, drewniany bufet 
restauracyjny, 4 tusze (prysznice), płot 
półtorakilometrowej długości oraz 
budynek murowany, kryty dachówką, w 
którym mieściły się ustępy oraz aparaty 
dla chemicznego czyszczenia wody w 
basenach (zaznaczano, że aparaty są 
zniszczone a motorów brak). 

Pływalnię, po gruntownym remon-
cie, uruchomiono ostatecznie 19 
czerwca 1948 r. Dwa miesiące później 
Inspektorat Szkolny w Złotoryi poprosił 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
o możliwość bezpłatnego korzystania 
z basenu przez dzieci z letniej półko-
lonii. Prezydium zgodziło się łaskawie 
na zniżkę ceny biletu do 5 złotych, gdy 
półkolonia będzie z basenu korzystała 
zespołowo z wychowawcą do godziny 
16.00.

W maju 1949 r. Związek Zawodowy 
Pracowników Przemysłu Włókiennicze-
go w Polsce zwrócił się z prośbą do Pre-
zydium MRN o wydzierżawienie basenu 
za symboliczną złotówkę dla złotoryj-
skiego klubu sportowego „Włókniarz”. 
Prezydium załatwiło sprawę odmownie 
z dwóch powodów: po pierwsze dlate-
go, że Zarząd Miejski „włożył poważne 
inwestycje na Pływalnię Miejską”, po 
drugie, że istniała obawa, że pływalnia 
zostanie pod zarządem klubu sporto-
wego „zaniedbana i zdewastowana, na 
co Prezydium MRN ma liczne dowody i 
fakty przydzielenia  instytucjom innych 
urządzeń użyteczności publicznej, które 
po rocznej gospodarce zostały całkowi-
cie zdewastowane i nie nadające się do 
użytku”. Miesiąc później ustalono ceny 
biletów: „dla świata pracy za okazaniem 
legitymacji związku zawodowego” – 25 
zł, dla dzieci i uczącej się młodzieży – 15 
zł, za korzystanie z szatni ogólnej – 10 
zł, za kabiny – 20 zł. Zdecydowano jed-
nocześnie o wydzierżawieniu bufetu za 
4-5 tysięcy złotych, gdyż prowadzenie 
go przez Zarząd Miejski nie przynosiło 
pożądanych rezultatów.

Tak rozpoczęło się po wojnie życie 
złotoryjskiego basenu. Tysiące złoto-
ryjan ma związane z basenem jakieś 
wspomnienia, tutaj (lub na Kaczawie) 
uczyliśmy się pływać, aby potem  im-
ponować wspaniałymi skokami z wieży. 
Gdzież bezpieczniej czuli się rodzice 
z małymi pociechami, jak właśnie na 
basenie?

A w jakim stylu zakończyła się histo-
ria basenu? Od 1974 r. aż do 2010 r. z 
powodzeniem znosił on konkurencję 
sztucznego zalewu, po prostu jednym 
bardziej odpowiadał basen a drugim 
zalew. Równocześnie, od dłuższego 
już czasu, coraz większą koniecznością 
stawał się generalny remont, głównie 
niecek i wieży (ta ostatnia kilka lat 
temu została w rezultacie wyłączona 
z użycia), a coroczne naprawy nie 
przynosiły spodziewanych efektów. 
Na tegoroczną interpelację jednego 
z radnych Rady Miejskiej, burmistrz 
odpowiedział, że nie problem środków 
na remont generalny basenu jest naj-
ważniejszy, po prostu niewiele osób 
zjawiało się na basenie już przed 2010 
r., a po wyremontowaniu zalewu, który 
jest bezpłatny, nie ma co liczyć na to, 
że basen wróci do łask złotoryjan. 

Wychodzi więc na to, że sami „zała-
twiliśmy” basen, po około 120 latach 
jego aktywności. Pomimo wszystko 
trochę nam go szkoda. Ciekawe, jaki los 
czeka martwe już obiekty basenu oraz 
jego otoczenie. Warto pamiętać, że w 
bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się 
np. dwa pomniki przyrody. Skoro cały 
teren jest położony tak atrakcyjnie, to 
zapewne  prędzej czy później coś się 
tutaj wydarzy, zgodnie z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzen-
nego.

* Tomasz Szymaniak musi wybaczyć 
autorowi niniejszego artykułu, że wraca 
do tematyki, której on poświęcił artykuł 
pt. Kiedyś też było lato w Echu Złotoryi 
z lipca-sierpnia 2010 r. Oba teksty się 
uzupełniają, umożliwiając zaintereso-
wanym poznanie dziejów złotoryjskiego 
basenu.

 Roman Gorzkowski

Basen odkryłem w lecie 1982 roku. 
Trochę to dziwne, bo mieszkałem 

od zawsze nieopodal, ale dopiero w 
wieku 15 lat nauczyłem się pływać. 
Wyposażony więc w nową umiejęt-
ność dzień w dzień chadzałem za-
kosztować chlorowanej wody. Basen 
był bezpieczny, woda cieplejsza niż w 
jeziorze, na dnie żadnych kamieni, ani 
szkła i to, co stanowi pewną przewagę 
takiej pływalni nad np. zalewem: jest 
to miejsce ścisłego przeznaczenia: albo 
chlapiesz się w wodzie, albo wylegu-
jesz na trawie i nie przewala się tłum 
postronnych spacerowiczów. Właśnie 
ta atmosfera typowo „basenna”, chyba 
najbardziej przemawiała za tym, że po-
mimo opłat wolałem tam przebywać. 
Inne czasy, inne oczekiwania. Wtedy 
basen kipiał życiem. Działała skocznia,z 
której jakoś nigdy nie odważyłem się 
bęcnąć w wodę, działały prysznice, 
była toaleta i przebieralnia. Słowem 
fullwypas.

Mam nadzieję, że nikt jeszcze nie 
spisał złotoryjskiego basenu na straty i 
nikomu nie wpadnie do głowy pomysł, 
że teren o dobrej lokalizacji można 
korzystnie sprzedać. Czy miasto stać na 
kosztowny remont obiektu, a następ-
nie opłaca się utrzymywać ten przy-
bytek, który de facto jest czynny dwa 
– maksimum trzy miesiące w roku? 
Znając operatywność ratusza, wiem, że 
na pewno jest w stanie wydobyć dofi-
nansowanie do tej inwestycji i nic nie 
stoi na przeszkodzie, żeby przy okazji 
remontu co nieco dodać, np. jakąś 
zjeżdżalnię lub inną atrakcję wodną. 

Ciekawa jest wypowiedź pana Zbi-
gniewa Gruszczyńskiego – dyrektora 
Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Re-
kreacji, pod który bezpośrednio basen 
przy ul. Legnickiej podlega. Otóż pod-
czas obrad Komisji Oświaty, Kultury i 
Kultury Fizycznej w dniu 15 listopada 
br., zagadnięty o sprawy basenu, przy-
znał, że w ostatnim czasie wizytował 
dwa takie przybytki -  w Lądku Zdroju 
oraz w Międzylesiu, żeby zobaczyć, jak 
wyglądają takie baseny po remoncie. 
Jeden był dokładnie taki sam jak zło-
toryjski. Jego remont kosztował 3 do 
4,5 mln. złotych. Drugi - o wyższym 
standardzie, z przedłużonym okresem 

użytkowania, czyli wyłączony 
tylko w grudniu i styczniu. 
Jego remont kosztował ok. 
10 mln. zł, z czego ok. 75% 
gmina pozyskała z funduszy 
zewnętrznych.

Basen i zalew to dwie 
różne sprawy i absolutnie 
nie można traktować ich 
substytucyjnie. Jeden i drugi 
obiekt ma swoją specyfikę, 
zalety i wady. Jeden i drugi 
ma swoich zwolenników i 
przeciwników. W szesnasto-
tysięcznym mieście jest na 
pewno miejsce i na jeden i na 
drugi obiekt, tym bardziej, że 
basen kryty pozostaje jedynie 
w sferze pobożnych życzeń.

Robert Pawłowski
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Droga Rzeszówek - Gozdno na razie jest nieprzejezdna.

Szlabany na leśnych drogach będą częściej otwarte. 

Takie wodospusty należy często czyścić.

Grzybki przy leśnej drodze Gozdno - Rzeszówek.

Leśne drogi

Marzenia się spełniają

– O, słyszy pani? Piszczy i zgrzyta, bo jest rzadko 
używany – strażnik leśny przekręca klucz w kłódce i 
otwiera na całą szerokość szlaban na leśnej drodze. 
– Ale już niedługo, bo ta droga od wiosny będzie upu-
bliczniona i szlaban będzie otwarty cały czas.

Nowiutkim samochodem terenowym marki Mitsu-
bishi Nadleśnictwa Złotoryja jedziemy leśnymi droga-
mi, z których niektóre wkrótce będą upublicznione. 
Moim przewodnikiem jest strażnik leśny pan Robert 
Bielecki. 

Przeciętny użytkownik lasu często plącze się w 
sieci leśnych dróg i tak naprawdę nie wie, czemu one 
służą. A są one w lesie bardzo ważne. Szczegółowo 
naniesione na mapy oraz odpowiednio oznakowane 
w terenie, nie stanowią żadnej trudności dla leśnika w 
poruszaniu się po ich labiryncie. Są to przeważnie tak 
zwane drogi technologiczne, służące do prowadzenia 
gospodarki leśnej, między innymi wywozu pozyskane-
go drewna. I to jest jedno z ich najważniejszych zadań. 
Transport drewna odbywa się głównie pojazdami wy-
sokotonażowymi, w związku z czym odbiorcy oczekują 
odpowiedniego standardu dróg. Oprócz tego leśne 
trakty spełniają ogromną rolę w zwalczaniu pożarów 
leśnych. Łączą się z drogami publicznymi umożliwiając 
wjazd wozami bojowymi straży pożarnej, prowadzą 
do baz sprzętu przeciwpożarowego i punktów czerpa-
nia wody. Można dostać się nimi do osiedli i szkółek 
leśnych. Większość z nich ma nawierzchnię normalną, 
gruntową. Jednak coraz więcej w lesie jest dróg tak 
zwanych gruntowych ulepszonych. 

Jedziemy ze Złotoryi w kierunku Bolesławca. W 
Olszanicy skręcamy w lewo na drogę prowadzącą 
przez las. Jest to skrót do miejscowości Jurków (zdję-
cie tytułowe), z którego korzystają – nieformalnie jak 
do tej pory – okoliczni mieszkańcy. Nawierzchnia tej 
leśnej drogi z daleka do złudzenia przypomina asfalt, 
lecz to doskonale  ubity grunt.

– Nie jest to zwyczajnie ubity grunt – wyjaśnia mój 
przewodnik. – Droga została zbudowana z zachowa-
niem wszystkich wymogów technologicznych, jakim 
muszą odpowiadać tego typu budowle. Ma więc rowy 
odwadniające, jest odpowiednio wyprofilowana, 
wszystko zbudowane zgodnie ze sztuką budowlaną. A 
tutaj jest miejsce postojowe – nasz samochód skręca i 
zatrzymujemy się. – Na drodze, która będzie udostęp-
niona dla pojazdów mechanicznych, muszą być takie 
miejsca, no i jeszcze tak zwane mijanki.

Z bliska droga wygląda jeszcze lepiej. Ma doskonale 
gładką i twardą nawierzchnię dzięki nowoczesnym 
materiałom użytym do podbudowy drogi. Jednym z 
nich jest geokrata. To przestrzenny syntetyk zbudo-
wany z szeregu komórek, które przypominają plaster 
miodu. Geokratę rozkłada się na drodze, komórki 
wypełnia dowolnym materiałem naturalnym typu kru-
szywo, ziemia.  Dzięki niej grunt jest bardzo odporny 

na deformacje. Aby w pofałdo-
wanym terenie wody powierzch-
niowe, małe rzeki i potoki nie 
degradowały nawierzchni, 
w poprzek drogi wycina się 
zagłębienia i  zabezpiecza 
je drewnianymi belkami. 
Takimi rowkami woda 
płynie swobodnie i stanowi 
swego rodzaju atrakcję 
dla turystów. To są wodo-
spusty.

– Odpowiadamy na za-
potrzebowanie społeczne, 
aby upublicznić drogi leśne 
– wyjaśnia nadleśniczy pan 
Jacek Kramarz. – Pojawił 
się pomysł, ażeby wykorzy-
stać dobre leśne drogi dla 
ruchu kołowego i skrócić 
odległości pomiędzy miej-
scowościami. Te drogi i 
tak były użytkowane przez 
mieszkańców okolicznych 
miejscowości, tyle że nie-

formalnie. Na przykład droga w lesie między 
Jurkowem i Olszanicą o długości około 1,7 km 
już jest wybudowana w standardzie „leśna”. 
Teraz nie ma przeszkód, aby udostępnić ją dla 
pojazdów mechanicznych. Naturalnie, będą po-
stawione odpowiednie znaki drogowe i pewne 
ograniczenia. Po takiej drodze samochód może 
poruszać się bez przeszkód, pod warunkiem 
zachowania niewielkiej prędkości, bo po wszyst-
kich drogach leśnych nie można jeździć szybciej 
niż 30 km na godzinę a parkowanie może się 
odbywać wyłącznie w miejscach wyznaczonych. 

 Teraz od strony Kondratowa mitsubishi do-
jeżdża do samego Rzeszówka i tuż przed tablicą 
miejscowości skręcamy w prawo w las. Tu wita 
nas tabliczka z napisem TEREN LEŚNY-WJAZD 
ZABRONIONY. Do tego – na wszelki wypadek – 
dołożono pismo obrazkowe, czyli rysunek cho-
inki i samochodu w czerwonych okręgach. Oczy-
wiście drogę zagradza szlaban, który pan Robert 
znów otwiera, abyśmy mogli przejechać. 

– To doskonały skrót do miejscowości Gozdno. 
Po upublicznieniu będą mogły przejechać nim 
samochody, ale powoli – wyjaśnia strażnik leśny. 
– Na razie mogą tędy jeździć tylko rowery, no i 
my, ponieważ jedziemy samochodem służbo-
wym – dodaje z uśmiechem. 

Droga raz po raz to wznosi się, to opada, 
zakręty biegną łagodnymi łukami. Wokół nas 
polska złota jesień, słońce przesącza się bez 
przeszkód przez rzednące już listowie, na ziemi 
kładzie złociste cętki. W lesie pachnie grzybami i 
butwiejącymi liśćmi. Piękno trasy tak mnie urze-
kło, że przyrzekłam sobie jak najprędzej pokonać 
ją rowerem. 

Na końcu tej czterokilometrowej drogi po-
jawia się niespodziewanie teren z grzybkami 
leśnymi, tablicami informacyjnymi i miejscem na 
ognisko. Widać, że wiele osób korzystało już z 
tego miejsca.     

– To też zbudowało nasze Nadleśnictwo – mó-
wiąc to, pan Robert nie może pozbyć się dumy 
w głosie.

– Staramy się doposażać lasy w infrastrukturę 
turystyczną. Pod Ostrzycą postawiliśmy wygod-
ny parking z wieloma funkcjami, przy leśnej 
drodze Gozdno-Rzeszówek też stoi już parę 
grzybków, podobne urządzenia są w Jerzmanicach 
na leśnym parkingu i w Wilkowie. Są to cywilizowa-
ne miejsca, gdzie można odpocząć, nawet rozpalić 
ognisko, jeśli jest wyznaczone miejsce. W takich miej-
scach, co jest bardzo ważne, można wyrzucić śmieci 
– opowiada nadleśniczy Jacek Kramarz. 

I znów wyobraziłam sobie, jak mknę leśną drogą 

rowerem do Gozdna, i jak odpoczywam przy ognisku 
w tak pięknym miejscu. Już nie mogę się doczekać. 

      Tekst i zdjęcia Agnieszka Młyńczak

Post scriptum
Leśną trasę Rzeszówek – Gozdno pokonałam ro-

werem na drugi dzień po wyprawie samochodem 
służbowym Nadleśnictwa. Trasa nie jest lekka (trzeba 
dojechać jeszcze do Kondratowa ze Złotoryi), ma spo-
ro podjazdów, ale też i cudownych zjazdów. Polecam 
gorąco dla ambitnych rowerzystów.

Iwona Pawłowska: Jesteś jedną z nielicznych kobiet 
wśród fotografów z ZKF-u. Jak się czujesz w tym gronie?
Małgorzata Godyń: Bardzo dobrze czuję się w gronie 
klubowiczów, od początku zostałam ciepło przyjęta. 
Natomiast  z odnalezieniem się w męskim towarzy-
stwie nigdy nie miałam problemu może dlatego, że  
wychowałam się między braćmi, kuzynostwem, ich 
kolegami i musiałam sobie dawać radę. Na szczęście w 
klubie przybywa kobiet, co mnie cieszy.

Fotografujesz pod wpływem sugestii męża?
Z fotografią, może bardziej z robieniem zdjęć, zetknę-
łam się za sprawą męża 22 lata temu  
na wspólnym wyjeździe pod namiot. Tam dowiedzia-
łam się trochę na temat fotografii, nawet została mi 
objaśniona obsługa nie byle jakiego sprzętu, bo był to 
Zenit XP (ten aparat towarzyszył nam później w dniu 
ślubu – niestety nie przetrwał zainteresowania tech-
niką przez naszych synów). Miałam też długą przerwę 
w fotografowaniu i ponownie zainteresowałam się 
robieniem zdjęć tak poważniej około dwa  lata temu.
Sylwek, twój mąż, wprowadza cię w arkana fotogra-
fii? Tłumaczy ci, jak fachowo robić konkretne ujęcia?

Sylwek podpowiada mi wiele tajników ze 
świata fotografii. Do wielu rzeczy doszedł 
sam, resztę wyczytał. Zresztą to jego pasja, 
którą i mnie zaraził. Czasem nie mówi od 
razu, tylko zmusza, aby sięgnąć do literatury, 
której trochę posiadamy i którą czasem kupu-
jemy sobie wzajemnie w prezencie.
Fotografujesz aparatem kompaktowym. Jak 
oceniasz jego możliwości? 

Tak, fotografuję aparatem kompaktowym: 
Canon G11. Jego możliwości nie są małe, 
a poza tym mogę go schować zawsze w 
torebce i wyciągnąć, kiedy pojawi się 
dobra okazja do robienia zdjęć. Jednak 
powoli zastanawiam się nad zmianą apa-
ratu. Jeszcze nie wiem, jaki on będzie, ale 
na pewno tu będę mogła liczyć na pod-
powiedź męża.  Nie wykluczam, że kupię 
kolejny aparat kompaktowy. Pamiętaj, 
nasze przewodnie klubowe hasło brzmi: „Nie-
ważne, jakim aparatem fotografujesz, ważne jak 
postrzegasz Świat”. 
Masz ulubione tematy fotograficzne?
Czy ja wiem? Lubię fotografować krajobrazy, przy-
rodę, ludzi, może mniej martwą naturę.
Choć nie można powiedzieć, że jest nieciekawa. 
W każdym temacie można znaleźć coś ciekawego, 
tylko trzeba do tego odpowiednio podejść z pozy-
tywnym nastawieniem i jest ok.
Wolisz zdjęcia o świcie czy raczej o zmierzchu? Co 
sądzisz o porannych plenerach klubowych? 
Zacznę od końca pytania.  Lubię plenery naj-
bardziej wiosną i latem może dlatego, że nie lubię 
zimna, ale zimą też wychodzą świetne zdjęcia, 
choćby przykład mojego pierwszego Zdjęcia Ty-
godnia. Na plenerach można się wiele nauczyć 
od klubowiczów, podpatrzeć, wymienić doświad-
czeniami, z czego nieraz skorzystałam. Poza tym 
takie spotkania są mobilizujące do pracy nad zdo-
bywaniem umiejętności i poszerzeniem swojego 
warsztatu. Jeżeli zaś chodzi o zamiłowania do zdjęć 
o zmierzchu czy poranku… hm, trudno powiedzieć 
dlatego, że są miejsca, w których zdjęcie lepiej 
wyglądałoby o poranku i odwrotnie. Oczywiście 
nie ukrywam, że lubię poleżeć rankiem, ale jak 
już wstanę, to nie żałuję, ponieważ natura jest tak 
piękna, że wynagradza krótszy sen. 
Na kim się wzorujesz?
Może tak, jeżeli chodzi o fotografię, bo myślę, że 
o to pytasz, to nie mam wzorca. Po prostu lubię 
posłuchać, jak robić zdjęcie, jakie ujęcie byłoby 
korzystniejsze. Chętnie korzystam  
z wielu wskazówek, np. na spotkaniach klubowych 
a potem przekładam je na praktykę. Ale  
i tak wychodzę z założenia: „Pytaj się kumie kuma i 
trzymaj się swego rozuma”… czy coś 
w tym stylu.  
Zdajesz się na przypadek 
(przypadkowe ujęcie) czy 
realizujesz konkretny pomysł 
podczas robienia zdjęć?
Nie lubię określenia „przy-
padek”. Jeżeli robię jakieś 
zdjęcie, już myślę, jak ująć to, 
co postrzegam. Komuś może 
się to nie podobać, ale ja to 

tak widzę i nie inaczej. Robiąc 
zdjęcie, myślę o tym, więc to nie 
przypadek. 
Masz swoje ulubione zdjęcie? 
Nie mam jeszcze swojego ulu-
bionego zdjęcia i nie wiem, czy 
kiedykolwiek będę je mieć. Każde 
zdjęcie jest niepowtarzalne, ma 
swój urok ze względu na czas i 
miejsce, gdzie się  
je tworzy. Inaczej będzie wyglą-
dało dzisiaj, a inaczej jutro, po-
nieważ będzie inne światło  

czy pora dnia. Tak samo czas i miejsce, w którym robię 
zdjęcie będzie kojarzyć się z kimś lub czymś innym. 
Wszystkie mają coś w sobie wyjątkowego, posiadają 
jakąś historię.  
Czy jako członek ZKF-u jesteś też nadwornym foto-
grafem w szkole, w której pracujesz?
Tak, to jest w zakresie moich obowiązków, ale z wybo-
ru i robię to z przyjemnością. Myślę,  
że takie zajęcie spowodowało, że musiałam wiele pod-
pytać, poczytać, jak fotografować ludzi. Oczywiście, 
jeszcze wiele przede mną pracy, ale się uczę. Wielu 
osobom wydaje się, że można wziąć aparat i po prostu 
zrobić zdjęcie. Dla mnie ważne jest jeszcze, jak ująć 
postać, co za nią jest itp. wcale nie jest łatwo fotogra-
fować ludzi. Choć wiele uśmiechów pojawia  
się na twarzy uczniów, kiedy po latach pokazuję zdję-
cia zrobione z różnych wydarzeń z życia szkoły czy 
uroczystości. I tak dużą nagrodą jest dla mnie słowo 
uznania wśród koleżanek, kolegów z pracy.
Zarażasz dzieci (służbowe) swoją pasją?
Myślałam o tym, jak zarazić dzieci pasją fotografo-
wania, jednak myślę, że odczuwam głód poznania 
i pozyskania wiedzy na ten temat jeszcze dla siebie 
samej. Dopiero potem mogłabym rozpocząć taką 
akcję. Jeszcze na to czas. Mam wiele pasji, zaraziłam 
już dzieci grą na gitarze i ubolewam nad tym trochę, 
że musiałam to przerwać. Na wszystko przyjdzie czas, 
a pomysłów w głowie mam wiele. Na razie muszę 
nabrać siły i poukładać w głowie swoje pomysły, może 
dokształcić się i wprowadzić je w życie.
Twoje zdjęcie marzeń to…
Cha, cha… no tak mówią, że marzenia się spełniają. 
Jest wiele miejsc na świecie, gdzie robiłam już zdjęcia i 
wiele, gdzie zrobiłabym kilka fotek, np. Nowa Zelandia 
czy Wielki Kanion. Jednak staram się twardo stąpać 
po Ziemi i realnie podchodzić do życia, co nie znaczy, 
że nie ulegam fantazjom. Myślę, że z pomocą bożą 
niebawem ukaże się zdjęcie realnego i namacalnego 
marzenia … 
  Iwona Pawłowska

Jest to moje 
pierwsze 
Zdjęcie Tygo-
dnia. Zrobiłam 
je w niedzielę 
we Wrocławiu 
w drodze  na 
Uczelnię. Tego 
mroźnego 
poranka nie 
tylko ja foto-
grafowałam, 
idąc wzdłuż 
brzegu Odry. 
Pomyślałam 
sobie wtedy, 
że więcej jest 
takich zapa-
leńców jak ja.
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Nagrodzony - Alfred Michler 
przy pomniku Trozendorfa

Primus inter pares Złotoryjska debata ekologiczna

Pożegnanie

Kronika

„Drzewo najlepiej rośnie, gdy stoi, 
człowiek, gdy pracuje.”

József Eotvos

Miałem to szczęście, że na swojej życiowej drodze 
mogłem i mogę poznawać wielu wspaniałych 

ludzi. Jednym z nich jest Pan Alfred Michler. Znam go 
od kilkunastu lat. Był moim pierwszym nauczycielem 
języka niemieckiego i jednym z tych pedagogów, któ-
remu zawdzięczam zamiłowanie do historii. To nazwi-
sko chyba każdy mieszkaniec Złotoryi zna lub  kojarzy. 
Całe swoje życie poświęcił działalności na rzecz mia-
sta. Jak sam mówi: „nigdy nie działałem na pokaz, aby 
moimi działaniami kokietować. Pracowałem społecz-
nie kiedyś, kiedy ewentualnie za to pochwalono 
- czynię to także teraz, gdy społecznik wystawia 
się niemal na pośmiewisko. Na szczęście nie u 
wszystkich”.

Alfred Michler jest zawsze opanowany, kom-
petentny, pogodny i solidny w najlepszym tego 
słowa znaczeniu. Każdemu życzę obcowania i jak 
najwięcej spotkań z takim człowiekiem.  Podczas 
podniosłej, choć kameralnej, uroczystości w War-
szawie w dniu 17 listopada odbyło się uroczyste 
wręczenie wyróżnień społecznikom. Była pani z 
Białorusi, która chroni bezdomne dzieci (jedną z 
podopiecznych znalazła w lesie), była pani, która 
pomaga zapobiegać i zwalczać nowotwory oraz 
inni, a wśród nich złotoryjanin - Pan Alfred Mi-
chler, wyróżniony za działania w ramach Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. W imieniu wyróżnio-
nego nagrodę odebrał niżej podpisany.

POLCUL to bardzo prestiżowa fundacja działająca 
od 1981 roku w Sydney w Australii, której dyrektorami 
są: profesor Jan Pakulski -  socjolog i dziekan Wydziału 
Humanistycznego na Uniwersytecie Hobart na Tasma-
nii, Adam Warzel manager w Federalnym Departa-
mencie Imigracji w Melbourne, Wojciech Zagała, który 
z zawodu jest informatykiem. Funkcję sekretarza pełni 
Pani Barbara Zagała, z zawodu socjolog, mieszkająca z 
mężem Wojciechem w Melbourne. W kapitule, która 
przyznaje wyróżnienia, zasiadają wybitne jednostki 
świata polskiej kultury i polityki: Zofia Bartoszew-
ska, Czesław Bielecki, Agnieszka Bogucka, Mirosław 
Chojecki, Jacek Fedorowicz, Jan Hanasz, Leon Kieres, 
Zbigniew Nosowski, Janina Ochojska, Jan Ołdakowski, 
Jan Pakulski. Byłymi członkami kapituły byli: abp Józef 
Życiński, Józefa Hennelowa, Stanisław Barańczak, 
Jerzy Boniecki, Władysław Frasyniuk, Jerzy Giedroyć, 
Gustaw Herling-Grudziński, Ewa Łętowska, Jan No-
wak-Jeziorański, Eugeniusz Smolar, Jakub Święcicki. 

Fundacja powstała na początku 1980 roku w Sydney 
z inicjatywy przemysłowca Jerzego Bonieckiego

Założyciel POLCUL-u należał do pokolenia, które-
mu przyszło dorastać w okresie II wojny światowej. 
Urodził się w Warszawie w 1928 roku I jako młody 
chłopiec trafił do warszawskiego getta. Szczęśliwym 
trafem udało mu się stamtąd wydostać i schronić u 
zaprzyjaźnionej rodziny po tzw. stronie aryjskiej. Ma-

jąc 14 lat wstąpił do 
AK, przygotowując się 
do powstania, które 
wybuchło w 1944 
roku. Bezpośrednio 
udziału w walkach 
powstańczych nie 
brał, gdyż jego od-
dział „Orląt” został 
przesunięty ku połu-
dniowej części Polski. 
Po wojnie przyszedł 
czas na normalne 
życie o ile okres stali-
nizacji można nazwać 
normalnym. Studia, 
praca, założenie rodzi-
ny, liczne zagraniczne 
delegacje. Nadszedł 
rok 1959, kiedy to 
wyjechał do Australii 
jako radca handlowy 

konsulatu i postanowił wraz z bliskimi tu pozostać. 
Ciężko pracą, wieloma wyrzeczeniami osiągnął sukces 
zawodowy i finansowy. Sukces, którym postanowił 
podzielić się z innymi. Wspierał niezależne projekty 
kulturalne, które były podstawą budowania inicjatyw 
demokratycznych w Polsce w początkach lat 80. 
A po transformacji społecznej w 1989 roku zaczął przy 
pomocy fundacji nagradzać społeczników, tych, którzy 
postanowili budować demokrację w swoim lokalnym 
środowisku. Był bardzo skromnym człowiekiem, nigdy 
nie chciał ujawnić, kim był główny darczyńca POLCUL
-u (a przecież był nim on sam).

W 2003 roku Jerzy Boniecki odszedł, dwa lata 

później zarząd fundacji w osobach Jana Pakulskiego, 
Wojciecha Zagały i Adama Warzela postanowił zmie-
nić nazwę na Polcul Fundacja Jerzego Bonieckiego. Do 
wyróżnień Fundacji zalicza się działalność w następu-
jących dziedzinach:

- demokracja na szczeblu lokalnym – inicjatywy 
obywatelskie;

- humanizacja życia, np. opieka nad fizycznie i psy-
chicznie upośledzonymi lub niesprawnymi, chorymi, 
narkomanami, więźniami;

- ochrona środowiska;
- propagowanie pluralizmu i tolerancji, np. w sto-

sunku do mniejszości narodowych i religijnych;
- równouprawnienie kobiet i ochrona przed prze-

mocą w rodzinie;
- rozwijanie przyjaźni i współpracy ze społeczeń-

stwami państw sąsiednich (Litwini, Białorusini, Ukra-
ińcy, Czesi, Słowacy, Niemcy);

- praca z młodzieżą – przezwyciężanie nihilizmu;
- kształtowanie uniwersalnych wartości;
- ruch spółdzielczy, np. inicjatywy dotyczące two-

rzenia lokalnych kas kredytowych;
- praca dziennikarska wyraźnie nastawiona na bu-

dowę społeczeństwa obywatelskiego;
- twórczość kulturalna (literatura, teatr, film, nauka) 

skierowana na rozwój pluralizmu  
i demokracji oraz zajmująca się przemianami zacho-
dzącymi we współczesnej Polsce.

Na obszarze naszego kraju panie: Joanna Dunikow-
ska z Krakowa, Anna Laddy Widajewicz z Warszawy, 

Teresa Siwak z Gdańska, Teresa Moskalczuk z Beł-
chatowa oraz Agnieszka Szozda - nasza krajanka - są 
konsultantkami POLCUL-u i wyszukują przyszłych 
Laureatów POLCUL-u.. Konsultantki przygotowują 
wniosek o wyróżnienie kandydatów w oparciu o wy-
wiad środowiskowy. Każdy z wniosków to szczegółowy 
dokument, w którym opisana jest działalność kandy-
data. Zgłoszenia przesyłane są do pani Barbary Zagały. 
Sekretarz z kolei dwa razy do roku przekazuje zestaw 
wniosków wraz z kartami do głosowania członkom Ka-
pituły Fundacji. W wyniku tajnego głosowania wyłania 
się Laureatów. Wręczenia nagród odbywają się dwa 
razy w roku, w maju i listopadzie w Warszawie. 

17 listopada około godziny 11.30. w Muzeum Po-
wstania Warszawskiego rozpoczęła się kolejna, jesien-
na edycja przyznania wyróżnień. Niestety Pan Michler 
nie mógł być osobiście. Wspólnie z konsultantką 
POLCUL-u Agnieszką Szozdą mogłem uczestniczyć 
w tym niecodziennym wydarzeniu. Oprócz naszego 
Złotoryjskiego Społecznika byli również inni nagrodze-
ni. Ryszard Bitowt za badanie i popularyzowanie ziemi 
mrągowskiej, Maria Bogdanowicz-Owczarska za zało-
żenie i prowadzenie Towarzystwa Charytatywnego im. 
św. Marcina w Warszawie, Terasa Czarniacka i Helena 
Dworecka za prowadzenie rodzinnego domu dziecka 
w Bogdanowie na Białorusi, Ewa Furgał i Natalia Sara-
ta za prowadzenie Fundacji Przestrzeń Kobiet w Krako-
wie, Państwo Agata i Maciej Hofman za współudział  
w założeniu Polskiej Akademii Dzieci w Gdańsku, Ida 
Karpińska za założenie i prowadzenie Fundacji Kwiat 
Kobiecości w Krakowie, Anna Lutosławska-Jawor-
ska z Krakowa za działalność charytatywną na rzecz 
dzieci niedowidzących oraz dotkniętych chorobami 
nowotworowymi, Tisa Żawrocka  - Kwiatkowska  za 
stworzenie Fundacji Gajusz w Łodzi, która działa na 
rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi. Fundacja 
wyróżniła już około 1500 osób.

Każdy z Laureatów zabierał głos i opowiadał o 
swojej działalności. W imieniu Pana Alfreda Michlera 
opowiedziałem o Jego pracy na terenie naszego mia-
sta i gminy, a także przeczytałem list, który mi przeka-
zał. Całej tej uroczystości towarzyszyły łzy wzruszenia 
i radości. Radości - bo mimo wszystko pośród nas są 
ludzie, którzy czynią wiele dobrego i pożytecznego dla 
lokalnych społeczności. Czasem tego nie zauważamy, 
albo nie chcemy widzieć. Z czego to wynika? Z zazdro-
ści? Z braku empatii? Rozejrzyjmy się wokół siebie  
i doceńmy pracę innych dla innych.

Panu Alfredowi Michlerowi składam  najserdecz-
niejsze gratulacje i podziękowania za wkład, jaki 
wniósł w historię i popularyzowanie naszego miasta i 
regionu. 

Tomasz Szymaniak
Źródło:http://www.polcul.pl/

To, co dla jednych jest ekologiczne, u drugich, rów-
nież uważających się za ekologów, może budzić 

głęboki sprzeciw. Kiedyś jeden z ministrów wyśmiał 
publicznie radykalnych ekologów, którzy przyszli do 
niego w polarach, przyjemnym, aczkolwiek zupełnie 
sztucznym wdzianku. Z naszego podwórka - jeszcze 
nie ostygły kontrowersje wokół projektu budowy 
farmy wiatrowej w Wojcieszynie. Trudno jest pogodzić 
pragnienie ludzi do coraz bardziej dostatniego i konsump-
cyjnego stylu życia z poszanowaniem środowiska natural-
nego.  Tym bardziej, że tzw. ekologia ma wiele aspektów.

Wydaje nam się, że decyzje dotyczące globalnego 
ocieplenia, skażenia środowiska, to problem, który 
należy rozstrzygać na poziomie państw i to tych ośmiu 
największych. Tymczasem decyzje lokalne, gdy mają 
charakter masowy, mogą równie skutecznie powstrzy-
mywać proces degradacji środowiska naturalnego. Z 
drugiej strony trudno czasem ocenić, czy dane dzia-
łanie jest proekologiczne, czy te nie - choćby kwestie 
związane z budową na terenie gminy wiejskiej Złotoryja 
biogazowni oraz utylizatorni opon. Z jednej strony inwe-
stycje mogą uchodzić za proekologiczne, z drugiej - za 
uciążliwe dla środowiska - zwłaszcza tego najbliższego.

O konieczności lokalnego podejścia do spraw 
szeroko pojmowanej ekologii miała nas przekonać 
debata: Dobry Klimat dla Powiatów, zorganizowana 
przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju przy współudziale 
Starostwa Powiatowego. Projekt nadzorował i starał 
się zainteresować tematem jak największy krąg osób 
- kierownik do spraw ochrony środowiska pan Arnold 
Hochuł. Na jego wezwanie odpowiedziało tylko czwo-
ro przedstawicieli lokalnego samorządu: pani Wójt 
Gminy Wiejskiej Złotoryja Maria Leśna, kierownik ds. 
ochrony środowiska w Gminie Zagrodno, radny RM 
w Złotoryi Józef Banaszek i członek zarządu powiatu 
Kazimierz Niklewicz. Stawili się również pracownicy 

jechała w 1963 roku do Złotoryi. Została zatrudniona 
w Powiatowej Przychodni Rejonowej w Złotoryi i 
rozpoczęła ciężką pracę, którą wykonywała do końca 
swoich dni. Dodatkowo zatrudniona była w Zakładach 
Górniczych „Lena”  w Nowym Kościele. Przyjmowała 
pacjentów PSS-u, była także lekarzem szkolnym. Miała 
wielu pacjentów, znało ją wielu, wielu ją szanowało i 
lubiło. Tworzyła wielki rozdział stomatologii złotoryj-
skiej. Życzliwa pacjentom, spieszyła z niesieniem ulgi, 
leczeniem i zadowoleniem z wykonanej pracy. Praco-
wała sumiennie i do końca, na ile pozwalało jej zdro-
wie. Już pokonała chorobę, zamierzała „zebrać się” i 
iść… iść do swoich pacjentów. Do niektórych już nie 
zdążyła… Zmarła  11 października 2012 o 8,00  rano.

Tereniu! brakuje Cię, brakuje Twego wspaniałego 
poczucia humoru, Twej obecności, zwykłego pogada-
nia, a pacjentom - ich lekarza.

Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci.
        Pracownicy Przychodni Rejonowej w Złotoryi.

Lekarz stoma-
tolog Teresa 

Żukowska Gaw-
ron urodziła 
się 05.12.1939 
roku w Mszczo-
nowie pod War-
szawą. Już sama 
data urodzenia 
wskazuje, że 
dzieciństwo 
nie mogło być 
łatwe…

Po ukończe-
niu edukacji i 
uzyskaniu dy-
plomu lekarza 
dentysty na 
Warszawskiej 
Akademii Me-
dycznej przy-

Nadleśnictwa, Straży Pożarnej, Sanepidu, a także 
przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, 
prywatni przedsiębiorcy oraz osoby związane ze śro-
dowiskiem agroturystycznym.

Jak to zwykle bywa, gdy tzw. Warszawka przyjeżdża 
na prowincję, zaczęło się od uświadamiania i objawia-
nia jedynej, słusznej prawdy. Statystyka ma to do sie-
bie, że dane można przedstawiać wybiórczo i interpre-
tować bardzo swobodnie. I tak rozpoczęli nasi goście. 
Na szczęście w naszych szeregach byli malkontenci, 
jak np. Krzysiek Rozpędowski, czy Jacek Barciszewski, 
którzy merytorycznie utemperowali prowadzących, 
głośno wyrażając opinię większości zebranych, żeby 
nie traktować nas jak nieświadomych niczego ucznia-
ków. Atmosfera trochę stężała, ale po pewnym czasie 
udało się wypracować nić porozumienia, gdy zapro-
szono nas do udziału w warsztatach.

Tu odstawiliśmy na bok demagogię i zajęliśmy się 
konkretnymi sprawami. Mieliśmy zastanowić się, w 
jaki sposób można lokalnie wprowadzić rozwiązania 
proekologiczne na poziomie powiatu w perspektywie 
najbliższej oraz 20 lat.

Z dyskusji w grupach wyłoniły się propozycje 
konkretnych rozwiązań. Jednym z ciekawszych był 
postulat powołania powiatowego zespołu do spraw 
zrównoważonego rozwoju. Miałby się składać z wój-
tów oraz burmistrzów a także radnych poszczególnych 
gmin, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 
aktywnych mieszkańców.  Opiniowałby np. słuszność 
inwestycji na terenie powiatu z uwzględnieniem szans 
oraz potencjalnych zagrożeń. Ciało takie umożliwiłoby 
mieszkańcom powiatu większą partycypację w po-
dejmowaniu strategicznych dla społeczności lokalnej 
decyzji. To z kolei sprzyjałoby ugruntowywaniu się 
społeczeństwa świadomego. Jest to o tyle ważne, że 
często mamy do czynienia z manipulacją środowisk 
lokalnych albo przez inwestorów, albo przez władze 
gminy, albo przez zorganizowane grupy mieszkańców, 
albo przez zewnętrzne organizacje ekologiczne. Spo-
łeczeństwo świadome podejmuje decyzje w oparciu 
o wiedzę, na podstawie rachunku ekonomicznego, w 
mniejszym stopniu ulega negatywnym, chwilowym 
emocjom. Niestety świat jest tak urządzony, że zawsze 
coś jest za coś: większe wpływy dla gminy za cenę 
degradacji krajobrazu, lepszy system komunikacji, za 
cenę budowy obwodnicy, ograniczenie bezrobocia, za 
cenę np. kopalni odkrywkowej miedzi. 

Dużo uwagi poświęcono również bezpieczeństwu 
energetycznemu na poziomie lokalnym, które prze-
kładałoby się na bezpieczeństwo energetyczne w skali 
makro. Funkcjonują już w Polsce pewne rozwiązania, 
na których można by się wzorować, ale to już temat 
dla specjalistów i na inną okazję.

Dosyć sceptycznie podchodziłem do tej debaty i 
jej początek raczej pogłębił mój sceptycyzm. Biorąc 
jednak pod uwagę całość oraz wnioski,  jakie wypra-
cowaliśmy podczas jej trwania, uważam, że nie był 
to czas stracony. Można ją traktować, jako znakomitą 
inspirację do lokalnego działania na rzecz ochrony 
środowiska naszej małej ojczyzny. Mam nadzieję, że 
Starostwo pójdzie za ciosem i podejmie działania, 
żeby to wykorzystać, bo jeżeli powiedziało się „A”…

   Robert Pawłowski

27.10. Podczas Mistrzostw Polski Ju Jitsu Kata Parami, Ogól-
nopolskiego Turnieju Ju Jitsu Kata oraz Mistrzostw Akademii 
Dzieci  w Grappling’um, które odbyły się w Zielonej Górze 
Karina Kubik (kat. do 33 kg), Łukasz Kowalczyk (kat. do 59 
kg) i Dawid Nowak (kat. do 39 kg) z zdobyli złote medale!
31.10. Starosta Powiatu złotoryjskiego oddał do użytku 
mieszkańcom powiatu  kolejny już 4 obiekt mostowy po 
remoncie - most w Leszczynie.
1-4.11. Odbyły się II Kaczawskie Dni Dziedzictwa. 
1.11. W kościele św. Jana Chrzciciela i św. Katarzyny w 
Świerzawie tradycyjnie zorganizowano Zaduszki Poetyckie.
3.11. Wyruszył Rajd Kaczawski na Okole - Kaczawskie 
skarby ekologiczne
4.11. Dzień Otwartych Kościołów Kaczawskich
4.11. W kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Pan-
ny odbył się po raz 17. koncert zaduszkowy. wystąpił Chór 
Nauczycielski Bacalarus.
6.11. W siedzibie głównej Ambasady Polski w Norwegii 
odbyło się dwustronne spotkanie partnerskie burmi-
strzów Złotoryi i Rygge.
6.11. W siedzibie Starostwa Powiatowego przeprowadzo-
no debatę klimatyczną.
6.11. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Zagrodnie uczestniczyli w ogólnopolskim programie pro-
mującym naukę języka niemieckiego  Deutsch Wagen Tour.
9.11. W starej, przemysłowej dzielnicy Złotoryi, kilka 
pięter ponad doliną Kaczawy, na 500 metrach kwadra-
towych powstał raj dla miłośników bilarda i innych gier 
klubowych – Loft Bilard Club.
10.11. Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji gościł w so-
botę Jolantę Zarębską – poetkę, która podczas wieczoru 
poetyckiego przeplatanego występami artystycznymi prezen-
towała tomik swojej poezji zatytułowany „Śpiewam i milczę”.
10.11. W kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Złotoryi odbył się koncert uwielbienia promujący 
autorską płytę franciszkanina ojca Łukasza Buksy „Przyjmij 
to, co mam”, połączony z modlitwą za ojczyznę.
11.11. Przed Pomnikiem Niepodległości  odbyły się uro-
czyste Obchody Święta Niepodległości
14.11. Wychowankowie złotoryjskiego Ogniska Muzycz-
nego koncertowali w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Złotoryi. W tym roku do młodych muzyków dołączyli 
uczniowie Gimnazjum w Złotoryi.
17.11. W Szkole Podstawowej nr 1 odbyło się Złote Dyktando. 
17.11. W Muzeum Powstania Warszawkiego Tomasz 
Szymaniak odebrał w imieniu Alfreda Michlera od Austra-
lijskiej Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego nagrodę za 
współudział w założeniu i działanie w Towarzystwie Miło-
śników Ziemi Złotoryjskiej.  (TMZZ)
17-18.11. Stowarzyszenie Sportowego Wyciskania Sztangi 
Leżąc Wilkołak zorganizowało VII Mistrzostwa Polski Siła-
czy w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW.
18.11. W programie „Teraz wieś” emitowanym na żywo 
przez TVP Wrocław gościł Burmistrz Miasta i Gminy Świe-
rzawa Józef Kołcz. Tematem programu było wykorzystanie 
źródeł energii odnawialnej.
20-21.11.  w sali widowiskowej CKSiT w Świerzawie od-
bywały się bezpłatne prelekcje i wykłady skierowane do 
mieszkańców gminy organizowane przez Niepubliczną 
Placówkę Kształcenia Ustawicznego Joanna Nowicka pod 
patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa. Tym 
samym zainaugurowano rok akademicki dla studentów 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
20.11. Krystyna i Antoni Boryczka - właściciele  Hotelu 
- Motelu - Restauracji „Złota Róża”  z Lubiatowa, zostali 
zwycięzcami XIII edycji wojewódzkiego konkursu „ Najcie-
kawsza działalność pozarolnicza na wsi” organizowanego 
w ramach krajowego konkursu: „Sposób na sukces”. Nato-
miast Wicemistrzami Wojewódzkimi AgroLigi 2012 zostali 
Wioletta i Adam Paluszak z Uniejowic.
21.11. W Szkole Podstawowej nr 3 przeprowadzono kon-
kurs „Drodzy rodzice – dzieci nie jedzą śmieci”.
21.11. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi miało 
miejsce kolejne spotkanie z cyklu Cała Polska czyta dzie-
ciom. Tym razem bajki czytał dziennikarz Michał Sędrowicz.
21.11. Została wydana decyzja w sprawie wstrzymania 
budowy biogazowni w Wilkowie.
21.11. Stowarzyszeniu Nasze Rio zorganizowało w złoto-
ryjskim rynku Dzień Życzliwości.
23.11. Koala Kids zaprosił wszystkie dzieci na przedstawienie 
pt. „Koziołek Matołek w Afryce” wg Kornela Makuszyńskiego. 
24.11. W Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji odbył 
się uroczysty finał drugiej edycji Złotego Dyktanda.
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W tym samym miejscu – 2012 r. Od lewej: Grażyna 
Jabczuga, Krystyna Klewko, Halina Głowacka. 
Fot. T. Głowacki

Na szczycie Ostrzycy

Przy bibliotece łańcuchowej

Na zamku w Grodźcu

W skansenie w Leszczynie

Kącik starej widokówki

Unikalna Leszczyna

Szlakiem wygasłych wulkanów, czy tylko?

Pewnego razu 
we Lwowie

Warto przeczytać

Skarb 
archeologa

Historia jednej fotografii

Zapomniane - odszukane

Gdzieś na starówce...

Promocja w pigułce!

Gdy całkiem przypadkowo zajrzałem 
niedawno do przedwojennego 

albumu ze zdjęciami mojej cioci z Po-
znania, natknąłem się na niewielką 
fotografię opisaną „Lwów, maj 
1939”. Szczegółów już nie poznam, 
bo autorka zdjęcia dawno nie żyje. 
Fotografię odłożyłem na dawne 
miejsce, ale nie dawała mi spokoju 
myśl, aby  zdjęcie jakoś „uaktu-
alnić”. Pomysłem podzieliłem się 
najpierw z Krystyną Rybicką, a ona, 
wiedząc  więcej ode mnie o „kre-
sowych” kontaktach dzisiejszych 
złotoryjan,  przekazała informację 
Krystynie Klewko. Ku mojemu za-
skoczeniu, okazało się, że ona, wraz 
z Grażyną Jabczugą oraz Haliną i 
Tadeuszem Głowackimi, wybiera 
się właśnie do Lwowa. 

Po ich powrocie, okazało się, że 
miejsce, uwiecznione na fotografii 
sprzed siedemdziesięciu trzech lat, 
jest doskonale znane przewodniko-
wi turystycznemu, który oprowa-
dzał złotoryjan po Lwowie. Z łatwo-
ścią tam trafili – obok zamieszczamy 
zarówno archiwalną jak współcze-
sną fotografię, wykonaną wszystkim 

z wymienionych 
wyżej Pań we wrze-
śniu 2012 r. przez T. 
Głowackiego.

Ulicy dawniej 
patronował Tadeusz 
Rutowski, jeden z 
prezydentów Lwowa 
(zm. 1918), dzisiaj na-
zywa się ul. Teatralną. 
Przed wojną w okaza-
łej bramie, widocznej 
na fotografii, mieściła 
się kawiarnia „Sztu-
ka”, obecnie jeden z 
urzędów.

Wypada mi ser-
decznie podzięko-
wać Krystynie Klew-
ko i jej przyjaciołom 
– dzięki nim inaczej 

spoglądam na jedną z rodzinnych pamiątek.
Roman Gorzkowski

Zeszyt 4. Legnickich Spotkań 
Archeologicznych, wydany niedawno 

przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w 
Legnicy, w całości poświęcony jest Złotoryi. 
Archeolog Witold Łaszewski omawia 
badania archeologiczne, prowadzone 
tutaj w latach 2008-2010. To pierwsze 
w historii takie systematyczne działania 
w centrum miasta. Z wielu ważnych 
spostrzeżeń, jednym z najciekawszych 
wydaje się przypuszczenie, że na początku 
złotoryjski Rynek obejmować mógł 
nawet tereny sięgające do dzisiejszej 
ul. Przelot. Katarzyna Iwińska z Urzędu 
Miejskiego scharakteryzowała założenia 
i realizację programu rewitalizacji 
miasta, zaplanowanego na lata 2007-
2013, a Norbert Mąkowski i Krzysztof 
Jędroszkowiak z Polskiego Bractwa 
Kopaczy Złota przypomnieli działalność 
swojej organizacji od 1993 r. i jej pomysły 
na promocję miasta i regionu.

Roman Gorzkowski

Sto dziesięć lat temu, dokładnie 
we wrześniu 1902 r., panna Agnes 

Wittwer z Adlershof pod Berlinem 
otrzymała od blisko z nią zaprzyjaźnio-
nego Richarda widokówkę z naprawdę 

rewelacyjnym zdję-
ciem Leszczyny. Choć 
wszyscy z łatwością 
rozpoznają jeden 
z pieców wapien-
niczych w centrum 
skansenu górniczego, 
to dopiero teraz wi-
dzimy, w jaki sposób 
dostarczano do pieca 
surowiec i w którym 
miejscu znajdowała 
się rampa, skąd za-
pewne wywożono 
gotowy produkt. 
Zachęcamy, by przy 
najbliższej wyprawie 
do skansenu zabrać 
ze sobą ten numer 
Echa, by cofnąć się 
wyobraźnią do po-
czątków ubiegłego 
stulecia.
Roman Gorzkowski

Bardzo chcie-
libyśmy się 

tym razem do-
wiedzieć, gdzie, 
jeszcze po 1945 
r., istniały uwiecz-
nione na foto-
grafii budynki. A 
może ktoś zna ich 
przeznaczenie? 
Jak widać, stan 
przynajmniej jed-
nego z nich uza-
sadniał rozbiórkę 
i z pewnością 
wcześniej nie tra-
fił na listę zabyt-
ków. Odpowiedzi 
czytelników 
pomogą opisać 
jeszcze jeden 
z archiwaliów, 
przechowywa-
nych w zbiorach 
TMZZ.

Roman 
Gorzkowski

W końcu wy-
jeżdżamy 

(5.10.2012). Cel 
Złotoryja. Poznany 
przez telefon Roman 
Gorzkowski jest eme-
rytowanym history-
kiem. Czeka na nas w 
Złotoryi przy Liceum. 
Szybkie przenosiny 
bagażu do interna-
tu i już zwiedzamy 
miasto. W mieście, w 
którym odbywają się 
mistrzostwa Polski 
w płukaniu złota, poruszamy się 
bez zbędnych przerw, przecież 
czas to pieniądz tzn. Złotoryja.  
Przewodnik już nas przekonał 
do siebie tym, gdy stwierdził, że 
Sulęcin i Złotoryja mają wspólną 
historię. 

Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Złotoryjskiej, którego 
nasz przewodnik jest członkiem, 
działa, (tak przynajmniej się 
wydaje) bardzo prężnie. Na nas, 
i myślę że na młodzieży również, 
niesamowite wrażenie wywiera 
zwiedzanie kościoła Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny. Stud-
nia w kościele, prezbiterium z 
zagadkami, ambona, łamigłówki 

w dodatku Proboszczowicką. 
Jechaliśmy poznawać wygasłe, a 
tutaj Pielgrzymka, Proboszczów, 
Nowy Kościół. Tak, tak, tak moż-
na dostać się w okolice Ostrzycy. 
Bazaltowe skały, niby 501 m 
n.p.m., a jest przyjemna zadysz-
ka przy podchodzeniu. Jeszcze 
organy, te z Nowego Kościoła?

Nie – Organy Wielisławskie, 
ciekawe miejsce w nieczynnym 
kamieniołomie. Porfiry kwarco-
we nad Kaczawą to jest to, co 

tygryski lubią najbardziej.
Potem „Wilkołak”, a raczej 

Wilcza Góra z unikatową różą. 
Umawiamy się na jutro, do 
Leszczyny na orzechy laskowe.

Jutro wita nas słońcem. 
Przewodnik z plecakiem na 
stelażu, przypominającym 
stare dobre studenckie cza-
sy. Tak się złożyło, że Krysia, 
Roman i ja studiowaliśmy we 

Wrocławiu. Dzisiejszy spa-
cer do miejsca Dymarek 
Kaczawskich w Leszczynie, 
to nie tylko aktywna tury-
styka, ale również garść, a 
raczej plecak informacji o 

historii na freskach w kościele 
pozwala na chwile zadumy. 

Przyjechaliśmy na szlak wy-
gasłych wulkanów i spotkaliśmy 
ciekawego człowieka –  wspa-
niałego gawędziarza, który o 
historii potrafi mówić w sposób 
szczególny. Serdecznie dziękuje-
my Romanowi Gorzkowskiemu 
za lekcje historii w plenerze. 
Myślę, że wrócimy w te strony, a 
zarazem zapraszamy w lubuskie. 

Krystyna Koroza, Zbigniew 
Szczepański wraz z 16 osobo-
wą grupą młodzieży z I LO w 
Sulęcinie
Fot. Zbigniew Szczepański

Słówko od przewodnika
To nie przesada, jeśli chodzi o 

podobieństwa dziejów Sulęcina 
i Złotoryi. Ten sam książę Henryk 
Brodaty nadał Złotoryi prawa 
miejskie a Sulęcin przekazał 
najpierw jednemu z rycerzy a 
następnie templariuszom. W 
obu miastach znajdowały się 
ważne siedziby joannitów aż do 
początków XIX wieku. W latach 
1806-1814 stacjonowały wojska 
napoleońskie i staczały potyczki, 
w lutym 1945 r. padliśmy łupem 
Armii Czerwonej, która m.in. 
spaliła niektóre okazałe budynki 
w obu miastach. Po ostatniej 
wojnie ziemia złotoryjska i sulę-

cińska zostały przy-
łączone do Polski, 
a dotychczasowa 
ludność została 
wysiedlona. W 
miastach zachował 
się średniowieczny 
układ urbanistycz-
ny, mury obronne, 
zabytkowe kamie-
nice i gotyckie ko-
ścioły. W Sulęcinie 
istnieje cmentarz 
żydowski, w Złoto-
ryi już nie. 

  
rg

Od około 1930 r. tak 
promowało się nasze 

miasto na karcie pocz-
towej: położone u bram 
Karkonoszy ruchliwe miasto 
powiatowe, przemysłowe 

i przedsiębiorcze, miejsce 
działalności sławnego 
nauczyciela łaciny Trozen-
dorfa, siedziba starostwa, 
urzędu finansowego, sądu, 
urzędu katastralnego, 
urzędu celnego, poczty, 
dobre połączenia kolejowe 
i drogowe, szkoła średnia 
z internatem, trzy kościoły, 
elektrownia, gazownia, 
wodociągi, rzeźnia, urząd 
budowlany, kanalizacja, 
szpital ewangelicki, szpital 
zakaźny, sanatorium dzie-
cięce, przedszkola, miejska 

kasa oszczędnościowa (zał. 
1843), powiatowa kasa 
oszczędnościowa, muzeum 
historyczne, hala sportowa, 
place sportowe i tenisowe, 
piękne parki, duże osiedla, 

tanie działki budowla-
ne, szkoła szybowcowa 
z lotniskiem, basen, tory 
saneczkowe, 2300 mórg 
lasu miejskiego, ważne 
targi tygodniowe, wygodny 
pobyt w hotelach i gospo-
dach, bliższa informacja w 
Urzędzie Miejskim. 

Może czytelnicy zapro-
ponują, jak dzisiaj powinna 
brzmieć podobnie zwięzła 
charakterystyka Złotoryi?

Roman Gorzkowski

i liczenie 
apostołów 
to niektóre 
zagadki 
przewodni-
ka. Nawet 
Krystyna, 
moja ko-
leżanka, a 
zarazem 
nauczyciel-
ka matema-
tyki, była 
poddawana 

próbie liczenia scho-
dów na wieżę. 

Wchodzimy dalej 
na tę wieżę – biblio-
teka łańcuchowa. 
Chyba Stanisław 
Bareja znalazł tutaj 
swój pomysł do 
filmu Miś. Książkę 
mogłeś poczytać, 
ale na łańcuchu. 
Wieża. Piękna panorama mia-
sta, również Baszta Kowalska 
z widokiem trochę niższym, 
ale ciekawym, bo widzimy cel 
dzisiejszego dnia, wygasłe wul-
kany, a w zasadzie Ostrzycę i to 

tradycjach górniczych tych ziem, 
górnictwa miedziowego. Gdyby 
nie Lubin, Polkowice, to co?

Wracamy do Złotoryi i jedzie-
my na Zamek Grodziec, tam 
wszak dzisiaj Kasztelan czeka 
na walki rycerzy. My też... a na 
zamku festiwal miodu pitnego 
i okowitki? Żarty. Nie, żartów 
przy podchodzeniu na zamek 
nie było. Całe szczęście, ze nasz 
przewodnik zrobił przerwę i 
okrasił opowieściami związany-
mi z zamkiem nasze wejście do 
grodu. 

Ociec prać? Prać! Chciałoby 
się rzec za klasykiem. Rycerz 
Kurak prał ile wlezie i został, ku 
uciesze licznie zgromadzonej 
gawiedzi i oczywiście białogłów, 
zwycięzcą turnieju.

Ciekawostką było to, ile to ki-
logramów musieli walczący no-
sić podczas walk? A było ciepło. 
Jeszcze w niedzielę rano miej-
sce godne polecenia wszystkim 
bez wyjątku. To Legnickie Pole 
z przepięknym kościołem św. 
Jadwigi i Muzeum Bitwy pod 
Legnickim Polem. Henryk Bro-
daty, Henryk Pobożny, Jadwiga 
Śląska, rok 1241. Część tej 
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Zdjęcie na okładce:  Małgorzata Godyń - Panorama w kierunku Sępowa i Ostrzycy ze szlaku na Wilczą Górę.

Zgłoś kandydata 
na Człowieka Ziemi Zotoryjskiej!!!

Każdy może zgłosić dowolną liczbę kandydatów, warunek jest tylko jeden 
- propozycje należy uzasadnić.

Szczegóły na stronach Echa Złotoryi: tmzz.pl.
Na zgłoszenia czekamy do 7 stycznia 2013 r. 


