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Z ulotki informacyjnej organizatorów wystawy:
To zamysł stworzenia w Skansenie Zagłębia 

Miedziowego miejsca, w którym prezentować będziemy 
twórczość artystów związanych z szeroko pojętą 
Naturą. To człowiek staje się piątym, coraz istotniejszym 
żywiołem naszej planety. Chcemy pokazywać, że 
prócz niszczycielskiego potencjału, jaki w nim tkwi, 
ma moc twórczą i kreacyjną w ścisłym związku 
z przyrodą. Twórczość Roberta Zięby, jak nikogo 
innego, nadaje się do inauguracji galerii.

APEL DO RODAKÓW Z RODATYCZ!
Uprzejmie proszę o pomoc i współpracę w zakresie opracowania 
losów rodzin repatriantów z Rodatycz, po 1945 roku.
Opracowuję także lokalizację miejscowości osiedlenia oraz mogił i 
cmentarzy na których spoczywają rodacy z Rodatycz.  
Równocześnie polecam doskonałą książkę Piotra Smółki ,,Piotrów-
ka” o historii wsi koło Strzelc Opolskich, gdzie znajdują się  kielichy 
mszalne i monstrancja  i z kościoła w Rodatyczach,  a także osiadło 
wiele rodzin z Rodatycz.
OCALMY WSPÓLNIE PAMIĘĆ O NASZYCH KRAJANACH!
Wiesław Moczulski
39-300 Mielec, ul. Warneńczyka 7m53
tel. 692 703 292, e-mail: wieslaw.moczulski@vp.pl

Robert Zięba i jego obrazy niezwykłej bieli

Nawet kwiaty są jakby pokryte śniegiem

Warsztaty artystyczne dla młodzieży w Leszczynie

Nie tak dawno na portalu 24legnica.pl 
ukazał się tekst Piotra Kanikowskiego 

pt. „Zimny chów społeczeństwa obywatel-
skiego”  traktujący w skrócie o tym, że or-
ganizacje pozarządowe w mieście Złotoryja 
traktowane są po macoszemu, nikt im nie 
pomaga, a wręcz przeszkadza im się, rzuca-
jąc kłody pod nogi.

Szczerze mówiąc trudno mi ocenić, czy 
autor ma rację, czy nie, a może rację ma tyl-
ko częściowo? Nie wiem. Ale może trochę z 
innej beczki. Jest taki wic – to znaczy kawał 
żydowski (tylko proszę nie posądzać mnie o 
antysemityzm).

Szloma modli się do Boga:
- Boże, spraw, żebym wygrał w Totka. 
Mija czas i nic. Szloma powtarza modlitwę 

codziennie, coraz bardziej żarliwie. Wreszcie 
zwraca się ze skargą do Boga: 

- Boże. modlę się codziennie, wypełniam 
wszystkie przykazania, a Ty nic! 

Na co odzywa się głos z nieba: 
- Szloma, ty daj mi szansę, ty kup los!
Mam wrażenie, że większość narzekają-

cych na to jak to w Złotoryi jest źle, jak to 
jedni mają lepiej od drugich, bo miasto im 
pomaga, najzwyczajniej nie zwraca się o 
jakąkolwiek pomoc, a jeżeli już to czyni, znie-
chęca się przy pierwszych niepowodzeniach. 
Co roku organizowany jest konkurs na reali-
zację zadań publicznych, do którego każda 
organizacja czy stowarzyszenie może zgłosić 
swój wniosek. Konkurs rozstrzyga Burmistrz 
po zapoznaniu się z opinią komisji…

To jedna strona medalu. Druga jest taka, 
że co łatwo przychodzi, tego się nie szanuje. 
Wyobraźmy sobie organizację, której władza 
nieba uchyla, wspomaga na każdym kroku. 
Idę o zakład, że po paru latach w najlep-
szym przypadku będzie tylko fasadą, powoli 
popadającą w ruinę, bez pomysłów, bez 
inicjatywy, bez dopływu świeżej krwi.  Czy 
gdyby np. takiemu Mirkowi Kopińskiemu 
zapewniono pieniądze na wszystkie jego za-
chcianki związane z Biegiem Szlakiem Wy-
gasłych Wulkanów, impreza ta byłaby lep-
sza? Wątpię. To ciągła walka, to angażowa-
nie do pracy setek wolontariuszy sprawia, 
że impreza ma specyficzny, przyciągający 
zawodników i turystów z całej Polski klimat. 
Są nowe pomysły, a przede wszystkim ko-
nieczność ciągłej mobilizacji.

Gdyby Echo nie miało problemów finan-
sowych, było hołubione przez wszystkich, 
to pewnie nie wydawalibyśmy naszego 
miesięcznika już siódmy rok z rzędu, bo po-
padlibyśmy w marazm, samozadowolenie i 
niechciejstwo.

Złotoryja ma specyficzny klimat dla dzia-
łalności społecznej, który sprawia, że w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca, mamy 
najwięcej inicjatyw obywatelskich w regio-
nie. Przy takim ruchu w społecznym interesie 
trudno byłoby wszystkich zadowolić, więc 
miasto musi jakoś z tego tłumu pomysłów 
wybierać. Ważne, by nie przeszkadzało, by 
nie wywierało nacisków np. na sponsorów.

Nawet jeżeli pan Piotr ma rację, to myślę, 
że nic złego się nie dzieje, a wręcz przeciw-
nie: bo nic tak nie wzmacnia, nie konsoli-
duje, jak wspólny systematyczny wysiłek i 
hartowanie społecznego organizmu w walce 
o przetrwanie.

Robert Pawłowski

Mały dziesięcioletni Władzio stoi w 
oknie. Zbliża się Boże Narodze-

nie. Płatki śniegu, wirując w powietrzu, 
powoli pokrywają bielą dachy wioski 
z wysoką wieżą kościoła. Jest wojna. 
Ojciec chłopca walczy gdzieś bardzo 
daleko w armii generała Andersa, 

mama leży w szpitalu, więc Władzio z 
młodszym braciszkiem Stasiem trafili 
do sierocińca. 

Co będzie w tym roku z Gwiazdką?! 
Władzio już teraz może sobie odpo-
wiedzieć na to pytanie. Nie będzie 

stołu wigilijne-
go zastawio-
nego polskimi 
potrawami, 
nikt nie za-
śpiewa Lulajże 
Jezuniu przy 
choince. Tutaj, 
w sierocińcu, 
wszyscy mówią 
po francusku. 
Kolędy też 
będą śpiewane 
w tym języku. 

W oczach 
chłopca wzbie-
rają duże słone 
łzy, a po chwili 
toczą się po 
policzkach. Za 
oknem jest już 
całkiem biało, 
nawet niebo 
przybrało kolor 
śniegu, który 
zaczyna mro-
zić stęsknione 
serce dziecka. 

– Właściwie 
to mam na imię 

Władysław Stanisław, ale gdy jako oficer w 
wojsku francuskim musiałem co rano się mel-
dować, to mój pułkownik narzekał, że musi tak 
długo wypowiadać moje imię. No to nadałem 
sobie imię Robert i tak już zostało – wspomina 
z uśmiechem Robert Zięba. – Jestem Polakiem i 
zostanę nim do końca życia, chociaż urodziłem 
się i wychowałem we Francji. Jestem też oby-
watelem francuskim. To długa saga. Moi rodzice 
wyemigrowali z Tarnowa i przyjechali do Francji 
w 1924 roku z drugą falą emigracji. Po I wojnie 
światowej zginęło półtora miliona Francuzów, 
a cztery miliony mężczyzn wróciło z frontu jako 
kaleki. Wtedy Polska i Francja podpisały  poro-
zumienie, i w jego efekcie w latach 1919-1924 
w Alzacji osiadło ponad dwadzieścia tysięcy 
Polaków. Podejmowali oni pracę w tamtejszych 
kopalniach soli potasowej. Moja rodzina trafiła 
do Wittelsheim. Ojciec, wszyscy moi krewni i 
znajomi pracowali w kopalni. Gdy dorosłem, też 
tam poszedłem do pracy. 

Dzieci emigrantów chodziły do francuskiej 
szkoły, lecz w specjalnych oddziałach uczyły się 
języka polskiego i polskiej historii. Nauczyciele 
zachęcali młodzież do kultywowania polskich 
tradycji. W szkole w Wittelsheim powstał zespół 
taneczny, gdzie młodzież 
uczyła się tańczyć mazurka i 
krakowiaka. Po ukończeniu 
szkoły i po sukcesach ta-
necznego zespołu szkolnego 
Stanisław Zięba, młodszy 
brat Roberta, założył w tam-
tejszym domu kultury zespół 
taneczny Orzeł Biały. Zespół 
nieprzerwanie działa przez 
60 lat po dzień dzisiejszy a 
jego występy są na wysokim 
poziomie. Na Dolny Śląsk 
przyjeżdża kilka razy do roku. 

W domach emigrantów 
rozmawiało się zawsze po 
polsku, natomiast w szkole - 
po francusku. Język niemiec-
ki też był w użyciu, bowiem 
Alzacja raz po raz trafiała z 
rąk francuskich w niemieckie 
i na odwrót. A na podwórku 
podczas zabaw wszystkie 
dzieci mówiły dialektem 
alzackim. 

W wolnych chwilach, gdy koledzy Roberta szli 
na ryby – on malował. Na zawsze pozostała w 
nim dusza tego chłopca, który wiele lat temu 
przed Bożym Narodzeniem z rozpaczą w sercu 
patrzył na śnieg z okna sierocińca. I Robert 
wiedział, że już do końca życia będzie malował 
pokryte śniegiem dachy domów alzackich wio-
sek. Bo biel ma wymiar bardzo symboliczny, 
oznacza czystość, niewinność, a także spokój. 
I ciszę. I Boże Narodzenie. Pod bielą może kryć 
się wszystko, o czym człowiek śni. Gdy po kilku 
latach artysta miał już swoją pierwszą wystawę, 
pewien znany malarz powiedział: „Zięba, maluj 
tak zawsze! Na biało. To będą twoje i tylko two-
je obrazy”. I tak zostało. Robert nadal był gór-
nikiem i co rano chodził na szachtę, ale ciągle 
malował. I to coraz lepiej.

We Francji Zięba jest zaliczany do stu najle-
piej sprzedających się malarzy. Miał wiele wy-
staw indywidualnych i grupowych. Jego prace 
wystawiano też w Tahiti, Japonii, Szwajcarii. 

Oprócz twórczości artystycznej jest zasłużonym 
człowiekiem dla francuskiej kultury, działaczem 
i mecenasem sztuki, organizuje wiele salonów 
sztuki. Jest Kawalerem Narodowego Orderu za 
Zasługi i laureatem Medalu Miasta Paryża Bret-
zel d’Or. 

– Roberta Ziębę 
poznałem 14 lat 
temu, gdy Złotoryj-
skie Towarzystwo 
Tradycji Górniczych 
nawiązało bardzo 
ścisłą współpracę z 
Towarzystwem Gór-
niczym Soli Potaso-
wej w miejscowości 
Wittelsheim w Alzacji 
(Francja) o nazwie 
Calivie – wspomina 
Andrzej Kowalski, 
prezes ZTTG. – W 
młodzieżowym domu kultury pan Robert, już 
jako uznany malarz, pracował z dziećmi tworząc 
warsztaty artystyczne i ucząc dzieci podstaw 
malarstwa. Tam jest bardzo silna Polonia, koń-
czą właśnie budowę Domu Polskiego „Mille-

nium”.
Kontakty ZTTG z Calivie tak się rozbudowały, 

że spotykają się każdego roku, zawiązując silne 
więzy przyjaźni. W tym roku zaowocowało to 
utworzeniem w 
leszczyńskim skan-
senie niezwykłej 
galerii, która uzy-
skała miano Piąty 
Element. 

I oto pewnego 
majowego dnia we 
wnętrzach budyn-
ku skansenu zawi-
sły niezwykłe ob-
razy Roberta Zięby. 
Na wielu z nich 
widać różne wioski 
z dachami pokry-
tymi śniegiem, lecz 
są i inne obrazy. Na 
przykład kwiaty. 

Niby są niebieskie czy różowe, ale tak rozbielo-
ne, jakby właśnie przed chwilą przykrył je śnieg. 

– Biały to nie jest kolor. Moje obrazy na po-
czątku są niebieskie, dopiero potem robią się 
białe – wyjaśnia artysta.

Mimo, że pan Robert zawsze mocno podkre-
ślał swoje więzi z ojczyzną przodków, to obrazy 
wystawia w Polsce po raz pierwszy.

– W naszym domu mama robiła tylko polskie 
potrawy. A jakie wyborne były jej pierogi! Po jej 

śmierci ich smak śnił mi się 
przez 20 lat. Moja żona Ja-
nine to pół-Francuska, pół-
Włoszka, więc nie umiała 
ich robić. Pamiętam, że gdy 
przyjechałem pierwszy raz 
do Krakowa w latach sześć-
dziesiątych, poszedłem naj-
pierw na Wawel, o którym 
tyle słyszałem od rodziców i 
w szkole. Potem poszukałem 
restauracji, gdzie podawano 
pierogi. Musiałem w końcu 
ich się najeść. 

Dziękując organizatorom 
za przygotowanie pobytu  
na ziemi złotoryjskiej Robert 
Zięba powiedział: 

– Moja obecność w 
Złotoryi i w Leszczynie jest 
wyrazem hołdu dla wszyst-
kich, którzy przyczynili się 
do powstania takiego ma-
gicznego miejsca, jakim jest 
skansen w Leszczynie. W 

takim miejscu wrażliwość każdego artysty ulega 
zwielokrotnieniu do niewyobrażalnych granic.

tekst i zdjęcia Agnieszka Młyńczak

LUDZIE ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ
Zimny chów?

O górniku,
który został malarzem



4 Czerwiec 2013

Każda śmierć osoby bliskiej jest trudna do zaakceptowania, jest 
niesprawiedliwa, sprawia ból. I nie ma sprawiedliwości nawet po 

odejściu, gdyż o jednych piszemy, a o innych - nie. O tych, o których nie 
znajdziemy wzmianki nigdzie, najbliżsi też przecież mogą powiedzieć, 
że to kochana matka lub ojciec, którzy wprost zatracili się w miłości i 
pracy dla nich. Jeśli tak było, to miałeś Czytelniku szczęście i pamiętaj w 
modlitwie o tym, co im zawdzięczasz. Oni przecież „nie całkiem umarli” 
(Horacy)- żyją w naszej pamięci.
 W maju odeszły dwie znaczące postaci Ziemi Złotoryjskiej, które były 
nie tylko wspaniałymi ojcami, mistrzami w zawodzie, lecz wzbogaciły i 
wycisnęły swoje piętno w dziedzinie kultury, oświaty i wychowania. 

Non omnis moriar
Kronika

Kapelmistrz Jan 
przekazał batutę.

LESZCZYNA
Przez całe aktywne życie z muzyką 

był za pan brat. Muzyka była jego pasją 
i muzą - tak było do ostatniego dnia, 
do 29 kwietnia 2013 r. Ona zawiodła 
go do orkiestry górniczej, a ta stała się 
dla Niego drugą rodziną i domem (choć 
sam zespół nieraz bywał bezdomnym). 
Jana Bajowskiego i orkiestrę łączył jakby 
genius loci. Urodził się wprawdzie w 
Złotoryi, w dniu 9 marca 1949 r., ale 
Jego dom rodzinny znajdował się wów-
czas w Leszczynie, a więc o krok zaled-
wie od cechowni „Leny”, w której w tym 
samym czasie (1949) pierwsze próby z 
orkiestrą górniczą rozpoczynał pierwszy 
dyrygent- Józef Wasylak.
MUZYKA

W Leszczynie i Prusicach uczęszczał i 
ukończył szkołę podstawową, a w trak-
cie podstawówki dojeżdżał do złotoryj-
skiego Ogniska Muzycznego, gdzie po-

bierał naukę gry na akordeonie. Złotoryjanom 
Jan Bajowski kojarzy się głównie z dyrygencką 
batutą oraz trąbką, ale grono przyjaciół i bli-
skich twierdzi, że „od lat młodzieńczych bardzo 
dużo ćwiczył i pięknie grał na akordeonie”. Jako 
15-latek trafił do orkiestry górniczej „Leny” 
(1964), a tu Jan Werbowy z bardzo zdolnego 
akordeonisty uczynił wspaniałego trębacza. Grał 
w czasie służby w wojsku w zawodowej orkie-
strze wojskowej.
GÓRNIK

Jako elektroenergetyk pracował początkowo 
w naszej „Lenie” , a po jej zamknięciu w KGHM- 
Oddział ZG „Konrad” w Iwinach. Ciężka praca w 
górnictwie została doceniona, co dokumentują 
trzy Krzyże Zasługi (brązowy, srebrny i złoty), a 
także medale: Zasłużony dla Górnictwa PRL oraz 
Zasłużony Pracownik ZG „Konrad”. W uznaniu 
zasług za długoletnią pracę w górnictwie uroczy-
ście wręczono mu także szablę górniczą. 
RODZINA

W roku 1973 rodzina Bajowskich zamieszkała 
w Złotoryi. I tu Jan zakłada też własną rodzinę 
(1974). Ze związku z Lilą NajdzIńską na świat 
przyszedł pierworodny syn Tomasz oraz córka 

Anna i najmłodszy syn Krzysztof. Synowie 
postarali się o dopełnienie rodziny o dwie 
synowe - Edytę i Annę, a już wspólnie o 
trzy wnuczki - Paulinę, Karolinę i Alek-
sandrę. Te imiona do końca tworzyły 
najukochańsze środowisko rodzinne Jana 
Bajowskiego, dla którego zawsze chciał i 
potrafił znaleźć czas. W nim spełniał się 
jako niezastąpiony i kochający mąż, ojciec 
i dziadek. W tym gronie pozostanie On na 
zawsze. 
HEJNAŁ

Jan Bajowski ma stałe i trwałe miejsce 
w poczcie znanych i zasłużonych złoto-
ryjan. Kiedy w roku 1967 ojciec miasta, 
Franciszek Sinek, rozpisał konkurs na 
hejnał Złotoryi, wygrał go doc. Radomir 
Reszke. Tenże w kronice miasta (niestety, 
obecnie nie do odnalezienia) napisał wte-
dy m.in.: „Cieszę się, że mój hejnał wcho-
dzi do historii pięknej Złotoryi. Dziękuję 
również za dobre wykonanie hejnału”. 
Dziękował Janowi Bajowskiemu, którego 
dyrygent obdarzył zaufaniem wykonania 
hejnału. Po raz pierwszy stało sie to ofi-
cjalnie 26 maja 1972r. (w ówczesnym PDK 
oraz na wieży Kościoła NNMP). 

Długo hejnałem nikt się nie intereso-
wał. Na prośbę autora Jan Bajowski (ni-
gdy nie odmówił!) wykonywał społecznie 
hejnał na niezliczonych niegdyś w Złotoryi 
wysokiej rangi zawodach sportowych 
przede wszystkim w akrobatyce sporto-
wej i l.a.) podczas dekoracji zwycięzców. 
Zainaugurował również I Memoriał im. 
Tadeusza Pietroszka (9 X 1999). Hejnał 
zawsze wykonywał z pamięci. W nieodle-
głych kilku ostatnich latach złotoryjanie 
mogli go słyszeć codziennie (dzięki za-
biegom J. Banaszka i R. Gorzkowskiego) 
z Wielkiej Wieży Kościoła NNMP. Ale po 
remoncie świątyni hejnał stamtąd zdjęto i 
zastąpiono inną melodią.

KAPELMISTRZ
Orkiestra „Leny” po roku 1974 do-

świadczała gorzkich losów półsieroctwa, 
aż do zupełnego osierocenia (1991)  i 
zawieszenia działalności na dwa lata. To, 
że nie trwało ono dłużej zawdzięczamy 
m.in. J. Bajowskiemu, który wspólnie z 
M. Wijatkowskim, A. Chanasińskim i R. 
Balickim doprowadził do reaktywowania 
orkiestry (1993). I znowu cieszyła ona oko 
i ucho mieszkańców Ziemi Złotoryjskiej i 
rozsławiała Złotoryję. 

 Wkrótce koledzy z orkiestry obdarzyli 
Go największym zaufaniem - obrali Go 
swoim dyrygentem i przekazali mu ba-
tutę (1998). Z radością i dumą przez 15 
lat pełnił ten zaszczytny obowiązek - był 
ósmym kapelmistrzem złotoryjskiej or-
kiestry. Od zaprzyjaźnionych dyrygentów, 
m.in. z Górnego Śląska, zdobywał utwory 
i materiały, które „przykrawał” nieraz do 
potrzeb złotoryjskiego zespołu. Tę war-
tościową działalność docenił Burmistrz 
Złotoryi wyróżniając Jana Bajowskiego 
trzy razy z rzędu „Kryształem Złota” 
(2007,2008,2009). 
CISZA I „CISZA”

29 kwietnia na kilka dni orkiestra 
zamilkła, okryła się żalem i żałobą. Ale 
odezwała się znowu, aby 4 maja 2013r. w 
głębokim smutku odprowadzić swojego 
Kolegę i Kapelmistrza na miejsce wiecz-
nego spoczynku na złotoryjskim cmenta-
rzu komunalnym - kolega odegrał kapel-
mistrzowi „Ciszę”. W  żałobnym orszaku 
znaleźli się również koledzy z innych 
orkiestr. Złotoryjanie przez długie lata, 
w prowadzącym i kroczącym dumnie na 
czele orkiestry dyrygencie będą widzieli 
właśnie Jego - Jana Bajowskiego.

 Cześć Jego pamięci!
Alfred Michler

Autor niezliczonych szkiców, exlibrisów i por-
tretów; poeta. Piękno okolic Wojcieszowa i 

Podgórek udokumentował nie gorzej niż nieje-
den paparazzi, a na pewno z większą miłością. 
Zachowując proporcje możemy powiedzieć, że 
był współczesnym F.B. Wernerem tej ziemi.
SUWAŁKI I KAZACHSTAN

Urodził się na polskim biegunie zimna, w dn. 
4 lutego 1930 r. w Suwałkach. Jeszcze przed II 
wojną udało mu się ukończyć trzy klasy pod-
stawówki. Kiedy wybuchła wojna, w sposób 
namacalny 9-letni chłopiec odczuł, jak straszna 
stała się rzecz. Osadzenie ojca, Władysława, w 

Kozielsku musiało 
być wstrząsem, 
choć w 1939r. ta 
miejscowość nie 
wywoływała jesz-
cze tak ponurych 
i dramatycznych 
skojarzeń. Ojcu 
jakimś cudem 
udało się z obozu 
wydostać, ale od-
tąd było już tylko 
gorzej - ponownie 
został zabrany 
i odtąd „ślad 
po nim zaginął” 
(wspomnienia 
wnuczki Władysła-
wa- Małgorzaty). 

 Matkę 
Jadwigę z dwoj-
giem rodzeństwa 
Romualda wywie-
ziono do Kazach-
stanu. Chłopiec, 
który wcześniej 
tworzył rysunki 

do tekstu, teraz musiał o tym zapomnieć. Ale 
w trakcie walki o przetrwanie jednak tworzył. 
Mając 14 lat, w styczniu 1944r., w Kaługinie, 
napisał „Pieśń Polaków na Syberii”:

Oj, ma Ojczyzno miła! Oj, Ty, polski kraju,
Kiedy byłem na Twej ziemi, było mi jak w raju.
Lecz ciężkie losu dzieje i wojen rozboje
Zaciągnęły tu w te strony biedne serce moje.
Bez chleba i mieszkania, nadziei nijakiej
Pędzi życie na Syberii tysiące Polaków.
Och, Ojczyzno, ma kochana! Och, Ty polska ziemio!
Czy powrócę na Twe łono? Czy zobaczę Ciebie?

Wiersz ten odczytano w trakcie pogrzebu 
Romualda Napiórkowskiego.
ZIEMIE ODZYSKANE

Do Polski rodzina powróciła w r. 1946; pierw-
szym miejscem pobytu był Szczecin, a następnie 
Olecko na Mazurach. Tu, już w nowej Polsce, 
ukończył edukację na szczeblu podstawowym, 
a następnie Liceum Pedagogiczne. Te placówki 
(niestety zlikwidowane) przygotowywały całe 
zastępy znakomitych pedagogów - Romuald 
Napiórkowski był jednym  
z nich. Pierwszą pracę zawodową podjął w 
Jaśkach - najpierw jako nauczyciel ( 1951), a 
następnie - kierownik. Podjął zaoczne studia w 
Poznaniu (SN), gdzie poznał Jadwigę Rurewicz; 
od 1954r. żonę - również nauczycielkę. Z tego 
związku wywodzi się syn Stanisław i córka Mał-
gorzata, a ta dwójka sprawiła Dziadkowi wielką 
radość, kiedy pojawiło się pięcioro wnucząt oraz 
trzech prawnuków.

Napiórkowscy nakazem pracy zostali skie-
rowani do Podgórek ( 1954). Dla złotoryjskiej 
oświaty było to szczęśliwe rozstrzygnięcie, gdyż 
Romualda i Jadwigę nie tylko autor zalicza do 
najbardziej pozytywnie rozpoznawalnych mał-
żeństw nauczycielskich Ziemi Złotoryjskiej o 
znakomitym dorobku. W Podgórkach Romuald 
do r. 1964 był kierownikiem Szkoły Podstawo-
wej. W tym samym roku został kierownikiem SP 
nr2 w Wojcieszowie, i po roku dojeżdżania do 
pracy motorem, w następnym roku cała rodzina 
przenosi się do tego miasta. W roku 1971 na 
bazie tej placówki utworzono Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy, którego został dyrektorem i 
był nim do 1975 r. Ta data to nie tylko cezura w 
życiorysie Romualda. 

W auli SP nr1 w Złotoryi odbyło się ostatnie 
spotkanie dyrektorów placówek oświatowych 

„starego” powiatu (z rejonem Chojnowa). 
Nie wiem, czy był ktoś na sali, kto w tym 
dniu nie ocierał łez wzruszenia. Uczest-
nicy zebrania czuli, iż coś bezpowrotnie 
odchodzi. Rozerwano koleżeńskie, przyja-
cielskie i międzyszkolne kontakty. „Nowy” 
powiat (od 1999) nie był w stanie tych 
cennych wartości odtworzyć. I nie jest to 
wyłącznie sentymentalne sięganie do lat 
młodości.

Romualda oddelegowano na stanowi-
sko dyrektora Wojcieszowskiego Ośrodka 
Kultury, ale po trzech latach powrócił do 
oświaty, do SP nr1 i SP nr2 w Wojcieszo-
wie jako rusycysta. Ciągle się dokształca-
jąc uzyskał kwalifikacje do nauczania tego 
języka (1980). Formalnie na nauczycielską 
emeryturę przeszedł w r. 1985, lecz czyn-
nym nauczycielem pozostał jeszcze przez 
następne sześć lat. 
NIE TYLKO NAUCZYCIEL

Kiedy był czynnym nauczycielem, 
niewiele czasu pozostawało na pasje. 
Ale i w tym czasie sportretował pewnie 
wszystkich swoich kolegów dyrektorów 
„starego” powiatu; wykorzystywał do 
tego m.in. konferencje nauczycielskie, po 
których wręczał koledze portrecik (tak 
czynił również Bronisław Maciejak). Ile ta-
kich portretów powstało? Ile exlibrisów? 
Grafik „ocalało” ok. 300, a rozdanych nikt 
nie zliczy. 

Już Syberia natchnęła Go do próbowa-
nia poezji. Później tworzył też limeryki, 
fraszki oraz utwory literackie innego po-
kroju. Spory zakres tej twórczości zmieścił 
się w „Wierszach syberyjskich” (2006) 
oraz „Fraszkach, limerykach...i nie tylko” 

(2013). Tworzył do końca swoich dni.
Dorobek plastyczny prezentował na 

około 10. wystawach, w tym także w 
Ośrodku TMZZ (patrz: art. J. Kałuży w 
„EZ” nr5/2009).

Był ponadto radnym Wojcieszowa oraz 
powiatu złotoryjskiego. Bardzo żarliwie 
zaangażował się w szeroko pojętą dzia-
łalność środowiska Sybiraków, inicjując i 
organizując wiele wartościowych przed-
sięwzięć.
KIM BYŁ „TEN” NAPIÓRKOWSKI?

Niezmiernie trudno, i jest to raczej 
niewykonalne zadanie, ażeby życie tak 
wszechstronnie utalentowanej osobo-
wości przedstawić na dwóch stronach. 
Są oficjalne wyrazy uznania w postaci 
Odznaki Tysiąclecia Państwa Polskiego 
( 1967), BKZ (1970), ZKZ (1975), Złotej 
Odznaki ZNP (1973), Honorowej Odznaki 
Przyjaciół Harcerstwa (1971), Odznaki 
Honorowej Sybiraka (2001), Krzyża Ze-
słańców Sybiru (2005), Odznaki Zasłu-
żony dla Miasta Wojcieszowa (2005). To 
wszystko jest ważne. Ale przecież zasłużył 
na więcej - dużo więcej. Największą war-
tością po Zmarłym będzie pamięć o Nim: 
jako Ojcu Rodziny, koledze, dyrektorze, 
przyjacielu, utalentowanym i wszech-
stronnym twórcy. Jest wiele „powodów”, 
ażeby o tym i o Nim pamiętać.

Odszedł 21 maja 2013 r. w wieku 83. 
lat. Spoczął na cmentarzu komunalnym w 
Bolesławcu. 

 Cześć Jego Pamięci!
Alfred Michler

14.05. W sali klubowej ZOKiR odbyła się debata na temat przyszło-
ści złotoryjskiego szpitala. W spotkaniu uczestniczyli: posłanka Elż-
bieta Witek, przewodniczący komisji zdrowia Sejmiku Wojewódz-
twa Dolnośląskiego Michał Huzarski oraz władze powiatu i miasta.
15.05. W restauracji „ Przy Miłej” uroczyście świętowano urodzi-
ny 80-letnich  mieszkańców powiatu złotoryjskiego. 
17-19.05. W Poznaniu Kacper Harkawy (zawodnik złotoryjskiego 
klubu Champion) po wygranych walkach awansował do Mi-
strzostw Polski kadetów w boksie.
17.05. Rozdanie nagród laureatom konkursu „Kampania napole-
ońska 1813 r. na ziemi złotoryjskiej”. (TMZZ)
18.05. Odbył się marsz nordic walking „Wulkany 24”. 
22.05. Złotoryjski Klub Sportowy Górnik Złotoryja nawiązał współ-
pracę z Zagłębiem Lubin, której celem jest szkolenie młodzieży. 
22.05. W Nowych Łąkach (ośrodek Grapa) odbyła się XX Olim-
piada Sportowa – „Przyjaźń bez granic”, której głównym organi-
zatorem był Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie.
23.05. Na dziedzińcu zamku Grodziec odbyły się Mistrzostwa 
Osób Niepełnosprawnych w Grillowaniu zorganizowane w 
ramach projektu „Et Labora - rehabilitacja osób niepełnospraw-
nych w Euroregionie Nysa” . 
23.05. Rozpoczęła się II edycja wiosenna Czwartków z Lekką Atletyką.
23.05. Wernisaż wystawy akwarel Józefa Charytoniuka „Polski 
pejzaż” w Galerii Libris Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi.
24.05. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Złotoryi świętowano  Dzień Strażaka. 
25.05. Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Świerzawie zorgani-
zowało biegi w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”.
25.05. Na terenie gminy Świerzawa gościli potomkowie wielkich 
rodów, którzy w przeszłości zamieszkiwali na Śląsku. 
25.05. Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi zaprosiła mieszkań-
ców na „Rajd rowerowy miłośników Biblioteki Szlakiem Geologii i 
Kultury Gór i Pogórza Kaczawskiego - Odjazdowy Bibliotekarz”. 
25.05. Szkoła Podstawowa w Świerzawie,  jako jedyna na Dol-
nym Śląsku zdobyła główną nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie 
Ekologicznym „Dni otwarte z elektrośmieciami”.
25.05. W Ośrodku Parafialnym Grapa k/Nowych Łąk (gmina 
Pielgrzymka) odbyła się Biesiada kapel góralskich z Żywca. 
25.05. XIX. Mistrzostwa Polski w Technikach Jaskiniowych  roz-
poczęły się w kamieniołomie „Gruszka” w Wojcieszowie. Organi-
zatorem imprezy był Speleoklub „Bobry Żagań”.
25-27.05. Chojnów i okoliczne miejscowości gościły miłośników 
epoki napoleońskiej, którzy świętowali 200 rocznicę bitwy pod 
Chojnowem. W tych dniach odbyła się: konferencja pt. „Kampa-
nia Napoleońska 1813 roku od Budziszyna do Bitwy nad Kacza-
wą”, inscenizacja bitwy i festyn rodzinny.
27.05. Robert Maciąg mieszkaniec Starej Kraśnicy, autor książek 
podróżniczych otrzymał prestiżową nagrodę National Geogra-
phic Traveler 2012 w kategorii podróżnicza książka roku za  książ-
kę „Tysiąc szklanek herbaty. Spotkania na Jedwabnym Szlaku”. 
29.05. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Złoto-
ryi odbył się Powiatowy Dzień Dziecka.
29.05. Złotoryjska młodzież przemaszerowała ulicami miasta w 
ramach happeningu  „Dzień bez papierosa”
30.05-2.06. Na Zamku Grodziec zaprezentowały się teatry histo-
ryczne  „Jak to dawniej bywało czyli Grodziec IV „
31.05-02.06. Odbyły się Dni Złotoryi.
31.05. Ulicami miasta przeszedł barwny korowód złotoryjan i ich 
gości, który tradycyjnie rozpoczął Mistrzostwa Polski w Płukaniu 
Złota. Impreza w tym roku obchodziła swoje 20. urodziny.
01.06. Na stadionie miejskim ZKS„Górnik” zorganizował II Turniej 
Piłkarski Oldboyów o Puchar Burmistrza Miasta Złotoryja.
01.06. Odbył się finał konkursu Złotoryjskich Rytmów Młodych.
01.06. Nad zalewem złotoryjanie i mimończycy wspólnie świętowali 
okrągłą 15 rocznicę nawiązania współpracy między obu miastami.
04.06. Z okazji Dnia Dziecka zostało otwarte odnowione mia-
steczko rowerowe przy ul. Kościuszki. 
06.06. W sali kinowej Złotoryjskiego Ośrodka Kultury wręczono 
nagrody finalistom XIV Powiatowego Konkursu Zbierania Alumi-
niowych Puszek po napojach.
07-09.06. MUKS „Gwarek Wilków” zorganizował „Weekend z orlikiem”. 
07-09.06. LGD Partnerstwo Kaczawskie zaprosiła członków Złoto-
ryjskiego Klubu Fotograficznego na plener fotograficzny „Odkryj 
na nowo Krainę Wygasłych Wulkanów”. (ZKF)
07.06. W Bibliotece Pedagogicznej w Złotoryi odbył się powiato-
wy etap konkursu  „Zaczarowany świat wierszy Juliana Tuwima”.
07.06. Klub Seniora działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Złotoryi uczestniczył w Przeglądzie Dorobku Arty-
stycznego Seniorów „Kaczawianie”. 

Opracowała Krystyna Zalewska

LUDZIE ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ - WSPOMNIENIE

Jan
Bajowski

Romuald 
Napiórkowski
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Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
w Bolesławcu. Dyrektor Adam Zdaniuk przecina 
wstęgę - pierwszy od lewej.

Rozmowa z Adamem Zdaniukiem – dyrek-
torem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bole-

sławcu, złotoryjaninem, byłym wicestarostą 
Powiatu Złotoryjskiego (1999-2000), byłym wi-
ceburmistrzem Miasta Złotoryja (2000-2002).
Robert Pawłowski: Czy szpital w Bolesławcu i 
w Złotoryi można porównać?
Adam Zdaniuk: Sam szpital niewiele się różni. Na-
tomiast potencjał powiatu jest dużo większy – po-
wiat bolesławiecki ma ponad 80 tys. mieszkańców.
To też był szpital po przejściach.  Czy można by 
porównać sytuację – tę, którą pan zastał w  Bole-
sławcu -  z obecną sytuacją szpitala złotoryjskiego?
Przede wszystkim chcę powiedzieć, że nie chcę 
być recenzentem tego, co dzieje się w złotoryj-
skim szpitalu.
Ciężko mi się wypowiadać o jego sytuacji, 
bowiem znam ją tylko z publikacji prasowych. 
Oczywiście, nie omieszkałem zerknąć na wynik 
finansowy, rozmawiam też z kolegami z samo-
rządu i jakieś informacje do mnie docierają, ale 
ciężko mi dokonać analizy porównawczej. Czasy 
są bardzo dynamiczne i warunki świadczenia 
usług zdrowotnych, ich finansowania w ciągu 
tych pięciu lat, gdy jestem w Bolesławcu, dia-
metralnie się zmieniły. 
W szpitalu bolesławieckim etap pomocy bez-
pośredniej powoli się wyczerpuje.  Zarządowi 
szpitala dano do zrozumienia, że pomoc tak, ale 
tylko na uzupełnienie udziału własnego w stara-
niach  o dofinansowanie z Funduszu Norweskie-
go czy Funduszy Europejskich. 
Może powiem, w jakiej sytuacji zastałem szpital 
bolesławiecki. Był w trakcie restrukturyzacji, 
czyli w oparciu o ustawę o restrukturyzacji za-
kładów opieki zdrowotnej z 2005 roku. Moim 
zadaniem było zrobić wszystko, aby po restruk-
turyzacji z powrotem nie wpaść w zadłużenie. 
Od kiedy przyszedłem, szpital nie generuje strat. 
Każdy rok zamknęliśmy z większym lub mniej-
szym zyskiem. Przy czym zysk także był po części 
wynikiem odpisów restrukturyzacyjnych, ponie-
waż państwo wspomagało ten proces wówczas, 
gdy następował efekt.
Żebyśmy się jednak dobrze zrozumieli: zarówno 
szpital złotoryjski, jak i bolesławiecki, będąc 
samodzielnymi  publicznymi  zespołami opieki 
zdrowotnej, nie są powołane do tego, żeby ge-
nerować zysk, ale żeby z jednej strony zabezpie-
czać świadczenia zdrowotne, a z drugiej strony, 
żeby nie przynosić strat. 
Ale jeżeli szpital przynosi zysk, może inwesto-
wać w rozwój, w nowy sprzęt…
W polskim systemie zdrowotnym Narodowy 
Fundusz Zdrowia przeliczając świadczenia na 
punkty, a te z kolei zamieniając na złotówki, 
nie przewiduje odtworzenia majątku szpitali, 
remontów ani inwestycji. NFZ kalkulując świad-
czenie bierze pod uwagę tylko koszt leczenia. 

Inaczej jest w nie-
mieckich kasach 
chorych, gdzie jest 
pula przeznaczona 
na odtworzenie 
majątku, zakupy in-
westycyjne i pula na 
świadczenia typowo 
prozdrowotne.  
Zysk więc musimy 
wypracować przede 
wszystkim tnąc kosz-
ty. My tak jak złoto-
ryjski szpital sprze-
dajemy świadczenia, 
które kupuje NFZ 
po określonej cenie. 
Koszty świadczeń 
musimy minimalizo-
wać.  Koszty stałe, 
lekarzy, pielęgniarek, 
oszczędności na 
bieżącej działalności, 
ilość materiałów 

opatrunkowych, leków etc. etc. – to wszystko 
się liczy bardzo dokładnie.
Pierwszą przyczyną kryzysu, który dotyka szpi-
tale, w tym złotoryjski, jest zbytnie pokładanie 
nadziei, że sama zmiana nazwiska dyrektora  
dokona cudów. Ale dopóki nie będzie precyzyj-
nego controllingu kosztów, a z tego co wiem, w 
Złotoryi tego nie ma - nie ma budżetowania, nie 
ma systemu motywacyjnego.  Brakowało takich 
typowych elementów związanych z zarządza-
niem.  Konieczne jest nałożenie konkretnych 
obowiązków na dyrekcję w sensie rozliczania się 
z efektów i to w bardzo krótkim okresie. Cyklicz-
nego rozliczania.
Czy w takim małym środowisku jak Złotoryja 
było – jest to wykonalne?
Zależy, kto miałby to wykonywać. O wiele ła-
twiej byłoby osobie zupełnie z zewnątrz – oczy-
wiście zweryfikowanej pod względem umiejęt-
ności menadżerskich. Osobie niezwiązanej ze 
środowiskiem, niezwiązanej towarzysko, rodzin-
nie. Z drugiej strony jest gro szpitali zarządza-
nych przez osoby z danej miejscowości i osoby 
te lepiej lub mniej, ale jakoś sobie radzą. 
Ruchy, o których rozmawiamy, dotyczące głębo-
kiej restrukturalizacji,  należałoby wykonywać 
jak najszybciej. Być może przez tę karuzelę per-
sonalną, która się nie zatrzymuje, jest już musz-
tarda po obiedzie.  W moim odczuciu, ta lawina 
zadłużenia, spadająca de facto na powiat, jest 
bardzo duża. 
Nie przekroczyła granicy, gdy ten dług staje się 
już niespłacalny?
Nie znam dokładnie wyników. Po pierwsze: 
nie wiem, jaka jest struktura zadłużenia. Jak to 
wszystko jest rozłożone. Na ile są to zobowiąza-
nia wymagalne, a podejrzewam, że większość 
jest wymagalna, czyli taka, którą trzeba zapłacić 
już teraz, czyli potrzeba pieniędzy w kasie. Pyta-
nie, czy można ten dług w jakiś sposób restruk-
turyzować? Te działania, które zostały podjęte 
niedawno, czyli próba ratowania się pożyczkami 
z parabanku – lichwiarskimi, przypominają 
chwytanie się brzytwy przez tonącego. 
Osoba podejmująca się ratowania powinna 
odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie, 
czy można ten dług zrestrukturyzować – odwlec 
spłatę bez nakładania na to dodatkowych kosz-
tów w postaci karnych czy lichwiarskich odse-
tek, kosztów sądowych i komorniczych. Jeżeli ta 
droga jest zamknięta, i ani samorząd, ani szpital 
nie mogą zagwarantować restrukturalizacji 
tego zadłużenia, to oprócz  bieżących działań 
naprawczych, które i tak trzeba podjąć, należy 
doprowadzić przynajmniej do zrównoważenia 
kosztów z przychodami. Należy zastanowić się, 
gdzie szukać oszczędności, z czego należy zrezy-
gnować. Racjonalizacja kosztów polega m.in. na 
odpowiedzi na pytanie, czy potrzebny jest od-

dział, gdzie przelotowość łóżek jest na poziomie 
30%. Mówiąc obrazowo: 30% oddziału pracuje, 
a 70% pozostaje na utrzymaniu. 
Czy szpital może działać również komercyjnie, 
świadcząc usługi poza systemem NFZ?
Na działalności medycznej, teoretycznie nie. To 
nie jest wpisane wprost w ustawę o działalności 
leczniczej, ale są opinie prawne, interpretacje 
ministerstwa, które  mówią, że szpital nie powi-
nien tego robić. Tym bardziej, gdy ma podpisany 
kontrakt w zakresie świadczeń medycznych. To 
jest pewna ułomność prawna, gdy komercyjne 
ZOZy mogą czerpać  zyski z działalności komer-
cyjnej równolegle do oferowanych usług me-
dycznych w ramach NFZ, a publiczne nie mogą. 
Do końca roku zakontraktowana jest określona 
pula świadczeń. Więc gdy nie można zwiększyć 
przychodów, to jakie jest rozwiązanie?
Należałoby zracjonalizować koszty, czyli uspraw-
nić bieżącą działalność na zakontraktowane 
usługi medyczne, a np. część szpitala wydzier-
żawić na usługi odpłatne – bo kubatura tego 
obiektu na to pozwala. 
Należałoby dokonać przeglądu rentowności od-
działów. Nie wiem, czy dyrekcja ma pełną świa-
domość, który oddział jest bardziej rentowny, a 
który mniej. Być może któryś przynosi zyski. Te, 
które są rentowne, należałoby rozwijać, nieren-
towne np. przekształcać w pododdziały.
Miałem oddział internistyczny, który był defi-
cytowy. W ramach tego oddziału działa w tej 
chwili pododdział neurologiczny i pododdział 
gastrologiczny.  Czyli tak naprawdę jest jeden 
ordynator oraz osoby zarządzające pododdziała-
mi, ale to już są inne pieniądze. Personel średni 
wykorzystywany jest w 80% a nie jak do tej 
pory w 40%. Koszty stałe mamy mniej więcej na 
tym samym poziomie, a sprzedaż do funduszu 
wzrosła o 1/3. Ale to było poprzedzone analizą 
rentowności poszczególnych oddziałów. 
Jestem o tyle mądry, że mam to już za sobą. 
W Złotoryi jest sytuacja podbramkowa. Pali się 
czerwone światło. 
I jest opór materii.
Opór materii można przezwyciężyć, jeżeli przed-
stawi się konkretny plan, poparty wyliczeniami, 
liczbami.
Ale jak tu komuś powiedzieć, nie będzie pan 
ordynatorem, a co najwyżej kierownikiem 
pododdziału?
Życie nie znosi próżni. Ja w pierwszym roku 
wymieniłem całą internę, gdzie całe środowisko 
bolesławieckie wywierało na mnie presję. Ale 
ja stwierdziłem, oczywiście nie odnoszę tego 
do sytuacji w Złotoryi, że jeżeli interna służy 
lekarzom z prywatnych gabinetów do dokony-
wania diagnozy w szpitalu, to ja takich lekarzy 
nie potrzebuję. I sześciu lekarzom z Bolesławca 
podziękowałem. Teraz z Bolesławca na internie 
pracuje jedna osoba, pozostali lekarze dojeżdża-
ją.  Życie nie znosi próżni: jednym się dziękuje, 
innych się zaprasza i stawia pewne wytyczne. 
Być może po przeglądzie rentowności wszyst-
kich oferowanych przez szpital usług może się 
okazać, że z niektórych należy zrezygnować i 
ta wieloprofilowość szpitala powinna zostać 
zmniejszona. Co i tak byłoby na pewno lepszym 
rozwiązaniem, niż jego upadek.
Ludzie boją się zmian.
Ale reforma nie polega na bezruchu, na krzycze-
niu, na wzywaniu polityków z lewej i prawej. To, 
że jest źle – wszyscy wiedzą. Diagnoza została 
postawiona. Reforma polega na działaniu. 
Parę lat temu, o ile pamiętam, próbowano coś z 
tym problemem zrobić. Efekt był taki, że opór ma-
terii spowodował, że praktycznie nic nie zrobiono.
Pytanie, na ile ten opór przekłada się na organ 
założycielski? Ja akurat przychodząc do Bole-
sławca miałem na rok zapalone zielone światło. 
Nie tylko pomysły, ale ich wdrażanie bez wzglę-
du na konsekwencje. Oczywiście, gdyby okazało 

się, że odbywałoby się to ze zbytnią fantazją 
ułańską, pewnie zostałbym powstrzymany. 
Ale miał pan chyba stabilną sytuację w radzie 
powiatu. Nikt nie chciał robić rewolucji, zmie-
niać zarządu powiatu.
Jeżeli podstawą do zmiany zarządu są działania 
wobec szpitala, to pierwsze pytanie, które po-
winno paść brzmi: czy ci, którzy chcą zmienić 
zarząd, mają konkretny pomysł, co w sprawie 
szpitala zrobić?
No to pan radny Raszkiewicz mówi: budujemy 
centrum rehabilitacyjne z basenem.
No to niech to jeszcze dobrze przeliczy. Nie 
chcę polemizować z tym pomysłem. Ale to tak, 
jakbym w Bolesławcu rzucił pomysł, że zbudu-
jemy klinikę nefrologiczną i to też będzie chwy-
tliwe. Tylko to jest pytanie o realia, o źródła 
finansowania. Ile inwestycja będzie kosztować,  
jaka będzie stopa zwrotu tej inwestycji? To są 
pytania bardzo proste. Pomysłów można mieć 
tysiące. Tylko jak je zrealizować?  I jeszcze jedno, 
za pacjenta leczonego ortopedycznie na oddziale z 
basenem i bez, szpital dostanie te same pieniądze.
W sumie to są trzy koncepcje: zostawić tak jak 
jest i niech powiat finansuje deficyt…
To nie ma sensu. Wspierać stagnację? Długo 
to nie potrwa. Przyjdzie komisarz do powiatu i 
wtedy nie tylko będzie mieć problem szpital, ale 
i inne jednostki podległe pod powiat.

Drugi pomysł, to restrukturyzacja własnymi 
siłami. Pytanie tylko, czy sił wystarczy?
Po pierwsze - czy jest energia zarządcza? Po 
drugie, czy są finanse? Bo restrukturyzacja 
wiąże się z finansami. 
Trzeci pomysł to połączyć się ze szpitalem w 
Legnicy.
Paleta pomysłów jest zbyt ograniczona. Jestem 
sobie w stanie wyobrazić, że znajduje się pod-
miot prywatny, który pod pewnymi warunkami 
jest w stanie zainwestować w dany szpital.  Te 
warunki musiałyby być dookreślone. Są konsor-
cja, czy firmy zarządzające szpitalami, oraz takie, 
które dywersyfikując swój portfel, szukają alter-
natywnych źródeł inwestycji. Z tego co wiem, 
zarząd rozmawiał z takimi firmami. I ta ścieżka 
wydaje mi się najlepsza. Z jednej strony odcina 
się lokalne zależności, z drugiej strony jest moż-
liwość dokapitalizowania szpitala. No i kwestia 
zasadnicza: nie traci się z dnia na dzień kontroli 
nad tym, co się dzieje. Według mnie ta właśnie 
czwarta droga byłaby najbardziej korzystna, pod 
warunkiem, że taki inwestor by się znalazł.
Podobno potencjalnych inwestorów przeraża 
kubatura samego obiektu.
Ale kto powiedział, że ta kubatura w całości ma 
pracować w ramach NFZ? 
A jak oceniłby pan pomysł połączenia szpitala 
złotoryjskiego z wojewódzkim?
Akurat miałem okazję wglądu do dokumentów 
finansowych szpitala w Legnicy za 2010 i 2011 

rok, - są one jawne. Pomimo wielu zmian, które 
tam zachodzą, szpital cały czas przynosi straty. 
Zresztą pani dyrektor potwierdziła to na spotka-
niu w Złotoryi.  Tym samym nie jest to podmiot, 
który byłby kapitałowo zdolny do wpompo-
wania pieniędzy w szpital złotoryjski – to po 
pierwsze. Po wtóre, w Bolesławcu Marszałek 
Województwa chce wcisnąć powiatowi szpital 
psychiatryczny – czyli działanie w zupełnie 
przeciwnym kierunku. Nie jest zatem skory do 
finansowania zadłużonych jednostek. Samorząd 
szuka rozwiązania, żeby jednorazowo zasilić i 
mieć problem z głowy. Natomiast firma, która 
by tu weszła, mówię o firmie kapitałowej, ze-
wnętrznej, chce mieć z tego tytułu jakąś stopę 
zwrotu. Planuje np. pięć - osiem lat na stracie, 
ale po tym okresie już chciałaby mieć zysk. Cały 
proces jest na bieżąco kontrolowany. Takiego 
perspektywicznego myślenia w fuzji szpitali 
nikt nie przedstawił do tej pory. To jest proces 
długotrwały, a sama kadencja samorządu trwa 
tylko cztery lata, więc trudno mówić o planach 
ośmio-, czy dziesięcioletnich.
Czy to oznacza, że ewentualne połączenie tych 
dwóch szpitali miałby wymiar jedynie politycz-
ny, a nie ekonomiczny.
Efekt synergii na pewno by wystąpił. Na pewno 
można by ograniczyć działalność administracyj-
ną, chociaż podejrzewam, że nie jest ona rozbu-
dowana w Złotoryi. Można ewentualnie wyjąć 

część świadczeń ze złotoryjskiego 
szpitala i przejąć pieniądze z NFZ dla 
szpitala w Legnicy, ale też by się to 
wiązało z zamknięciem deficytowych 
oddziałów. Natomiast  ważny jest po-
mysł na samo zarządzanie szpitalem. 
Osobiście uważam, że wolny rynek, 
rozwój konkurencji a co za tym 
idzie, myślenie prorozwojowe, to się 
sprawdza również w systemie ochro-
ny zdrowia. Taka fuzja organizmu 
prywatnego z publicznym, gdyby się 
to oczywiście udało, to byłoby chyba 
najlepsze rozwiązanie dla złotoryj-
skiego szpitala. Nie twierdzę, że 
utrzymałby się w takiej postaci jakiej 
jest, ale  na pewno miałby perspekty-
wy rozwoju, być może w zawężonym 
kierunku, ale rozwoju. A tylko rozwój 
gwarantuje utrzymanie tego szpitala 
i ewentualne zyski.
Tylko jak znaleźć takiego partnera.

Przekazałem panu wicestaroście namiary na jedną 
ze spółek, która potencjalnie mogłaby być tym 
zainteresowana. Teraz to kwestia analizy ze strony 
tej firmy – czy jest sens pompować kapitał, a jeżeli 
tak, to na jakich warunkach.
Jeżeli to nie wypali, to jedyna nadzieja w nie-
zwykle sprawnym menadżerze, który miałby  
zupełnie wolną rękę, a z drugiej strony - powiat 
musiałby wspomóc kapitałowo ten proces. Taki 
menadżer musiałby mieć również wsparcie u 
pracowników szpitala.
Nie można wmawiać ludziom, że przyjdzie cu-
dotwórca i wszystko będzie w porządku. Nie ma 
cudotwórców. Program ratunkowy, który będzie 
opracowany, musi być osadzony w twardych 
realiach. Jeżeli tego nie będzie, a tylko zwykłe 
chciejstwo, lub „dobre” pomysły z zakurzonej 
szuflady – to się nie uda.
Co robi menadżer w takiej kryzysowej sytuacji?
Dobry menadżer zaczyna od dogłębnej diagno-
zy. Jeżeli nie wie, co się dzieje w szpitalnej apte-
ce, w laboratorium, czy na oddziałach, nie wie, 
jakie ma przekroczenia, jaką sprzedaż…  Nie 
podejmie racjonalnej decyzji. 
Przede wszystkim trzeba określić, które oddziały 
przynoszą straty i jakie są to wielkości, a być 
może są takie, które generują zysk. Jeżeli nie 
ma, to już w ogóle jest porażka, bo nie będzie 
na czym oprzeć restrukturalizacji. Czasami też 
wystarczy niewielki ruch, żeby z nierentownego 
oddziału zrobić rentowny?.

Nie wiem też, czy szpital złotoryjski przechodził 
proces restrukturalizacji w oparciu o ustawę z 
2005 roku i jakie ewentualnie były tego wyniki.
Pacjenta np. można sprzedać za 30 punktów. Za 
punktami idą określone pieniądze. Ale można 
też sprzedać tego samego pacjenta za 40 albo 
i za 60 punktów. Wystarczy go dobrze zdiagno-
zować. U mnie średnia z interny to 60 punktów 
za pacjenta. Oczywiście, żaden lekarz ot tak 
sobie nie nabije punktów, bo w razie kontroli 
nie obroni tego. Musi być dobra diagnoza. Co to 
daje? Przecież i tak i tak z Funduszu otrzymam 
określoną kwotę. Ale wtedy nie przerabiam 
tych pacjentów 60 tylko 30, a mam te same 
pieniądze, koszty jednak niższe. Nie „lekuję” ich 
razy dwa, nie karmię ich razy dwa, nie zmieniam 
pościeli razy dwa… Czyli wykorzystuję limit 
mniejszym zaangażowaniem środków zmien-
nych. Tego typu statystyka jest prowadzona. 
Ale przecież w szpitalach nie zatrudnia się dyrek-
torów z łapanki. Często są to doświadczeni ludzie 
a jedne szpitale radzą sobie lepiej, drugie gorzej.
Z doświadczenia wiem, że w szpitalach, które 
mają problemy, za mało się wymagało od osób 
zarządzających. Oczekiwano, żeby zaprowadzi-
ły spokój, ale spokój to jest stagnacja, równia 
pochyła. Jeżeli chcemy uspokoić wszystkich: 
związki – reprezentatywne, niereprezentatyw-
ne,  jakieś dziwne układy – ciotka, wujek, kole-
ga – to to wszystko idzie w drugą stronę. Takie 
działania nakierowane na utrzymanie spokoju, 
to jest droga donikąd i to kosztuje.
Ten sam problem miał Bolesławiec. Przede mną, 
co roku zmieniano dyrektora. Żaden z nich nie 
miał wystarczającego czasu, albo jego decyzje 
wywoływały taki opór, że organ założycielski 
miękł. Z władzami powiatu zawarłem jednak 
układ: dano mi trzy miesiące na ogólną diagno-
zę, trzy miesiące na działania naprawcze i trzy 
miesiące na te drzazgi, które musiały polecieć i 
zapewniono, że za tymi drzazgami nie polecę i 
ja.  Po pierwszych trzech miesiącach musiałem 
przekonać zarząd do mojego programu napraw-
czego: wskazać słabe strony szpitala i pokazać, 
co i w jaki sposób chcę zrobić. Elementem, 
który nam zdecydowanie pomógł, było diame-
tralne zwiększenie sprzedaży. Zaangażował się 
w to starosta. Ja prowadziłem trudne rozmowy 
z Funduszem. Nie ukrywam, że może było mi 
trochę łatwiej, bo kiedyś w tym Funduszu pra-
cowałem: znałem procedury, wiedziałem, jakich 
argumentów używać i NFZ nie mógł mnie zbyć 
byle czym. Ale dzięki temu udało nam się zwięk-
szyć kontrakt w bolesławieckim szpitalu od 
2008 roku o 8 mln. złotych. Jestem ciekaw, o ile 
w tym okresie zwiększył się kontrakt w Złotoryi? 
Mogę się pochwalić, że na Dolnym Śląsku wśród 
szpitali i to nie tylko powiatowych, pod wzglę-
dem rentowności jesteśmy na pierwszym miej-
scu. Ktoś może powiedzieć, że jesteśmy rentow-
ni, bo nie inwestujemy. A to nie jest prawda. 
Inwestujemy, ale staramy się wykorzystywać 
różne fundusze. Termomodernizacja – 4 mln. 
złotych. Informatyzacja – 2 mln. złotych. Budo-
wa SORu (Szpitalny Oddział Ratunkowy) następ-
ne 4 mln. złotych. Wszystko za mojej kadencji. 
Oczywiście bez wsparcia powiatu nie byłoby to 
możliwe. Ale ja nie wyciągam ręki do starostwa 
po pieniądze na ZUS, czy wypłaty.
Niedawno w Złotoryi odbyło się otwarte spo-
tkanie w sprawie szpitala, na którym było 
wielu lokalnych i ponadlokalnych polityków…
Tego typu spotkania, jak to w ZOKu, nic nie 
dają. Ktoś mówi: nie łączyć, ale dalej już nic nie 
powie. Pan starosta się tłumaczy z działań, któ-
rych jeszcze nie podjął. Inni krzyczą a priori, że 
nie chcą zmian. To do niczego nie prowadzi. Tu 
powinien zebrać się zespół i bardzo spokojnie 
wstępnie ustalić, co można zrobić z tym fantem, 
jakie są pomysły. Nie w świetle jupiterów, pod 
wpływem emocji, przy szerokiej publiczności, 
ale spokojnie i merytorycznie.

Robert Pawłowski
Zdjęcia z archiwum ZOZ w Bolesławcu

ZDROWIE

Cuda się nie zdarzają
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Każda ze stron konfliktu, który urósł wokół 
złotoryjskiego szpitala, ma swoje argumenty 

i w zasadzie potrafi ich bronić. Problem w tym, 
że tak naprawdę nie zdiagnozowano dotąd do-
kładnie sytuacji, w jakiej znalazł się Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Złotoryi. Oczywiście, nikt (chyba?), 
nie twierdzi, że wszystko jest w porządku, bo ob-
jawy choroby widać gołym okiem. Kontrowersje 
powstają już na poziomie określenia, czy pacjent 
jest umierający, czy tylko poważnie chory, czy 
można go uleczyć ziołami z przydomowego 
ogródka, czy potrzebna jest trudna i wymagająca 
terapia niedostępna na lokalnym rynku me-
dycznym, a może pomóc już tylko mógłby jakiś 
szaman? Sprawa jest poważna i nie chodzi tylko 
o samo zadłużenie szpitala, które przekroczyło 
16,5 mln złotych, bo okazuje się, że nawet gdy-
by tego zadłużenia nie było, to i tak przychody 
z bieżącej działalności nie pokryłyby kosztów. 
Wieje już grozą?

W oparciu o ustawę z 2005 r. szpital prze-
chodził restrukturyzację, czego efektem było 
wypracowanie zysku w kolejnych latach 2007, 
2008 i 2009. Wzrastał również kontrakt z NFZ, by 
w 2009 roku osiągnąć maksimum. Dodatkowym 
czynnikiem, który sprzyjał dobrym wynikom, 
było wypłacanie 100% kwoty za tzw. nadwykona-
nia. Niestety w 2010 roku kontrakt już był niższy, 
by 2011 roku spaść do najniższego poziomu w 
ciągu ostatnich lat. 

Z drugiej jednak strony, patrząc na kontrakty 
szpitali działających w miastach powiatowych 
o podobnym potencjale, złotoryjski szpital nie 
wygląda źle. Ma znacznie wyższy kontrakt niż 
Jawor, większy niż Lwówek Śl., niewiele mniejszy 
od większego znacznie Lubania. Gdyby przeliczyć 
to na jednego mieszkańca, ustępuje Miliczowi 
(to jest w ogóle jakiś fenomen) i Kamiennej Gó-
rze (ale tam wynik robi Dolnośląskie Centrum 
Rehabilitacji). Ba, złotoryjski szpital ma lepszy 
wskaźnik nawet od bolesławieckiego. Można po-
wiedzieć, że takie wybiórcze dane do niczego nie 
prowadzą, choćby dlatego, że w niektórych miej-
scowościach panuje na rynku usług medycznych 
duża konkurencja i wiele kontraktów trafia do 
innych jednostek świadczących usługi medyczne. 
Albo dlatego, że kontrakt kontraktowi nie jest 
równy i nie zawsze więcej oznacza lepiej. Czasa-
mi szpital ma zakontraktowane usługi, które są 
po prostu nieopłacalne.

Należałoby sobie zadać pytanie, dlaczego, gdy 
szło już ku lepszemu, wynegocjowany kontrakt 
jest na przyzwoitym poziomie - od kilku lat za-
częło się dziać źle? Winę można by (i wielu tak 
robi) zwalić na wysokie koszty funkcjonowania 
szpitala, który jest zdecydowanie za duży jak na 
potrzeby małego powiatu. Można też potrak-
tować szpital jak każde inne przedsiębiorstwo 
i przyjrzeć się, jaka jest efektywność jednego 
pracownika przy obsłudze kontraktu. W Złotoryi 
na jednego zatrudnionego pracownika przypa-
da niecałe 58 tys. złotych rocznie kontraktu. W 
Bolesławcu kwota ta przekracza 79 tys. złotych. 
I znowu trzeba być bardzo ostrożnym w wycią-

ganiu wniosków. Nie można 
w prosty sposób wyciągnąć 
proporcji i ocenić, iż Złoto-
ryjski szpital ma przerost 
zatrudnienia na poziomie 
100 osób.

Daleki jestem od ferowa-
nia jakichkolwiek ocen, za-
stanawiające jest jednak, że 
szpital, który od 2008 roku 
chwali się certyfikatem ISO 
9001 – przechodził co roku 
pomyślnie kolejne audyty. 
Czy nie zapalało się wówczas 
jakieś chociażby żółte świa-
tełko, że z finansami dzieje 
się coś niepokojącego?

Wygląda na to, że obni-
żenie kontraktu i brak ade-
kwatnych do tego działań, 
spowodowało, iż  szpital 

ponownie zaczął generować straty. Niestety 
mechanizm funkcjonowania publicznych jedno-
stek opieki zdrowotnych w Polsce sprawia, że 
jeżeli nie zdobędzie się kontraktu w określonej 
wysokości, to praktycznie przez następny rok 
można stawać na głowie, a i tak nie osiągnie się 
większego przychodu. Można jedynie reduko-
wać koszty. Łatwo się mówi, trudniej wykonać, 
bo takie działanie zazwyczaj oznacza zwolnienia, 
czy choćby obniżenie wynagrodzeń. Należy przy 
tym pamiętać, że liczbę personelu medycznego, 
jego kwalifikacje na poszczególnych oddziałach 
szpitalnych, czy w poradniach specjalistycznych 
określają rozporządzenia Ministra Zdrowia w 
sprawie świadczeń gwarantowanych poszczegól-
nych zakresach usług medycznych.

Jak więc wygląda sytuacja złotoryjskiego szpi-
tala dzisiaj – na początku czerwca 2013 roku? Na 
bieżący rok została podpisana umowa z NFZ na 
kwotę 19 986 528,60 zł, co oznacza, że za świad-
czone usługi szpital otrzyma kwotę nie większą 
niż ta wymieniona. Od stycznia do kwietnia 
szpital nie wykorzystał kontraktów na kwotę 
234 681 zł. Głównie na oddziale rehabilitacyj-
nym z powodu problemów ze specjalistami, na 
oddziale ginekologiczno–położniczym i oddziale 
noworodkowym - ze względu na małą liczbę 
porodów w tym okresie. Natomiast pozostałe 
oddziały przekroczyły limity finansowe. W po-
radniach specjalistycznych największe niedowy-
konanie jest w poradni neurologicznej i leczenia 
gruźlicy. Natomiast limity finansowe przekracza 
najbardziej poradnia chirurgii ogólnej. Od stycz-
nia nie funkcjonuje poradnia endokrynologiczna 
z powodu rezygnacji z pracy lekarza i trudnościa-
mi w pozyskaniu nowego specjalisty. W związku 
z tym, NFZ zmniejszył kontrakt na ambulatoryjną 
opiekę specjalistyczną o 45 000 zł.

Od czerwca zatrudniony jest już lekarz do 
pracy w poradni neurologicznej i strata będzie 
sukcesywnie odrabiana. Również w ramach prze-
sunięć etatów lekarskich rozwiązano problem 
na oddziale rehabilitacyjnym. Czas oczekiwania 
pacjentów na udzielane świadczenia skróci się, a 
tym samym szpital zwiększy swoje przychody.

NFZ dopuszcza możliwość przesunięć do 20% 
kwot kontraktowych w ramach poszczególnych 
świadczeń, czyli np. w zakresie poradni, czy 
oddziałów szpitalnych nadwykonaniami można 
uzupełnić niedowykonania. Teoretycznie do 
końca roku jest szansa, że szpital osiągnie zakon-
traktowaną kwotę. Problem jednak w tym, że 
NFZ przy szacowaniu kontraktów na rok następ-
ny, bierze pod uwagę pierwsze półrocze.

Z jednej strony jest szansa na przychód w wy-
sokości blisko 20 mln, ale od tej kwoty na dzień 
dobry należy odjąć 2,50 mln złotych na spłatę 
kredytów i odsetek od nich. Parę miesięcy temu 
moje ogromne zdziwienie wzbudziła informacja 
o zaciągnięciu pożyczki poza systemem banko-
wym. Każdy, kto prowadzi, lub prowadził dzia-
łalność gospodarczą wie, że jest to prosta droga 
do bankructwa. Szczerze mówiąc nie znam firmy 
(normalnie działającej) która taką terapię wyso-

kooprocentowaną pożyczką przeżyła. Czy wytłu-
maczeniem może być, że żaden bank nie chciał 
już udzielić kredytu? Nie chciałbym tu wysuwać 
zbyt daleko idących wniosków, ale zagadką 
pozostaje, dlaczego dokumentacja finansowa 
zawczasu nie ostrzegła o grożącej katastrofie? 
Niemożliwym jest wręcz, żeby sytuacja finan-
sowa pogorszyła się diametralnie praktycznie z 
miesiąca na miesiąc. 

Obecnie zadłużenie z tytułu pożyczek wynosi 
12 512 274, 44 zł. Miesięczna rata kredytu jest 
na poziomie 111 112, 45 zł a odsetki, co miesiąc 
pochłaniają 94 986 zł – razem ponad 2 mln zł. 
Oznacza to, że w większości mamy do czynienia 
z kredytami długoterminowymi. Z pobieżnych 
wyliczeń wynika, że zaciągnięte kredyty średnio 
obarczone są stopą procentową na poziomie 
9,1%. Czyli dosyć wysoko, znacznie powyżej opro-
centowania oferowanego na rynku przez banki. 
Każdy 1% obniżenia stopy oprocentowania przy 
restrukturyzacji kredytu dałby ponad 10 000 zł mie-
sięcznych oszczędności. Pytanie tylko, czy jest bank, 
który zechciałby to zrestrukturyzować, nawet wtedy, 
gdy pojawi się bardzo konkretny plan ratunkowy?

Niepokojąco duże są również zobowiązania 
publiczno-prawne z tytułu opłacania składek 
do ZUS i podatków do Urzędu Skarbowego, 
które wynoszą obecnie 2 571 447,95 zł, co może 
wskazywać, że zobowiązania wobec tych insty-
tucji regulowane są z dużym opóźnieniem, co 
jest równie drogie, jak pożyczki w parabankach.

Obecnie szpital zatrudnia 297 osób na umo-
wę o pracę (łącznie zatrudnieni na pełnych i 
cząstkowych etatach) oraz 48 osób na podsta-
wie umów cywilnoprawnych. 

Personel niższego stopnia zarabia na pozio-
mie najniższej krajowej, płace pielęgniarek są 
niższe niż w szpitalach sąsiednich, a wynagro-
dzenia zasadnicze lekarzy (bez dodatków) kształ-
tują się na poziomie średnich krajowych. 

Ogólny udział kosztów wynagrodzeń z umów 
o pracę, umów zlecenia i kontraktów w kosztach 
działalności operacyjnej wynosi blisko 70%. Jest 
to wskaźnik ponad optymalny dla podmiotów 
leczniczych. Wskazuje to, że albo są zbyt wyso-
kie wynagrodzenia w niektórych grupach, albo 
jest przerost zatrudnienia. Jak zaznacza dyrekcja 
szpitala, jest to obecnie przedmiotem analizy.

W 2009, 2010 i 2011 roku szpital miał nad-
wykonania w zakresie świadczeń ratujących 
zdrowie i życie, czyli wykonał usługi medyczne 
ponad zakontraktowaną wartość. Z tego tytułu 
ubiegał się od NFZ o kwotę ponad 2 mln zło-
tych. 11 czerwca br. podpisano ugodę z NFZ za 
2009 (na kwotę 320 005 zł) i 2010 (na kwotę 
330 134 zł). Obecnie trwają rozmowy w sprawie 
należności za lata kolejne. Niestety z perspektywy 
finansów całego szpitala, a ku radości pracowni-
ków, poprzedni zarząd szpitala przyobiecał znacz-
ną część odzyskanych pieniędzy załodze na na-
grody… Rozumiem, że biorąc pod uwagę, iż gros 
pracowników zarabia naprawdę bardzo mało, jest 
to coś, z czego nie sposób zrezygnować. Z drugiej 
jednak strony należy sobie zadać pytanie, czy le-
piej dzisiaj wziąć kilkaset złotych i za rok nie mieć 
pracy? A te 600 tys. złotych to połowa wymagal-
nych w tej chwili zobowiązań, czyli takich, które 
już w tej chwili powinny być zapłacone, a nie są. 

Zasadnicze jednak pytanie brzmi, czy ofiary, 
jakich oczekuje się od pracowników szpitala 
cokolwiek przyniosą? Na pewno nic z tego nie 
będzie, gdy zabraknie szerokiej współpracy: 
załogi, dyrekcji oraz powiatu. Tymczasem na-
stroje wśród pracowników są różne. Większość, 
zwłaszcza personelu niższego szczebla - boi się 
zmian, groźby utraty pracy. Wokół złotoryjskiego 
szpitala coraz więcej zaczyna krążyć mitów i nie-
sprawdzonych pogłosek. Atmosferę podgrzewa-
ją niektórzy z lokalnych polityków, ale również 
niektórzy pracownicy szpitala. 

Rodzą się plotki, że szpital będzie likwidowa-
ny. Najkrytyczniej wypowiadają się osoby, które 
nie mają świadomości, w jak złej sytuacji znaj-
duje się złotoryjska lecznica. Zadłużenie wzrasta, 

wzmaga się presja wierzycieli, 
natomiast narzekanie i robienie 
szumu medialnego, na pewno 
sytuacji nie poprawią.

Czy w tym tunelu jest światełko? 
Na pewno dostrzega je pani 

Longina Podgórska pełniąca 
obowiązki dyrektora szpitala: Od 
chwili powołania na stanowisko 
dokonuję szczegółowej diagnozy 
przychodów i kosztów, analizuję 
wykonanie kontraktów przez 
oddziały i poradnie oraz analizuję 
ich rentowność. Już teraz widać, 
że konieczne będzie podjęcie de-
cyzji o charakterze strategicznym 
na wybranie przez ZOZ określonej 
specjalizacji. Mamy narzędzia 
informatyczne, które do tej pory 
nie były w pełni wykorzystywane, 
dzięki którym możliwe jest regu-
larne, bieżące monitorowanie 
kosztów na oddziałach, co z kolei 
pozwoli na oszczędności czy zna-
lezienie rezerw. Wszystko jednak 
wymaga chęci współpracy i zaan-
gażowania większości pracowni-
ków, szczególnie osób kierujących 
oddziałami.

W maju br. Firma AMG Finanse 
na zlecenie Starostwa Powiato-
wego rozpoczęła analizę sytuacji 
ekonomicznej i organizacyjnej 
szpitala w celu opracowania 
koncepcji działań restrukturyza-
cyjnych, za co posypały się słowa 
krytyki ze strony najaktywniej-
szych oponentów. Na wyniki 
trochę poczekamy, ale jakie by 
nie były, będzie to głos zupełnie 
z zewnątrz, nieobarczony miej-
scowymi koneksjami, czy zwy-
czajnym chciejstwem. Zresztą, 
po co daleko szukać. Przy okazji 
wdrażania ustawy śmieciowej 
złotoryjski ratusz również sięgnął 
po firmę zewnętrzną, czym dosyć 
skutecznie zapobiegł niemery-
torycznym i pustym dyskusjom 
przy uchwalaniu miejscowych 
przepisów.

Z jednej strony potrzebny 
jest pośpiech, z drugiej - daleko 
posunięta rozwaga, bo decyzje 
podjęte w sprawie szpitala ważyć 
będą na losach całego powiatu. 
Niedobrze by się stało, gdyby w 
perspektywie zbliżających się 
wakacji podjęto decyzje, które 
odwloką lub spowolnią procesy 
naprawcze w szpitalu. Bardzo 
źle będzie, gdy do głosu dojdą 
partykularne interesy i ambicje 
pojedynczych ludzi.

Jedno jest pewne - kurację 
wszelkimi możliwymi sposobami 
należy zacząć jak najszybciej, bo 
to w niczym nie przeszkodzi (a 
pomóc może) w realizacji warian-
tów typu: inwestor prywatny czy 
łączenie szpitali. W to, że szpital i 
powiat (z budżetem na poziomie 
ok. 45 mln złotych i borykający 
się z jeszcze innymi problemami 
finansowymi) własnymi siłami są 
w stanie rozwiązać problem w 
obecnym stanie rzeczy, niestety 
nie wierzę. Nie wierzą chyba 
również ci, którzy tak żywiołowo 
wypowiadali się przeciw pomy-
słom na ratowanie szpitala  
i żądają głowy obecnego starosty, 
bo do tej pory nie zgłosili wła-
snych.

Robert Pawłowski

Patryk na 19 lat, siedzi od 8, To-
mek - 18, wolność mu ograniczo-

no 4 lata temu. Ani jeden, ani drugi 
nie lubią, by zwracać się do nich po 
imieniu, więc Patryk jest Wściekłym, 
a Tomek to Ersa. W Zakładzie Po-
prawczym w Jerzmanicach zajmują 
wysoką pozycję wśród osadzonych. 
Niedługo wychodzą, 28 czerwca 
mają nadzieję ostatni raz oglądać 
świat zza krat. 

Za co siedzą? Za głupotę – mówią 
zgodnie. Nie precyzują, na czym ona 
polegała, jak się przejawiała, a dociekli-
wość tylko ich irytuje. Po co to wiedzieć? 

Co zrobią po wyjściu z zakładu? 
Przez weekend będą pić i się bawić, 
potem zajmą się życiem na poważ-
nie. I muzyką. Obaj kochają rap i 
wierzą, że kiedyś wydadzą płytę, a 
świat usłyszy o nich. Na razie sławni 
są w jerzmanickim poprawczaku a 
od niedawna słychać o RJGR w Zło-
toryi, gdzie na początku maja duet 
zyskał szacunek publiczności oraz 
jury podczas przeglądu Złotoryjskich 
Rytmów Młodych i w konsekwencji 
wystąpił w koncercie finałowym. 

RJGR to grupa, która zawiązała 
się jesienią ubiegłego roku, kon-
kretnie 15 października jak obaj 
mówią – skumali się. Znali się wcze-
śniej z ośrodka, ale wtedy odkryli, 
że mogą wspólnie tworzyć RJGR. 
Nazwa to tajemnica, nie ujawniają 
postronnym znaczenia kolejnych 
liter w skrócie. Jednak wiadomo, 
że wyklucza pojawienie się tam 
kogokolwiek innego poza obecnym 
składem. Zaczęło się od Wściekłego, 
to on próbował swoich sił jako raper. 
Pierwsze teksty pisał o dziewczynie, 
o miłości, ale nie chce o tym mówić, 
bo związek się rozpadł i nie trzeba 
rozgrzebywać tego, co boli. Potem 
były inne dziewczyny, dużo dziew-
czyn, ale niekoniecznie inspirowały 
do pisania. Pierwszym tekstem po-
chwalił się kolegom i oni uznali, ze 
jest dobry. To zachęciło Wściekłego 
do dalszego pisania. 

Ersa zetknął się z rapem w Ra-
ciborzu, skąd pochodzi. Miał 10 
lat, kiedy nauczył się nawijania od 
starszego kolegi. Trochę dziwnie 
się z tym czuje, bo kolega potem 
okazał się świnią i sprzedał na policji 
wszystkich kumpli. Złość do kolegi 
miesza się Estrze z wdzięcznością i 
nie bardzo mu to wszystko pasuje. 
Nie wie, jak to ogarnąć. O ile Wście-
kły zaczął przygodę z rapem od 
tekstu o kobiecie, to Estra od razu 
zajął się tematem ulicy. 

Rap to kultura ulicy, kultura blo-
kowisk, czyli środowiska, w którym 
Ersa i Wściekły spędzali swoje dzie-

ciństwo. Wychowali się na rapie. 
Inna muzyka nie ma dla nich znacze-
nia. Techno nie uznają. Rap pozwala 
wyrazić wszystko, co uwiera, boli, 
rap to protest. A co uwiera chłopa-
ków z poprawczaka? Nie tylko brak 
wolności. O tym nawet wiele nie 
mówią, bo w bliskiej perspektywie 
widzą już świat bez krat. Najbardziej 
dotkliwa jest raczej monotonia. 
Każdy dzień taki sam. Pobudka, apel, 
śniadanie, nauka, warsztaty, obiad, 
apel, czas wolny, nauka własna, kola-
cja, czas wolny i sen. Chłopcy mówią, 
że nawet kiedy wychodzą na prze-
pustkę, to ten rytm ich prześladuje. 

Warunki, w jakich odsiadują wy-
rok, nie są złe, pokoje schludne, wid-
ne, na ścianach fotografie, rysunki, 
ale klatka, nawet kiedy jest złota, 
zawsze pozostaje klatką. Wolność to 
wolność – inny świat. Nie wyrzekają 
się kryminału, nie mówią – nigdy 
więcej. Czasem przypadek decyduje 
za nas, walniesz kogoś mocniej, 
on upadnie, zrobi sobie krzywdę i 
idziesz siedzieć – tłumaczą.

Bardziej ich wkurza sytuacja w 
kraju, poza kratami, mówią, że to 
właśnie jest tematem ich tekstów. 
Protestują przeciw nierówności, 
niesprawiedliwości, nędzy, bezro-
bociu i w ogóle przeciw temu, co 
zaraża beznadzieją. Skąd wiedzą, jak 
żyje się w kraju, skoro każdy dzień 
spędzają w izolacji? Stamtąd – po-
kazują na telewizor. Mamy kontakt 
ze światem. Internet też mamy, ale 
Nasza Klasa i Facebook są zablo-
kowane. Zawsze pozostaje jeszcze 
droga mailowa i przeglądanie portali 
informacyjnych. Mamy kolegów po 
drugiej stronie, którzy nie poradzili 
sobie na wolności i o nich też pisze-
my – mówią. Poza tym jeździmy na 
przepustki i widzimy, co się dzieje.

Rap ma w ich rozumieniu pokazać 
tym na stołkach, co zarabiają po 40 
tysięcy, że nie jest dobrze w kraju. 
Wściekły i Ersa wykrzykują swoje 
żale i pretensje, nie owijając nicze-
go w bawełnę, bo styl tej muzyki 
nawet nie pozwala być łagodnym. 
Wulgarnością jednak nie epatują, 
jak sami mówią, przeklinanie jest dla 
szczerości uczuć. To nie szpan, tylko 
konieczność. Nadajemy czysty prze-
kaz a nie cukierkowe kłamstwa – jak 
śpiewają w jednej ze swoich piose-
nek. Młody wiek raperów rozgrzesza 
ich naiwną wiarę, że ten przekaz 
dotrze do właściwych osób. W su-
mie, gdyby nie wierzyli, nie byłoby 
całej tej zabawy. A tak - popołudnia 
spędzają przed mikrofonem i kom-
puterem. Ściągają ogólnodostępne, 
darmowe bity i piszą. Na razie samo 

pisanie idzie mozolnie. Uczą się 
przez podglądanie, słuchanie klasy-
ków rapu, korzystają  
z porad bardziej zaawansowanych 
muzycznym stażem kolegów. Na-
grali wspólnie około 30 kawałków. 
Trochę brakuje im wprawy, wiedzą, 
że musi być rym i rytm, ale do im-
prowizowania jeszcze mają daleko. 
Co prawda próbują freestylować, 
ale na razie tylko w kameralnym 
gronie, publicznie nie mają śmiało-
ści. Nagrywają jednak coraz lepsze 
kawałki, umieszczają je w sieci. 
RGJR można posłuchać na youtu-
be czy myspace. Mają po kilkaset 
odsłon. Nie jest źle. Ale oczywiście 
ambicje chłopaków są większe. 
Może kiedyś płyta, ale na pewno 
zaraz po wyjściu z zakładu nakręcą 
teledysk. Już robią do niego przy-
miarki. Będą superdziewczyny i 
niezłe fury. Ma być na bogato. A jak 
się nie uda takich znaleźć?  To też 
dadzą radę. Chcieli nakręcić filmik 
na terenie zakładu, by było bardziej 
autentycznie, ale jest jakiś problem 
z kamerą, więc muszą poczekać na 
zmianę warunków. Na razie robi 
się o nich coraz głośniej, znaczną 
rolę odgrywa w tym ich - jak sami 
mówią – menadżer – wychowawca 
Mirek Wrotny. To on zgłosił RJGR do 
Złotoryjskich Rytmów Młodych a 
już niedługo z jego inicjatywy wy-
stąpią na imprezie w Zagrodnie. W 
poprawczaku ich rapowanie zain-
spirowało kolejnego z chłopców, ale 
on działa na własnych zasadach, bo 
RJGR to formacja zamknięta. 

Jak smakuje sukces? Kiedy wy-
stępowali podczas złotoryjskiej 
majówki i zajęli II miejsce w finale 
ZRM, czuli się świetnie. Nie było 
dużej tremy, choć na takiej scenie i 
przed taką widownią występowali 
pierwszy raz. Podobało się im, kiedy 
publiczność rapowała refren wraz 
z nimi. Ucieszyła ich też nagroda. 
Dostali 300 złotych i zaproszenie 
na sesję fotograficzną na okładkę 
ich płyty. Dla debiutantów to dość 
wymierny sukces. Mimo wszystko 
uważają, że ważniejsza od pienię-
dzy była możliwość pokazania się 
na większym forum. Co dalej zrobią 
z tym sukcesem? Chcą tworzyć, bez 
względu na wszystko. Trzeba mieć 
jakieś plany. Trzeba żyć marzeniami 
– mówią. Nie mają nadziei trakto-
wać rapu jako źródła utrzymania, 
nie są aż tak naiwni. Snują plany, 
by podjąć pracę i mówią o tym z 
optymizmem godnym podziwu. 
Wściekły ma już fach w ręku – jest 
ślusarzem, teraz robi kurs operatora 
wózków widłowych. Ersa chce iść do 
technikum zaocznego, ale myśli też 
o walkach zapaśniczych. Jego starszy 
brat radzi sobie w tym rzemiośle i 
już przetarł mu drogę. 

Czy na dwa tygodnie przed 
opuszczeniem murów poprawczaka 
Ersa i Wściekły czują się zresocjali-
zowani? Resocjalizacja nie istnieje, 
jeśli człowiek nie chce się zmienić, 
to się nie zmieni – odpowiadają 
zgodnie. Ja akurat chcę się zmienić 
– mówi Wściekły. Na pytanie czy po 
wyjściu na wolność nie wciągnie go 
z powrotem środowisko, z którego 
wyszedł, mówi: tego środowiska już 
nie ma, nie ma tych ludzi.

I cóż chciałoby się wierzyć, że tak 
faktycznie jest.

Iwona Pawłowska

ZDROWIE ŚWIAT MŁODYCH

Chory szpital
Rap zza krat
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Macau nocą

Miejsca przeznaczone do palenia kadzidełek i modlitwy

Miejsce modlitwy

Senado Square- w 2005r. wpisane na Listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO gdyż stanowi czesć 
zabytkowego centru

Anna Skiba – Horbacz pochodzi ze Złotoryi i od 
niespełna trzech lat mieszka w Chinach, a kon-

kretnie w Macau. O swoim pobycie w Państwie 
Środka opowiada w rozmowie z Iwoną Pawłowską
Iwona Pawłowska: Aniu, jak to się stało, że 
postanowiłaś zamieszkać w Chinach?
Anna Skiba – Horbacz: Chiny jest to jedyne 
miejsce za granicą, w którym przebywam tak 
długo. Do tej pory pracowałam, mieszkałam i 
uczyłam się wyłącznie w Polsce. Nie jestem glob-
troterką, przyjechałam tu z prozaicznego powodu 
- praca i to nawet nie moja, a mojego męża .
Jak się czułaś z myślą, że lecisz tak daleko?
Strasznie, szczerze mówiąc płakałam w sa-
mochodzie w drodze na lotnisko, na lotnisku 
i samolocie i później jeszcze wiele, wiele razy. 
Tęskniłam za swoim życiem w Polsce, za przyja-
ciółmi, rodziną a nawet pracą... Przeprowadzka 
do kraju tak odległego od Polski nie była łatwą 
decyzją, ale… skoro powiedziało się „a” trzeba 
było „dokończyć zdanie”. Miałam świadomość 
tego, jak bardzo mąż pragnął dostać tę pracę, ile 
włożył w to wysiłku i serca, nie chciałam żeby za-
przepaścił tę szanse tylko dlatego, że ja miałam 
jakieś wątpliwości, a wiem, że gdybym powie-
działa „nie”- mąż zrezygnowałby z tej propozycji.
Co to była za praca?
Mąż dostał propozycję udziału w najwięk-
szym wodnym show na świecie jako artysta. 
Występuje na scenie teatru City of Dreams, a 
show nosi nazwę “The House of Dancing Wa-
ter”. Przygotowania do tego przedsięwzięcia 
trwały bardzo długo, od momentu pierwszych 
castingów do pierwszych prób upłynęły ponad 3 
lata, był to czas okupiony ciężką pracą, potem i 
łzami, ale kiedy oglądam występ męża, wiem, że 
było warto i jestem z niego ogromnie dumna 
Opowiedz o pierwszych wrażeniach w Chinach. 
Co Cię rozczarowało, a co zafascynowało?
Wrażeń pozytywnych i negatywnych było całe 
mnóstwo, tak dużo, że na pewno nie jestem w 
stanie wszystkich teraz przytoczyć. Po wylądo-
waniu na lotnisku w Hongkongu pierwsze, co 
mnie uderzyło, to… powietrze. Byłam przekona-
na, że to, co czuję, jest wynikiem żaru bijącego 
od samolotów, niestety, szybko się przekona-
łam, iż takie powietrze to normalne  
w tych stronach. Tutejszy klimat jest nie do 
zniesienia dla Europejczyka. Bardzo duża wil-
gotność powietrza, sięgająca 90%, powoduje, 
że jest tak parno jak w Polsce w okresie letnim 
przed burzą, dodajmy do tego palące słońce i 
człowiek czuje się jak w piekle. Takich upalnych i 
wilgotnych miesięcy jest około dziewięciu, przez 
pozostałe trzy panuje dość znośna temperatura 
i wilgotność nie jest już tak duża, dzięki czemu 
powietrze staje się dość przejrzyste (przy dużej 
wilgotności powietrze jest mętne, panuje wiecz-

na mgła). Pogoda jest tu nieprzewidywalna, w 
każdej chwili mogą wystąpić bardzo obfite opa-
dy deszczu, tajfuny, monsuny, właściwie nigdy 
nie wiadomo, czy wychodząc do pracy czy na 
spacer uda nam się wrócić do domu (podczas 
tajfunów i silnych wiatrów monsunowych wy-
spa praktycznie zamiera, nie jeżdżą taksówki, 
nie działa komunikacja miejska, sklepy są na-
tychmiast zamykane). 
Po lądowaniu w Hongkongu czekała mnie 
jeszcze przeprawa statkiem na wyspę Macau 
(miejsce zamieszkania), wspominam o tym, po-
nieważ to, co mnie zaskoczyło, to kolor morza, 
brunatny - wyglądało to tak, jakby było okrop-
nie zanieczyszczone. Sam widok wzbudził moją 
niechęć, ale szybko uzupełniłam wiedzę i wiem 
już, że tutejsze morze nie jest pięknie błękitne 
tylko takie właśnie jakie jest. Po dziś dzień nie 
przekonałam się do tego koloru i ani razu nie 
kąpałam się w nim. 
Rozczarował mnie sam widok miejsca, w którym 
mieszkam, ale to głównie moja wina. Przed 
przylotem w ferworze zajęć przygotowujących 
mnie do przeprowadzki, ani razu nie sprawdzi-
łam, gdzie ani jak będę mieszkać. Wyobrażałam 
sobie małą prowincję, ciche spokojne miejsce, 
domek z pięknym dachem, karimatami na pod-
łodze i rozsuwanymi papierowymi drzwiami 
(mniej więcej takie obrazy zapamiętałam z filmu 
„Shogun”, a przecież to była Japonia - hahaha). 
To, co ujrzałam, to ponad trzydziestopiętrowe 
molochy, blokowiska, zamknięte monitorowane 
osiedla…rozczarowałam się okrutnie. Okazało 
się, że Macau oraz sąsiednia wyspa Taipa to 
kopie Las Vegas. Miasto hazardzistów (kasyn tu 
co niemiara), głośne, pełne turystów, neonów 
bijących po oczach i bardzo, bardzo zatłoczone. 
Jedynym plusem jest to, że miasto nigdy nie śpi, 
czy jest to godzina 21 czy 4 nad ranem, na ulicy 
można spotkać spacerowiczów, ludzi uprawiają-
cych jogging, można wyjść do miasta w celu spo-
życia posiłku i na pewno nie wróci się głodnym. 
Wspominam o tym, ponieważ podczas moich ostat-
nich odwiedzin w Złotoryi (listopad 2012) bardzo 
zaskoczył mnie fakt, że o godzinie 21 nie miałam 
gdzie spotkać się z koleżanką, ponieważ wszystko 
było pozamykane, taksówki nie jeździły, a miasto 
zamarło (nie tak to wyglądało, jak wyjeżdżałam). 
Jeśli chodzi o zaskoczenie in plus, to jestem pod 
wrażeniem aktywności fizycznej Chińczyków, a 
zwłaszcza starszych osób. W Macau jest bardzo 
dużo miejsc, w których zamontowane są na 
stałe sprzęty do ćwiczeń, coś bardzo podobne-
go do tych, które znajdują się na złotoryjskim 
„Oczku”. Tutaj ludzie ćwiczą wszędzie: w drodze 
do pracy, w autobusie, na spacerze… wszędzie. 
Pamiętam swoje zdziwienie. gdy pewnego razu 
zobaczyłam starszą Panią na „oko” około 80 lat 
albo i więcej. Rzeczona pani ćwiczyła na wspo-

mnianym sprzęcie nie gorzej niż niejedna młoda 
dziewczyna, zrobiła nawet szpagat, czym wpra-
wiła mnie w osłupienie. Kolejną rzeczą, którą 
byłam zaskoczona, to widok maluszków wra-
cających ze szkoły, dzieciątka ledwo odrosły od 
ziemi, a już z plecakami drepczą do/ze szkoły? 
Okazało się, iż tutejsza obowiązkowa edukacja 
zaczyna się od 3 roku życia, co po dziś dzień jest 
dla mnie niezrozumiałe i nie do przyjęcia.
Jak wypada konfrontacja Twoich wyobrażeń o 
Chinach z rzeczywistością, której doświadczasz?
Obyczajowość, tradycje i kultura Chińczyków, 
jakie znamy z historii, książek, filmów itd. są 
tak bardzo odległe od tego, jak to wygląda 
teraz, że chyba musiałabym zrobić analizę po-
równawczą, żeby o tym zgrabnie opowiedzieć. 
Nie wiem, może w Chinach kontynentalnych te 
wszystkie tradycje i obyczaje zostały zachowa-
ne natomiast w Macau czy Hong Kongu to już 
zamierzchłe czasy. Normy zwyczajowe, obycza-
jowe czy w końcu społeczne są bardzo zbliżone 
do europejskich. Jedyne co nas wyróżnia, to 
obchodzone święta i tradycja z tym 
związana, ale też nie do końca, po-
nieważ w Macau obchodzi się Święto 
Bożego Narodzenia (nigdy bym nie 
przypuszczała) tak samo pięknie jak 
u nas, kolędy, ubieranie choinki, pre-
zenty i tak z moich obserwacji wynika, 
że szał bożonarodzeniowy powoli 
obejmuje wszystkich Chińczyków 
niezależnie od tego, kto jakiego jest 
wyznania. Podejrzewam, że święto to 
traktowane jest bardziej jako sposób 
na spędzenie wolnego czasu (dzień 
poprzedzający Boże Narodzenie oraz 
2 dni po wpisano na stałe w kalenda-
rzu dni wolnych od pracy), nie jestem 
pewna, czy „świętujący” wiedzą, skąd 
wzięła się tradycja obchodzenia tych-
że świąt. Tak samo jest z Wielkanocą. 
Jeszcze dwa lata temu na Wielkanoc 
nie działo się nic, w tym roku nastąpił 
przełom, w sklepach pojawiły się ko-
szyczki wielkanocne, zajączki, baranki, 
w witrynach sklepowych wywieszone 
życzenia „Wesołych Świąt Wielka-
nocnych” . Także Święta te nabrały tu 
znaczenia bardziej komercyjnego niż 
wynikającego z przekonań religijnych.
Jaka religia dominuje w Macau?
Jeżeli chodzi o religię, to wyznanie 
nie jest narzucone przez Rząd Macau, 
wręcz przeciwnie, wolność przekonań 
i religii jest w Macau chroniona przez 
prawo konstytucyjne. Największą 
grupę religijną stanowią buddyści i 
chrześcijanie (w mniejszości), co ma 
swoje odzwierciedlenie w kalendarzu 
gregoriańskim, w którym na równi traktuje się 
święta buddyjskie jak i chrześcijańskie. Wy-
znawcy buddyzmu bardziej rzucają się w oczy 
niż wyznawcy innych religii, gdyż swoje rytuały 
odprawiają publicznie, mam tu na myśli palenie 
kadzidełek, składanie darów czy kwiatów przed 
posągiem Buddy i bicie pokłonów. W Macau 
jest bardzo dużo miejsc przeznaczonych do 
palenia kadzidełek i modlitwy, na każdym kroku 
możemy spotkać małe ołtarzyki lub większe 
świątynie, nawet na chodniku stawiane są ma-
lutkie ołtarzyki z wizerunkiem Buddy. Spotka-
łam się również z tym, że w większości małych 
sklepików jest zrobiony ołtarzyk z wizerunkiem 
Buddy i przy tym ołtarzyku również składane 
są ofiary z kwiatów, owoców oraz różnorakiego 
jedzenia, palone są kadzidełka, a wszystko to 
intensyfikuje w okolicach 17 maja czyli w Święto 
Buddy (zwane również urodzinami Buddy) i jest 
to dzień wolny od pracy. Jeżeli chodzi o kościoły 
katolickie, to najbardziej znanym jest Kościół 
Św. Dominka mieszczący się w centrum zabytko-
wej części Macau na placu Senado Square. Tam 
też trzy miesiące po przylocie do Macau (był to 

grudzień), przechodząc nieopodal, usłyszałam 
piękne dźwięki wydobywające się z zewnątrz. 
Wstąpiłam do środka i ogromnie się wzruszyłam 
(tym bardziej, że jeszcze wtedy nie wiedziałam, że 
jest to kościół katolicki - z zewnątrz nic na to nie 
wskazywało), była to próba chóru przygotowują-
ca się do corocznego koncertu wigilijnego. Kolędy 
śpiewane były co prawda w języku angielskim, ale 
znajome dźwięki poruszyły moje serce i sprawiły, 
że jeszcze bardziej zatęskniłam za domem. 
Jeżeli chodzi o wspomniane wcześniej święta 
chińskie i tradycje z nimi związane, to niewątpli-
wie do najważniejszego święta zaliczyć można 
Święto Wiosny czyli Chiński Nowy Rok. Nowy 
Rok w Chinach jest świętem ruchomym i rozpo-
czyna się pod koniec stycznia lub na początku 
lutego. Termin rozpoczęcia święta związane jest 
ściśle z chińskim kalendarzem lunarnym. Święto 
zaczyna się wraz z nowiem księżyca, a kończy 
się w pełni, trwa przez 15 dni. Oficjalnie dni 
wolnych od pracy otrzymuje się 7, natomiast 
prawda wygląda tak, że większość bierze wolne 

od pracy na okres około miesiąca. W związku 
z tym, iż święto ma charakter rodzinny, wielu 
Chińczyków mieszkających z dala od domu 
udaje się w tym czasie w rodzinne strony. Mówi 
się, że w tych dniach występuje największy ruch 
migracyjny na świecie i odradza się planowania 
wycieczek do Chin w tymże okresie. 
Jak wygląda świętowanie?
W pierwszy dzień święta Chińczycy mają wigilię 
- coś na wzór naszej wigilii bożonarodzeniowej, 
z tym, że oczywiście na stole królują zupełnie 
inne potrawy. W tym dniu organizowane są 
również słynne na cały świat parady i korowo-
dy, a w nich tańce smoków oraz tradycyjny i 
najbardziej znany taniec lwa. O północy - tak 
samo jak u nas - puszczane są sztuczne ognie, 
z tym, że puszczanie fajerwerków ma na celu 
odstraszenie bestii Niana. W Macau zrobione 
są specjalne strefy do puszczania fajerwerków i 
tylko tam można to robić, w tym roku zupełnie 
wyjątkowo niż w poprzednich latach, odstrasza-
nie Niana dało nam nieźle do wiwatu, ponieważ 
strefa mieściła się niedaleko naszego bloku. 

Chcąc czy nie musieliśmy wysłuchiwać odgło-
sów wystrzałów od godziny 11 do mniej więcej 
3 nad ranem… i tak przez 15 dni. Drugi dzień 
obchodów Święta Wiosny to czas na oddanie 
hołdu przodkom i odwiedziny u żyjących star-
szych krewnych. W ten dzień Chińczycy palą na 
ulicy sztuczne pieniądze w ogromnych 
ilościach i w każdym miejscu (przed do-
mem, restauracją, przystankiem auto-
busowym itd.) w ten sposób przekazują 
pieniądze swoim bliskim zmarłym po 
to, aby ich kolejne życie było lepsze. 
Bardzo nie lubię tego zwyczaju, ponie-
waż na ulicy jest wtedy tyle popiołu i 
gryzącego dymu, że ciężko oddychać. 
Trzeci dzień to dzień ciszy i spokoju, w 
tym dniu Chińczycy pozostają w domu 
i odpoczywają i jest to mój ulubiony 
dzień, ponieważ ulica świeci pustkami, 
można więc spokojnie wybrać się na 
spacer i nie być narażonym na strato-
wanie Czwarty dzień obchodów święta 

to bardzo ważny dzień ponieważ 
pojawia się Bóg Kuchni, według wie-
rzeń Bóg Kuchni obserwuje rodzinę 
przez cały rok, zapisując wszystkie 
dobre i złe uczynki, słowem zagląda 
w życie rodzinne „od kuchni”. Boga 
tego należy nakarmić, żeby głodny 
nie wracał. Tego więc dnia na ulicach 
można wręcz potykać się o jedzenie. 
Chińczycy wystawiają przed blokami 
całe mnóstwa przeróżnego jedzenia, 
często w bardzo ładny sposób, na 
serwecie, ze świeczkami, żeby zado-
wolić Boga Kuchni i gniewu jego na 
swoją rodzinę nie sprowadzić. Kolejny 
dzień to dzień Boga Bogactwa, który 
odwiedza domy, w tym dniu nikogo 
się nie odwiedza ani nie przyjmuje 
znajomych, gdyż może przynieść to 
wielkie nieszczęście. Sprawy bogac-
twa wymagają dyskrecji, dlatego też 
odwiedziny w tym dniu uważane są za 
wielki nietakt. Kolejne dni to dzień dla 
przyjaciół, dzień rolnika, dzień Boga 
Niebios…. Obchody Nowego Roku za-
kończone są Festiwalem Latarń, całe 
miasto przystrojone jest w czerwone 
lampiony, festiwalowi towarzyszą 
muzyka, tańce i marsze przebierań-
ców, jest głośno, kolorowo i wesoło. 
Palące się w środku lampiony wie-
czorem wypuszczane są do nieba. W 
ostatnich czasach Święto Lampionów 
uważane jest również za Święto Miło-
ści i ma przynieść nadzieję samotnym 
na spotkanie ukochanej osoby. Festi-
wal Latarń oficjalnie kończy obchody 
Chińskiego Nowego Roku. Jak już 

wcześniej wspominałam dawna trady-
cja chińska odchodzi w zapomnienie, 
Chińczycy są teraz bardziej europejscy 
niż nam się wydaje. Ogólnie naród 
chiński jest bardzo otwarty na świat. 
Spotyka się Chińczyków, którzy nieco 
wiedzą na temat Polski: aptekarka, 
która była w Krakowie uważa Polskę za 
piękny kraj, taksówkarz z Hong Kongu 
zaskoczył nas swoją wiedzą na temat 
Lecha Wałęsy, katastrofy smoleńskiej, 
potrafił również powiedzieć „dzień 
dobry”, a od nas nauczył się słowa 
„dziękuję”. Proszę się nie dziwić, że 
cieszą mnie takie małe „ dowody uzna-
nia” ze strony Chińczyków, ponieważ 
spotykana ignorancja ze strony innych 
narodowości (zwłaszcza Amerykanów, ale jeżeli 
o nich chodzi to wykazują się daleko posuniętą 
ignorancją w stosunku do wszystkich innych 
narodów świata nie tylko Polaków), czasem 
przyprawia mnie o ból głowy. Spotkana niedaw-
no Rosjanka w odpowiedzi na moje pytanie, 
skąd jestem, zrobiła duże oczy i rzekła: „Hmmm 

Polska? Nie wiem, gdzie to jest”…( bez komen-
tarza), dlatego tak bardzo jest mi miło, gdy jakiś 
Chińczyk potrafi choćby określić, gdzie położony 
jest nasz kraj. To wszystko sprawia, że człowiek 
nie czuje się tu taki wyizolowany. 
Należy pamiętać, że wszystko, o czym mówiłam, 

dotyczy Chińczyków z regionu, w którym miesz-
kam. Zdaję sobie sprawę z tego, że w Chinach kon-
tynentalnych może wyglądać to zupełnie inaczej.
C.d.n.

Iwona Pawłowska
Zdjęcia z archiwum Anny Skiby

ZŁOTORYJANIE NA ŚWIECIE

W Państwie 
Środka
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Sobota 22.06.2013
10.30 – 12.30 IV Bieg Małego Zdo-
bywcy Wulkanów.
10.30 – klasy 1,2 i 3 Szkoła Podst.
dziewczynki
10.45 – klasy 1,2 i 3 Szkoła Podst. 
chłopcy
11.00 – 4, 5 i 6 Szkoła Podst. dziew-
czynki
11.15 – 4, 5i 6 Szkoła Podst. chłopcy
11.30 – 1, 2 i 3 - Gimnazjum dziew-
czynki
11.45 – 1, 2 i 3 Gimnazjum chłopcy
12.15 – Bieg Przedszkolaka (bieg z 
opiekunem)
Dekoracja poszczególnych kategorii od 
razu po zakończeniu danego biegu (6 
pierwszych zawodników).
12.00 - rozpoczęcie Festynu Podróżni-
ka na zamku Grodziec (busy kursują 
od godz. 11.30, ewentualnie własny 
dojazd).
12.40 - start Nordic Walking – IV Na 
Wulkan! Marsz !!!
13.30 - dekoracja Nordic Walking – IV 
Na Wulkan! Marsz !!!
17.45 - pokazy sztuk walki wykonany 
przez Jerzmanickie Centrum Ju Jitsu
18.15 - zakończenie Festynu Podróżni-
ka – losowanie nagród - Zalew Złoto-
ryjski
18.30 - Oficjalne otwarcie IV Biegu 
Szlakiem Wygasłych Wulkanów i Mi-
strzostw w Nocnym Płukaniu Złota
18.40 - 20.30 – IV BIEG WULKANÓW 
– eliminacje nieobowiązkowe 1 km. 
Grupy po 25 osób.

Noc z 22 na 23 
06.2013 
SOBOTA/NIEDZIELA
21.00 – IV Mistrzostwa w 
Nocnym Płukaniu Złota o puchar 
Wielkiego Mistrza.

21.00 – Wieczór integracyjny w 
LOFT Bilard Club
22.30 – Występ zespołu - Żółta 
Febra - koncert zwycięzcy Wulkan 
Festiwal Music w III edycji biegu 
w LOFT Bilard Club oraz zespoły 
wyłonionego z przeglądu zespołów 
z dnia 14.06.2013r.

Niedziela 
23.06.2012
10.15 - Inscenizacja bitwy w 
200-tną rocznicę Bitwy 
o Złotoryję: 
(forsowanie Kaczawy) pomiędzy 
Wojskami Francuskimi (II Półk 
piechoty i altylerii pieszej Księ-
stwa Warszawskiego z Krotoszyc), 
a Wojskami Pruskimi – w rolę wojsk 
Pruskich wcielą się Biegacze - Prze-
bierańcy.

10.30 - START - Bieg Główny 
K+M- start falowy- dystans 13 km

Robert Pawłowski: Czwarty bieg – to już chyba 
rutyna? Wszystko dograne, ustalone, wręcz 
samo się robi…
Mirosław Kopiński: Teoretycznie powinno być 
łatwiej i faktycznie trochę jest. Z większością 
partnerów dograliśmy się i realizujemy zadania 
zgodnie z planem, rutyna się wdziera w szeregi, 
ale z reguły nie wychodzi na dobre – szybko zo-
stajemy wyprostowani. Pomimo doświadczenia, 
które zebraliśmy w poprzednich latach – musi-
my być bardzo czujni. Oczekiwania są ogromne, 

a osób do ich realizacji ubywa, każde 
małe potknięcie i brak uzgodnień odbijają 
się czkawką i są źle postrzegane. Szczerze 
mówiąc myślałem, że odpowiedzialność 
za całość imprezy po tych kilku latach 
trochę pójdzie w stronę samorządu i choć 
współpraca układa się właśnie w sposób 
rutynowy - wykonywany jest schemat z 
poprzednich lat - to nie udaje się spojrzeć 
na imprezę globalnie.
Bieg sobie wymyśliłem i to ja muszę 
wszystkiego dopilnować i odpowiadać za 
wszystko: za sprawy ważne, mniej ważne, 
honorowe, finansowe. Pomału wszystko 
przeradza się w komercję, jest ogrom-
ne ciśnienie, na każdym kroku należy 
zachowywać się bardzo profesjonalnie, 
odpowiedzialnie: szybko zbudować i po-
sprzątać trasę itp. itd. I choć od kilku lat 
staramy się tak podchodzić, to gdzieś leży 
granica, nad którą sami możemy zapano-
wać nad tym wszystkim. A skorzystać z 
pomocy firmy marketingowej lub innych 
jednostek to koszty, których nasz budżet 
by nie uniósł.
Czym chcesz zaskoczyć zawodników tym 
razem?

Ten rok to taki rok na przetrwanie. Mało anga-
żowaliśmy się w promocję, mało wnieśliśmy do 
samego biegu, obserwujmy, patrzymy – ocenia-
my to trochę z boku. Przeszkód specjalnie nie 
przybędzie, starałem się uporządkować trasę, 
poprawić wszelkie możliwe słabe punkty. Chce-
my zaskoczyć biegaczy nową odsłoną Festynu 
Podróżnika na Zamku Grodziec. Mamy nadzieję, 
że pomimo 15 km odległości od centrum im-
prezy, festyn wypali. Przygotowaliśmy razem 
z Kasztelanem Zenonem Bernackim i naszym 
koordynatorem Agatą Dominik wiele atrakcji na 
zamku. Wymyśliliśmy Grę Zamkową.
Przygotowaliśmy również małą oprawę przed 
startem. Odbędzie się inscenizacja bitwy w 
200-tną rocznicę Bitwy o Złotoryję (forsowanie 
Kaczawy) pomiędzy Wojskami Francuskimi (II 
Płk piechoty i artylerii pieszej Księstwa War-
szawskiego z Krotoszyc), a Wojskami Pruskimi 
– w rolę wojsk Pruskich wcielą się Biegacze - 
Przebierańcy.
Jaką trasę przygotowałeś w tym roku?

Długością, profilem i trudnością bardzo przypo-
mina tę z III edycji. Jest łatwa, fajna i przyjemna 
, nie ma drutów kolczastych, nie ma kopania 
prądem, same nudy, atrakcją będą pływające 
butelki, często rozbite w ostatniej części mły-
nówki koło bocznego boiska - pozostałość po 
różnych imprezach nad zalewem. Oczywiście 
żartuję – wszystko postaramy się dokładnie 
posprzątać przed biegiem.
Jakie dodatkowe atrakcje czekają na zawod-
ników?
Poza tradycyjnymi akcjami, jak konkurs prze-
bierańców, festyn podróżnika, nocne płukanie 
złota, dodatkowo w ramach Wulkan Music Fe-
stiwal odbędzie się koncert dla biegaczy. Zagrają 
zwycięscy III edycji festiwalu zespół Żółta Febra 
– koncert odbędzie się w klubie LOFT Bilard 
Club w sobotę wieczorem, oczywiście i w tym 
roku usłyszymy zespoły na trasie biegu. W części 
artystycznej przed otwarciem wystąpi grupa z 
Jerzmanickiego Centrum Ju Jitsu.
Który odcinek będzie najtrudniejszy?
Nie wiem! Nie biegam! Może bagno przy skał-
kach, może młynówka, trudno powiedzieć, tak 
naprawdę cała trasa jest bardzo wymagająca, nie 
ma na niej za dużo nudnego biegania po płaskim.
W bieg zaangażowanych jest wiele różnych 
organizacji , stowarzyszeń – jak udaje ci się co 
roku dogadać ze wszystkimi? 
Ubywa tych organizacji, a to coś wypadło, a to 
za późno się zwróciłem. Raz, może dwa, można 
kogoś namówić do współpracy, ale trzy to już 
nie bardzo. Powoli się wykruszają, aczkolwiek 
staramy się podtrzymywać te pozytywne re-
lacje. Sporo też dobrego się dzieje. Zakład Po-
prawczy od pierwszej edycji buduje i obstawia 4 
kilometry trasy najbardziej oddalonej od startu. 
Ochotnicze straże pożarne i służby medyczne 
także 4 raz z rzędu wzorowo współpracują, a 
co najważniejsze, co roku podwyższają poziom 
swoich usług, a tym samym bezpieczeństwo 
biegaczy. Fajnie układa się współpraca z Kasz-
telanem i całą otoczką związana z bieganiem o 
symbol zamku Grodziec i festynem podróżni-
ka. Złotoryjski Klub Fotograficzny jest ze mną 
już czwarty raz i pomimo małych problemów 
zawsze można liczyć nie tylko na zdjęcia: Na 
wulkan! Marsz! Współorganizuje Polskie Sto-
warzyszenie Nordic Walking. Polskie Bractwo 
Kopaczy Złota zapewnia oprawę i organizuje 
nocne płukanie złota. Bezinteresownie pomaga 
ZOKiR, Salem Akademia Nurkowania, ŁałaŁiŁa, 
NaszeRIO, Fabryka Urodzin, TMZZ i Echo Złoto-
ryi, które po raz kolejny przygotowało specjalny 
numer z okazji biegu. 
Kluczowy wkład wnosi już drugi raz z rzędu Re-
jonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
wspiera bieg przedszkolaka, a co najważniejsze 
-przygotowuje teren, buduje kilka przeszkód, 
udostępnia natryski – współpraca jest wzorowa.

Jest to jedna z największych imprez, jakie od-
bywają się na ziemi złotoryjskiej. Czy lokalnie 
dostrzega się potencjał tkwiący w tej imprezie?
Mam mieszane uczucia…, turysta to przecież 
szkodnik, zostawia śmieci, biega po lasach, 
niszczy ścieżki… Kopiński jak zwykle nie po-
sprzątał 10 metrów taśmy i dudni całe miasto 
– takie głosy do mnie dochodzą. Mam wrażenie, 
że impreza trochę zaczyna przeszkadzać. Nie 
mówi się o pozytywach i nie buduje strategii na 
przyszłość. Są to wprawdzie nieliczne głosy, ale 
trochę przeszkadzają w pracy.
Turystyka biegowa zaliczana się do form aktyw-
nego spędzania czasu i w Polsce przeżywa rene-
sans. Dziś nie wystarczy powiedzieć, że mamy 
zabytki, przyjedźcie do nas, dziś trzeba turystom 
zorganizować trochę aktywnego spędzenia 
czasu. Wiele miast korzysta z tej formy promo-
cji, a czy Złotoryja wykorzysta? To się okaże w 
najbliższych latach.
Impreza ma potencjał i wierzę, że uda się wy-
pracować kompromis, Złotoryja jest idealnym 
miejscem do organizacji tego typu ekstremalnej 
imprezy, biegacze często potwierdzają, że mamy 
tu wszystko: góry, rzekę, stawy, bagna, łąki, 
zalew i boiska.
Jak wielu zawodników jesteś jeszcze w stanie 
upchać nad złotoryjskim zalewem?
Przy dobrej woli, i dużo lepszej organizacji i 
współpracy samorządu cały kompleks może 
pomieścić około 1500 biegaczy, a nawet jeszcze 
więcej, można przeorganizować start, metę, 
można uruchomić przepiękne tereny za drogą 
naprzeciwko zalewu, pomysłów jest wiele, tyl-
ko trzeba o tym rozmawiać, wypracować jakiś 
kompromis 
Słyszałem, że zamierzasz również w zimie zor-
ganizować bieg. 
Nawet puściliśmy już reklamę i rozpoczęliśmy 
zapisy. Chcemy przetestować Skansen w Lesz-
czynie. Obiecaliśmy to biegaczom – więc trzeba 
dotrzymać słowa. Biegacze po prostu są wspa-
niali, otrzymujemy mnóstwo listów, podzięko-
wać, wiele zapytań o wersję zimową. 
Nudzisz się w zimie?
Czy ja kiedykolwiek się nudziłem? Nie!

Robert Pawłowski

Są takie chwile, że serce się raduje, ponieważ można coś zrobić dla swojego 
środowiska biegowego. Cieszy fakt, że udało się zrealizować pomysł, który 

został tak entuzjastycznie przyjęty. Ta radość jest wielka szczególnie w chwi-
lach, gdy trudności - są przezwyciężane, a nagrodą jest zadowolenie Was - bie-
gaczy. I choć rok był bardzo ciężki, rzadko było nas widać na trasach biegowych 
w całej Polsce, nie zawiedliście – praca wykonana w poprzednich edycjach 
zaprocentowała. Znowu możemy gościć setki przygotowanych na najcięższe 
wyzwania biegaczy z całej Polski. Cieszymy się, że przy tej okazji możemy za-
prezentować Wam uroki naszej złotoryjskiej ziemi.

Organizacja takiej imprezy to dla nas wielkie wyzwanie. Mamy nadzieję, że i 
tym razem sprostamy Waszym oczekiwaniom. To co robimy przez cały rok - dla 
Was biegaczy, turystów, to kawał dobrej roboty i na pewno nie poprzestaniemy 
na tym, a za rok na starcie będzie nas ponad 1000 osób….

Znacie już nas i wiecie, że nie zasypiamy gruszek w popiele, dlatego... orga-
nizujemy edycję zimową Biegu w Leszczynie w bardzo kameralnym Skansenie 
Górniczo – Hutniczym. Organizacja imprezy zimowej jest odpowiedzią na bar-
dzo duże zainteresowanie i wiele pytań od WAS.

Mirosław Kopiński z zespołem

Dekoracja w klasyfikacji OPEN 
zaraz po dotarciu do mety.

IV BIEG SZLAKIEM WYGASŁYCH WULKANÓW
Program imprezy
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Pułkownik Wiliam Lawless, czyli Cezary Skała

Robert Pawłowski: Na czym polegają zawody w 
płukaniu złota?
Zbigniew Soja (Wielki Mistrz Polskiego 
Bractwa Kopaczy Złota): Zawody w płukaniu 
złota polegają na przepłukaniu 20 kg żwiru za 

pomocą specjalnej miski. Zawodnicy na start 
maja 20 minut, a każda drobinka zgubiona po-
woduje karę 3 minut. Zwycięzcą zostaje osoba, 
która w jak najkrótszym czasie znajdzie jak 
największą ilość grudek złota. 
Ile w tym wszystkim jest wprawy a ile szczę-
ścia?
Wszyscy członkowie Polskiego Bractwa Ko-
paczy Złota wiedzą, że bez odrobiny szczęścia 
nie ma szans na dobry wynik, natomiast jak w 
każdej dziedzinie trening i wytrwałość potrafią 
szczęściu dopomóc.
Czym różni się płukanie nocne od dziennego?
Godziną rozpoczęcia .
Na pewno nocne płukanie złota jest bardziej wi-
dowiskowe ze względu na płonące pale drewna, 
dzięki którym zawodnicy widzą cokolwiek na 
swoich miskach. Natomiast reguły zawodów w 
płukaniu pozostają takie same jak w dziennym.
Czy ktoś, kto nigdy nie miał miski w rękach, 
może stanąć do zawodów i odnieść sukces?

Na pewno tak. Znam osoby, które po krótkim 
instruktarzu, pierwszy raz startowały na za-
wodach i zajmowały wysokie miejsca. Ale nie 
chodzi tu tylko o rywalizację, zapewniam, że 
wszyscy, którzy spróbują własnoręcznie znaleźć 

złoto, odniosą 
sukces.
Czy w Złotoryi 
i jej okolicach 
rzeczywiście 
można znaleźć 
drobinki złota?
Historia po-
wstania Złotoryi 
jest nieorozer-
walnie związa-
na ze złotem, 
które było tu 
wydobywane w 
średniowieczu. 
Do dziś osobom 
związanym z 
Polskim Brac-
twem Kopaczy 
Złota udaje się 
znaleźć odro-
binki Złota. 
Gdzie można 

szukać złota ? 
Członkowie Polskiego Bractwa Kopaczy 
Złota co prawda mają swoje sekretne 
miejsca, jednak gdy znajdzie się zara-
żona gorączką złota osoba, na pewno 
pomogą w stawianiu pierwszych kro-
ków z miską i płucznią.
Co jest potrzebne, aby znaleźć złoto? 
To pytanie zadaje sobie wielu, odpo-
wiedź nie jest aż tak skomplikowana. 
Aby zacząć szukać złoto potrzebne są:
- łopata, najlepiej z trzonkiem w kształ-
cie serca,
- miska do płukania złota,
- wiadro,
- sito lub płucznia,  
- szklana fiolka, 
- chęci i odrobina szczęścia. 
Mamy już sprzęt i co dalej?
Gdy znajdziemy już odpowiednie miej-
sce do poszukiwań, najlepiej ustawić 
płucznię w taki sposób, aby nurt rzeki 
lekko podmywał urobek, następnie 
zaczynamy kopać w korycie rzeki. To, 
co wykopiemy, przesiewamy za pomo-

cą sita. Większe kamienie należy wyrzucić, a 
pozostałą część przesypać na płucznię. Musi-
my pamiętać, iż ilość znalezionego złota jest 
wprost proporcjonalna do ilości wykopanego 

i przesianego urobku. Gdy 
nasza płucznia jest już wypeł-
niona koncentratem, przesy-
pujemy go na miskę i płucze-
my. Miski mają różny kształt i 
formę. Najczęściej spotykane 
są miski płaskie, jednak są 
one dobre na zawody, na rze-
ce liczy się jakość, a nie czas 
płukania, dlatego większość 
płukaczy idąc na złoto, wybie-
ra miski stożkowe, różniące 
się od misek płaskich budową 
i pojemnością. Po przepłu-
kaniu zawartości płuczni, na 
dnie miski powinno pozostać 
złoto.

Robert Pawłowski 

Robert Pawłowski: Ilu żołnierzy z epoki napole-
ońskiej przybędzie na Bieg Szlakiem Wygasłych 
Wulkanów?
Pułkownik Wiliam Lawless (Cezary Skała): Pod-
czas zebrania, na którym omawiano udział na-
szego Regimentu w uroczystości startu do Biegu 
Szlakiem Wygasłych Wulkanów, zadeklarowało 
przybycie 12 żołnierzy z działem. 
Co to będzie za regiment?
Regiment to 2. Pułk Piechoty i Artylerii Pieszej 
Księstwa Warszawskiego z Krotoszyc działający 
przy Towarzystwie Przyjaciół Gminy Krotoszyce. 
Żołnierze prezentują mundury artyleryjskie. 
Wyjątkiem jest mój mundur, który jest wier-
ną kopią munduru 3 Pułku Piechoty Legionu 
Irlandzkiego Cudzoziemskiego. Pułk ten brał 
udział w bitwie o Złotoryję 23 sierpnia 1813 
roku. Podczas bitwy walczyło w jego szeregach 
201 Polaków. 
Jaki fragment historii zainscenizujecie?
W 2013 roku przypada 200. rocznica kampanii 
napoleońskiej na Dolnym Śląsku. 
Złotoryja i jej okolice były świadkami bardzo bo-
gatych wydarzeń podczas tej kampanii. Udzia-
łem naszego Regimentu w uroczystości startu 
do Biegu Wygasłych Wulkanów chcemy przypo-
mnieć mieszkańcom Złotoryi o tej części historii 
miasta i okolicy. Odegramy inscenizację przepra-
wy wojsk napoleońskich przez Kaczawę podczas 
bitwy o Złotoryję. 23 sierpnia 1813 roku od 
strony północno-zachodniej miasta przepuściły 
szturm dwa Korpusy, V Lauriston i XI Gerard w 
sumie 60 000 żołnierzy. Front ułożył się wzdłuż 
Kaczawy od wsi Wyskok poprzez przedmieścia 
Złotoryi, dzisiejsza ul. 3. Maja, aż po Jerzmani-
ce Zdrój i Wilków. Dla przebiegu bitwy istotne 
były trzy mosty na Kaczawie: drewniany most 
- dzisiejsza ulica Chojnowska, kamienny most 
- dzisiejsza ulica Kolejowa i drewniany most w 
Jerzmanicach Zdroju. W miejscu dzisiejszej ulicy 
Kamiennej schodzili z wzniesienia żołnierze 
francuscy i przeprawiając się po kamiennym 
moście rozwijali szeregi atakując Złotoryję. Ten 
fragment bitwy o Złotoryję przedstawimy.
Słyszałem, że w inscenizację wciągniecie rów-
nież zawodników?
Podczas bitwy Złotoryja miała swych obrońców. 

Program:
17.00 - Zapisy
18.00 - Szkółka płukania złota
21.30 - Rozpoczęcie zawodów
21.30 – Dzieci i juniorzy
22.00 – Biegacze - amatorzy
22.30 – Dwójki tandemowe
23.00 – Drużyny 3-osobowe
23.30 - Piwosz
24.00 - Złoty Wór
24.30 - Profesjonaliści

Mistrzostwa w Nocnym Płukaniu Złota są bardzo widowiskowymi 
zawodami towarzyszącymi Biegowi Szlakiem Wygasłych Wulka-
nów. Dzięki połączeniu tych dwóch imprez rekreacyjno-sporto-
wych, z każdym rokiem coraz więcej osób ze Złotoryi, jak również 
gości z całej Polski zapada na gorączkę złota. Zawody co roku 
gromadzą około 200 zawodników, którzy zmagają się w wielu 
atrakcyjnych kategoriach min. Tandem (dwie osoby ze związanymi 
rękami) czy Złoty Wór (przepłukanie 30-sto kg worka pełnego pia-
chu). Ze względu na niepowtarzalny klimat spowodowany płonącymi 
w nocy pochodniami, są bardzo widowiskowe i pełne niezapomnia-
nych wrażeń.
W tym roku zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w 
następujących kategoriach: Dzieci do lat 16, Profesjonaliści, Dwójki 
tandemowe, drużyny 3-osobowe, Piwosz, Złoty Wór. Dodatkową kon-
kurencją organizowaną specjalnie dla uczestników IV Biegu Szlakiem 
Wygasłych Wulkanów jest konkurencja Biegacz - Amator, dla uczest-
ników tej konkurencji przewidziana jest szkółka płukania złota, która 
rozpocznie się o godzinie 18 i trwać będzie do samych zawodów. 
Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisów 22 czerwca od godziny 17.

Byli to żołnierze pruscy i 
rosyjscy. Pierwsi z Korpusu 
Yorcka w liczbie około 15 000 
żołnierzy chroniących się 
za murami miasta i około 
25 000 żołnierzy rosyjskich z 
Korpusu Langerona rozloko-
wanych po południowej stro-
nie miasta. W rolę obrońców 
Złotoryi wcielą się uczestnicy 
Biegu Wygasłych Wulkanów.
Kto wygra tym razem?
Odpowiedź może być tylko 
zgodna z prawdą historyczną. 
Wojska francuskie rozpoczy-
nając bitwę o godzinie 7:00 
jednoczesnym szturmem na 
Wilczą Górę i od strony wsi 
Wyskok systematycznie wy-
pierały Prusaków i Rosjan z 
ich pozycji. W związku z tym 
w naszej inscenizacji przegrają 
uczestnicy Biegu, którzy ode-
grają rolę wojsk koalicji.
Kto może zostać żołnierzem z 
epoki napoleońskiej?
Każdy! Pod kilkoma wszak wa-
runkami. Pierwszy i najważniej-
szy to pasja i chęć nawiązania 
do ubioru i stylu życia w epoce 
napoleońskiej. Następne to 
rzetelność w rekonstruowaniu 
umundurowania i sposobu 
życia żołnierzy podczas biwa-
ków historycznych. W końcu 
znajomość historii tej epoki, a 
zwłaszcza historii regionu.
Ile to kosztuje?
Odpowiedzi są dwie. Pierwsza 
- to mało, wtedy gdy elementy 
umundurowania robi się same-
mu. Oczywiście są rzeczy, które 
samemu nie wolno zrobić takie 
jak replika karabinu. Uszycie 
munduru też nie jest proste. 
W takim przypadku koszt to 
ok. 3 000 zł. Kwota ta zresztą 

bardzo szybko się zwraca poprzez uczestni-
czenie w biwakach historycznych. Koszt ten 
nie musi obciążać w całości rekonstruktora, 
nie musi być on właścicielem wszystkich ele-
mentów umundurowania. Jest ich użytkow-
nikiem, a właścicielem jest Stowarzyszenie. 
Można przyjąć zasadę, iż jest się właścicie-

lem wszystkich elementów umundurowania i 
wtedy, przy założeniu, że nie robimy nic własno-
ręcznie, koszt wzrasta do 4 000 – 5 000zł.
Rekonstrukcja munduru zawsze jest rozłożona 
w czasie, więc obciążenie finansowe nie jest tak 
dotkliwe, jak by się mogło wydawać. Poza tym 
jest to zajęcie dla pasjonatów, a tacy inaczej 
liczą pieniądze. 

Robert Pawłowski

Fundacja „ANIMUS” będzie uczestniczyć w IV Biegu Szlakiem 
Wygasłych Wulkanów!!

Kraina wygasłych wulkanów? - tak zwykło się nazywać tere-
ny Pogórza Kaczawskiego, które zamieszkujemy. Podopieczni, 
wolontariusze oraz Prezes Fundacji - Łucja Marchaj wezmą 
aktywny udział w tym WYDARZENIU.  

Nie straszny nam żaden trud, biegniemy po to, aby pomóc w 
zebraniu funduszy na rehabilitację i leczenie trzech niezwykłych 
dziewczynek - Wiktorii chorującej na miopatię mięśni, Kasi 
cierpiącej na mózgowe porażenie dziecięce i Klaudii zmagającej 
się z genetyczną chorobą MPS tj. mukopolisacharydoza typ 3, 
znajdujących się pod opieką Fundacji „ANIMUS”. Każda z nich 
codziennie zmaga się ze swoją chorobą, wykonując setki ćwi-
czeń, przyjmując specjalistyczne leki, oraz uczestnicząc w tur-
nusach rehabilitacyjnych. Niestety, każda z tych form leczenia 
jest kosztowna. W dniach 22-23 czerwca 2013 r. przy współpra-
cy z naszą rodzimą cukiernią Fundacja „ANIMUS” przygotowała 
więc okolicznościowe ciasteczka - Animuski, dzięki którym 
będziemy zbierać fundusze na rehabilitację dziewczynek. 

 Dochód z zebranych ze sprzedaży słodkich Animusków przez 
Fundację „ANIMUS ma właśnie za zadanie pomóc dziewczyn-
kom w codziennej walce o sprawność. Wierzymy, że z Państwa 
pomocą nasza akcja się powiedzie. 

Bieg odbędzie w dniach 22-23 czerwca 2013 roku, gdzie 
będziemy czekać na Państwa przy stoiskach ze słodkimi Ani-
muskami.

ZAPRASZAMY

IV BIEG SZLAKIEM WYGASŁYCH WULKANÓW

Fundacja Animus 
zakłada trampki i...



Późnogotycki zamek położony na bazaltowym powulkanicz-
nym stromym wzgórzu- 389 m.n.p.m. o bardzo bogatej historii.

Pierwsza potwierdzona wzmianka o Grodźcu pochodziła z 
bulli papieża Hadriana IV z 23 kwietnia 1155 r. W 1175 r. 
książę Bolesław Wysoki wystawił tu przywileje cystersom 
z Lubiąża. Za czasów jego następcy - Henryka Brodatego - 
drewniano - ziemny gród zastąpiono murowanym. Fundację 
zamkowego kościoła przypisuje się  św. Jadwidze. W XIV i 
częściowo XV w. zamek stanowił własność rycerskiego rodu 
Bożywojów.

W okresie wojen husyckich budowla została zdobyta i splą-
drowana przez oddziały husytów. W 1470 r. odkupił go ksią-
żę legnicki Fryderyk I. Sprowadzeni przez niego mistrzowie 
murarscy z Wrocławia, Legnicy i Goerlitz nadali założeniu 
obecny układ przestrzenny. Po śmierci księcia prace konty-
nuowano z polecenia jego syna, Fryderyka II. W ich efekcie 
Grodziec stał się jedną z piękniejszych rezydencji gotyc-
ko-renesansowych na Śląsku. Zwieńczenie prac zbiegło się 
ze ślubem księcia z księżną Sofią von Hohenzollern. Z tej 
okazji zorganizowano w zamku przyjęcie i słynny turniej 
rycerski.

nia nie miała już większej wartości militarnej, po wojnie zdecy-
dowano o wysadzeniu części obwarowań. W XVII i XVIII stuleciu 
czyniono próby odbudowy Grodźca, nie zakończyły się one jednak 
większymi sukcesami. Dopiero w roku 1800, kiedy właścicielem 
dóbr został książę Rzeszy Jan Henryk VI von Hochberg z Książa  
i Mieroszowa, podjęto poważniejsze prace konserwatorskie i re-
konstrukcyjne.

Na krótko przerwał je okres kampanii napoleońskiej, ale już w 
latach 30, XIX stulecia zamek stał się celem licznych wypraw tu-
rystycznych. Uchodził w owym czasie za pierwszy w Europie zaby-
tek specjalnie przystosowany do celów turystycznych.

W latach 1906-1908 zamek ulega gruntownej przebudowie. Na zam-
ku powstaje muzeum sztuki gotyku i renesansu Śląska, hotel i 
restauracja. W 1945 roku spalona przez Rosjan. W latach 60-tych 
XX wieku częściowo odbudowany. 
Obecnie zamek jest wielką atrakcją turystyczną, odbywają się 
tutaj imprezy o zasięgu regionalnym i turystycznym.

Przygotowała Agata Dominik

W latach wojny 30-letniej za-
mek został zdobyty i spalony 
przez wojska księcia Albrechta 
Wallensteina. Ponieważ skala 
zniszczeń była ogromna i warow-
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Katarzyna Wojtkowiak

Agata Bąk - pamiętna dziew-
czyna z nożem w głowie.

Joanna Olejnik - kobiety bez 
względu na okoliczności, za-
wsze pięknie pozują do zdjęć

Marta i Sebastian Kołodzie-
jowie - jako małżeństwo po 
przejściach

Adam Skórka - na przepra-
wie przez Kaczawę.

Dawid Tur - gimnazjaliści zawzięcie rywalizowali

Dzieci miały wielką frajdę, 
za zgodą rodziców, a nawet 
z ich pomocą mogły wyta-
plać się w błocie.

Bartosz Spychała - Zaciętość w rywalizacji najmłodszych 
godna jest podziwu.

Dariusz Respondek

Król ubłocony - Maciej Hajdun

Robert Moritz - jako uciekinier 
z więzienia.

Aleksandra von Ossowska 
- raz się zjeżdżało po folii po-
lewanej wodą, drugim razem 
trzeba było się wdrapać pod 
górkę.

Tomasz Raduchowski i Michał 
Raduchowski - zdobywcy I miej-
sca w konkursie przebierańców 
w klasyfikacji na czysto.

Jedni podziwiają, drudzy pukają 
się w czoło. Bieg, który wymyślił 

Mirek Kopiński, co roku mnie za-
skakuje, chociaż obserwuję go od 
początku, ba od pierwszej szalonej 
wizji, którą przedstawił pewnego 
śnieżnego dnia 2010 roku. Wtedy 
pytałem go, jaki wariat weźmie w 
tym udział? A potem był pierwszy 
bieg, drugi i trzeci. I tych wariatów 

ciągle przybywa.
Różne są motywy ich startu. Na 

przykład Darek Respondek, który 
staruje od pierwszej edycji i w tym 
roku również zamierza wziąć udzia, 
mówi: Zawsze mam niezłą zabawę 
taplając się w błocie. Nie jest waż-
ne miejsce, które się zajmie, liczy 
się dobra zabawa i jestem pewny, 
że ja i moja rodzina będą się rów-
nie dobrze bawić, jak w zeszłym 
roku.

No dobrze, to mówi mężczyzna, 
dorosły facet, który chce się spraw-
dzić. Ale co robią tam piękne, sub-
telne kobiety?

Co takiego fajnego jest w tapla-
niu się w błocie – pytam Katarzynę 
Wojtkowiak: Hmmmm ...przecież to 
istne SPAa :) w tym wieku bezkar-
nie taplać się w błocie mogą tylko 
dzieci:). Bieg to przede wszystkim 
przygoda, dawka adrenaliny, 
przełamanie samego siebie, poko-
nywanie swoich słabości. Daje to 
wiele satysfakcji. Poza tym spoty-
kam tu świetnych ludzi kochają-
cych przygodę i dobrą zabawę.

Dwudniowa formuła imprezy 
sprawia, że poza samym sportem, 
uczestnicy mogą się zintegrować, 

poznać miasto i okolicę. Autorski 
pomysł organizatorów to Festyn 
podróżnika. Przez trzy edycje, 
przybyli na zawody goście (gość 

- za słow-
nikiem jęz. 
polskiego 
- 1. osoba 
przybyła 
do kogoś 
w odwie-
dziny; też: 
uczestnik 
przyjęcia, 
balu; 2. 
osoba 
przybyła 
gdzieś, aby 
korzystać 
ze świad-
czonych 
tam usług 
– od siebie 
dodam – z 
reguły 
osoba mile 
widziana.) 
zachęcani 
są różnymi 
sposoba-
mi, żeby 
poznać nie 
tylko nasze 

miasto, ale różne ciekawe miejsca 
ziemi złotoryjskiej. W tym roku bę-
dzie to zamek Grodziec. Na pewno 
w średniowiecznych murach atrak-
cji nie zabraknie.

Gdy Bieg Szlakiem Wygasłych 
Wulkanów stawiał pierwsze kroki, 
zapytałem Adama Skórkę – złoto-
ryjskiego maratończyka, czy weź-

mie w nim udział. Znalazł wtedy 
cały zestaw argumentów, dlaczego 
nie pobiegnie w tych zawodach. 
Jakież było moje zdziwienie, gdy 
rok temu wyłonił się z nurtów 
Kaczawy. Skąd taka zmiana?

Do udziału przekonały mnie 
dzieci. Zapytały: Tatusiu, dlacze-
go nie startujesz? W sumie nie 

wiedziałem, co im odpowiedzieć. 
Głównie bałem się kontuzji, liczy-
łem na żonę, że powie: nie ryzyku! 

A ona powiedziała: W sumie dla-
czego nie? Poza tym, jak widzę ja-
kieś zawody, to strasznie mnie 
nosi. Aby temu zapobiec, wiedząc, 
że wybiorę się pokibicować, w pią-
tek zrobiłem długi i mocny trenin,g 
żeby wybić sobie z głowy zawody. 
Decyzja o starcie zapadła w sobo-
tę rano i po południu brałem już 
udział w eliminacjach.

Trasa nie jest łatwa. Powiedział-
bym nawet, że miejscami dosyć 
trudna. Chociaż na upartego moż-

na ją przebyć na zmianę biegnąc, 
truchtając i idąc. Kiedyś na trasie 
spotkałem ojca z kilkuletnim sy-
nem, którzy spokojnie przemierzali 
szlak. Tam gdzie było trudniej, tata 
brał syna na barana. 

A które odcinki są najcięższe?
Myślę, że odcinki są porówny-

walne jeśli chodzi o skalę trudności 
– mówi Darek Respondek - ale 
najwięcej sił wysysa droga, chyba z 
kilometr albo i więcej - przez błoto, 
czasami po pas.

Fakt, błoto jest mało przyjemne 
i jak dla mnie jest to do tej pory 

koronny argument, żeby fotogra-
fować biegaczy, a nie samemu być 
fotografowanym. Chociaż z po-
dziwem patrzę na Jacka Heliasza, 

który co roku 
biegnie i filmuje 
bieg, i w dodatku 
robi na trasie 
krótkie wywiady 
z zawodnikami. 
Potem film moż-
na oglądać na 
YouTube.

Trasa jest 
wymagająca, ale 
przy tym urokli-
wa. Podkreślali 

już to 
uczestnicy 
pierwsze-
go biegu. 
Są łąki, 

jest las, są skały, jest rzeka, jest 
i młynówka, są liny, które mają 
wspomóc wspinanie się po stro-
mym zboczu. Wszelkie możliwe 
urozmaicenia.

Inaczej atrakcje na trasie biegu 

postrzega Adam Skórka:
Jeżeli chodzi o trasę, to ciężko 

mi powiedzieć, czy trasa jest 
trudna, ponieważ były to pierwsze 
moje zawody nie na asfalcie. Nie 
mam po prostu z czym porównać. 
Ogólnie jakoś specjalnie nie by-
łem zmęczony, miewam cięższe 
treningi, nie mówiąc o zawodach. 
Na pewno jest to inny wysiłek, 
angażujący inne partie mięśniowe. 
Najwięcej skaleczeń i obtarć mia-
łem przez te rury betonowe, w któ-

rych trzeba 
było iść na 
kolanach, 
wzrost w tym 
przypadku 
nie był moim 
sprzymierzeń-
cem.

Okazu-
je się, że 
kobietom 
jeszcze inne 
przeszkody 

sprawiały 
trudność.

Brałam 
udział we 
wszystkich 
trzech edycjach – mówi Katarzyna 
Wojtkowiak - ale chyba barak, na 
który trzeba się wspiąć w obło-
conych, śliskich butach, a potem 
przejść przez belkę, zawsze budzi 
we mnie respekt :).

Ważne, że na każdym kroku 
biegacze mogą liczyć na pomoc 
organizatorów, czy choćby słowo 
otuchy na trasie.

Wielką atrakcją biegu są grupy 
przebierańców. Podziwiam, bo 
niektóre stroje, delikatnie rzecz uj-
mując, do biegania się nie nadają. 
Np. suknia ślubna panny młodej. 

Kreatywność jest zdumiewająca. A 
tak między nami: taki przebieraniec 
na pewno będzie miał więcej zdjęć 
niż inni.

Dla większości biegaczy miejsce, 
które zajmą, to sprawa drugo- lub 
nawet trzeciorzędna. Jedni za 
sukces poczytują samo ukończenie 
biegu, inni, że z roku na rok osiąga-
ją lepszy wynik.

Katarzyna Wojtkowiak jest zado-
wolona, że: Z roku na rok się wspi-
nam, ale miejsce nie gra roli, liczy 
się zabawa! Poprzednio było 15 w 
kategorii Open Kobiet.

Darek Respondek traktuje rzecz z 
humorem: Dwa lata temu miałem 

numer startowy 1, niestety nie 
wygrałem. W zeszłym roku miałem 
numer 333 i chyba przyniósł mi 
trochę szczęścia, bo wprawdzie 
zająłem odległe miejsce, to miałem 
tylko jedno rozcięcie na nodze i 

jedno na palcu.
Natomiast Adam Skórka wypo-

wiada się z umiarkowanym opty-
mizmem: Postaram się powtórzyć 
zeszłoroczny rezultat, załapać 
się do pierwszej dziesiątki i po-
walczyć o 2. miejsce w kategorii 
Złotoryjanie, bo pierwsze jest poza 
zasięgiem, Maciek Dawidziuk jest z 
innej bajki :). 

Rzeczywiście Maciek Dawidziuk 
to maszyna do biegania w terenie. 
W zeszłym roku lekko pobłądził i 

przebiegł kilkaset metrów 
więcej niż to było przewi-
dziane. Mimo to wygrał 
bezapelacyjnie. Czy ktoś 
go pokona w IV edycji 
biegu – przekonamy się 

już niebawem.
Wartością samą w sobie jest 

masowy udział dzieci i młodzieży 
szkolnej. Te najmłodsze przypro-
wadzają rodzice. Niektóre z nich w 
błoto popychane są nieco na siłę 
ambicją swoich mam i tatów, ale 
większości to się zdecydowanie 
podoba. Zdecydowanie natomiast 
podoba się starszym, którzy rywa-
lizują już na całego. Szkoda tylko, 
że na ubiegłorocznych listach star-
towych nie sposób było dostrzec 
szkół ze Złotoryi.

 Robert Pawłowski

Zdjęcia z archiwum ZKF: M.Go-
dyń, I.Pawłowska, L.Leśniak, Ł.Ry-
cąbel, P.Iwanowski, J.Borawski,A.
Cukrowski, S.Godyń, R.Pawłowski.

IV BIEG SZLAKIEM WYGASŁYCH WULKANÓW

Przez błoto
do szczęścia
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Zdjęcie: Łukasz Rycąbel

1. Im jesteś brudniejszy, tym lepiej.
2. Im jesteś bardziej zmęczony, tym lepiej.
3. Im masz ciekawsze wdzianko, tym lepiej.
4. Jeżeli chcesz zapozować – nie krępuj się.
5. Jeżeli chcesz wbiec pod górę, by ujęcie 

było jeszcze lepsze – zrobimy replay. 
6. Jeżeli nie chcesz, by Cię sfotografować, to 

i tak zrobimy Ci zdjęcie.

Linia kolejowa, czy ścieżka rowerowa?
Prawdopodobnie takie pytanie jakiś 

czas temu zadali sobie włodarze naszego 
powiatu. Stare, zardzewiałe tory pozarastane 
samosiejkami, podmyte wiadukty - obraz nędzy i 
rozpaczy niczym z filmu katastroficznego! Pociąg 
tędy już nie przejedzie, a taki widok będzie 
tylko przypominał ludziom o przemijaniu, bądź 
wieszczył jakąś globalną katastrofę. Przejmijmy 
to wszystko od PKP PLK, zalejmy asfaltem i 
niech powstanie ścieżka rowerowa, która będzie 
atrakcją powiatu i przyciągnie turystów. Przecież 
nie ma w tym niczego niekorzystnego, bo czy w 
tak sensownym planie może kryć się coś złego?

Co jakiś czas regionalne media informują, 
że w  okolicach Warty Bolesławieckiej szykuje 
się wielki powrót KGHM na te ziemie. Miedź, 
złoto, srebro:  na dźwięk tych słów człowiekowi 
świecą się oczy. KGHM już podobno stara się o 
koncesję na rozpoznanie złóż, australijskie firmy 
również. Tak, to musi być raj obiecany! Jednak 
po chwili Pan Jasio ze Złotoryi zasmuci się i 
zapyta:  Dlaczego Bolesławiec, a nie Złotoryja? 
Spójrzmy na Iwiny, gdzie mieściła się kiedyś 
kopalnia miedzi (zamknięta w 1987 roku). Czy ta 
miejscowość jest tak daleko od nas, abyśmy byli 
pozbawieni profitów? W dzisiejszych czasach 21 
kilometrów to nie jest znaczna odległość. Iwiny 
nie leżą za górami i morzami, nie leżą też na 
terytorium obcego państwa. Mówimy o odle-
głości, którą wielu z nas co tydzień pokonuje 
jadąc do kina, czy na weekendowe zakupy. Bo-
lesławiec, o którym często mówimy w tym kon-
tekście, że będzie największym beneficjentem 
tych złóż, jest oddalony od Iwin o 13 km. Wnio-
sek z tego jest dość prosty: skorzystać możemy 
zarówno my jak i mieszkańcy Bolesławca. Sko-
rzystać wtedy i tylko wtedy, gdy w porę obudzimy 
się i uświadomimy sobie, że możemy być częścią 
posrebrzanego miedziowo-złotego imperium.

Wróćmy jednak do ścieżek rowerowych. 
Kiedyś plan ten bardzo mi się podobał: nie 
widziałem żadnego uzasadnienia dla istnienia 
linii kolejowych. Czy jednak ktoś słysząc o trasie 
ścieżek rowerowych przejechał palcem po ma-
pie i zauważył, że w dużej części linia kolejowa, 
które ma zostać zalana asfaltem, wiedzie wła-
śnie do okolic Warty Bolesławieckiej? W rzeczy 
samej 12 kilometrowy odcinek linii kolejowej 
284 Jerzmanice-Zdrój - Nowa Wieś Grodziska to 
część tej właśnie linii! Po odbudowaniu około 
12 kilometrowego odcinka Nowa Wieś Grodzi-
ska - Iwiny ZG dawnej linii 323 zwanej też “ko-
lejką bolesłąwiecką” pociągi towarowe mogą 
wozić urobek! Dlaczego mają wozić przez po-
wiat złotoryjski, a nie przez Bolesławiec, który 
ma świetne połączenie kolejowe? 

Na pierwszy rzut oka ktoś może powiedzieć, 
że wożenie urobku przez nasz powiat jest nie-

uzasadnione. 
Jednak linia, 
przy której 
istnieje stacja 
“Bolesła-
wiec”, to 
najważniejsza 
linia kolejowa 
w wojewódz-
twie - część 
linii kolejowej 
E-30, zwana 
również „linią 
zgorzelecką”. 
To na tej 
linii kursują 
tak zwane 
„dolnośląskie 
pendolino”. 

Odcinek Wrocław - Zgorzelec w znacznej części 
jest przystosowany do prędkości szlakowej 160 
km/h (a dla przewozów towarowych 120 km/h). 
Wyobraźmy sobie, co się stanie, jeżeli po tej 
linii zaczną jeździć pociągi z miedzią, srebrem i 
złotem. Ciekawą rzeczą jest też fakt, o którym 
wspomina w publikacji „Linia do złota” (Prze-
gląd Komunikacyjny 3/2013) pracownik nauko-
wy Wydziału Mechanicznego Politechniki Wro-
cławskiej dr inż. Krzysztof Lewandowski. Pociąg 
jadący z Iwin do Huty Miedzi Legnica musiałby 
aż 6 razy zmieniać kierunek jazdy! Dla porów-
nania - pociąg jadący przez nasze linie kolejowe 
po przebudowie odcinka, który aktualnie jest 
nieprzejezdny, nie musiałby w ogóle. Mówi się, 
że legnicka huta ma zostać zamknięta i miedź 
ma być wożona do Głogowa, jednak nawet ten 
fakt niewiele zmienia.

Jeżeli chcemy być częścią Imperium Mie-
dziowego, zacznijmy rozwijać, a nie zwijać in-
frastrukturę. Zacznijmy budować, a nie burzyć. 
Przy okazji transportu miedzi przez nasz powiat 
pojawi się również potrzeba inwestycji w nasz 
kolejowy zabytek, co przełoży się na poprawę 
torowisk na odcinku Jerzmanice-Zdrój - Legnica. 
Wtedy nic nie będzie stało na przeszkodzie, że-
byśmy mogli liczyć na reaktywację pasażerskich 
połączeń kolejowych, którym można zapewnić 
rentowność. Spójrzmy na mapę połączeń kole-
jowych. Legnica jest słabo skomunikowana z Je-
lenią Górą. W najlepszym wariancie ok. 120 km, 
w wariancie używanym najczęściej - 173 km. Po 
modernizacji linii kolejowej Jerzmanice-Zdrój 
- Marciszów, która jest nieprzejezdna tylko na 
18 kilometrach otrzymujemy 81 km. Podobnie 
w przypadku modernizacji odcinka Jerzmanice-
Zdrój - Lwówek Śląski (tylko, że on jest nieprze-
jezdny na ok. 24 kilometrach). Najkrótsze możli-
we połączenia kolejowe tych dwóch miast! Czy 
stoi coś na przeszkodzie, aby takie połączenie 
wydłużyć do Szklarskiej Poręby, czy Czech? Nikt 
nie mówi o 15 połączeniach dziennie, ale 3-4 
czemu - nie? Pomysłem tym starałem się mię-
dzy innymi zainteresować Urząd Miasta w Le-
gnicy. W odpowiedzi zostałem zaproszony przez 
Prezydenta Legnicy pana Tadeusza Krzakowskie-
go na spotkanie, które odbyło się 4 czerwca. 
Włodarz sąsiedniego miasta chciał poznać jak 
najwięcej szczegółów i czas pokaże, czy uzna, 
że warto zaangażować się w tę sprawę. Jednak 
z tego spotkania wyniosłem bardzo pozytywne 
wrażenia. Nie wnikam w legnicką politykę, ale 
podejście i przygotowanie prezydenta, a także 
samo zaproszenie, bardzo mi zaimponowało.

Wielu nie widzi sensu kolejowej reaktywacji 
Złotoryi. Mówią, że przecież mamy dużo połą-
czeń busowych. Jednak warto zapytać osoby, 
wracające busami w piątki z Wrocławia, bądź 
podróżujące dzień w dzień do Legnicy, jakie 

mają zdanie na ten temat. Nieraz pewnie do-
świadczyły, że zapotrzebowanie było większe niż 
liczba miejsc, a komfort był ograniczony. Busami 
dojeżdża wielu podróżnych mających ulgi usta-
wowe, które przewoźnicy prywatni respektują 
według uznania. Student za bilet kolejowy 
Złotoryja - Wrocław płaciłby 9,11 zł, a mógłby 
nawet 6,38 zł. Popatrzmy jeszcze na bezrobocie 
w powiecie, które wynosi 27%. Wielu będzie 
stąd uciekać, bo pracę znajdzie w Legnicy, czy 
Wrocławiu, a część tylko tam będzie mogła się 
w pełni realizować. Czy gdyby zagwarantować 
im czas dojazdu do centrum Wrocławia na po-
ziomie godziny wygodnym środkiem lokomocji, 
część z nich nie rozważyłaby, aby mieszkać na-
dal w Złotoryi, a nie na obrzeżach Wrocławia? 
Czy także, gdy w przyszłości rozpocznie się 
wydobycie surowców, czy nie będziemy inte-
resującym miastem do sprowadzania się tutaj 
górników i innych pracowników kombinatu? 
Zostańmy tak zwaną “sypialnią wielkich miast”. 
To nie obciach, a szansa na rozwój. Wtedy pew-
nie wybudowany zostanie basen i nie będzie 
to inwestycja 100-lecia, ale coś, co będzie na 
porządku dziennym. Taki basen będzie mógł 
nawet powstać ze środków inwestora. Nasze 
okoliczne szkoły nie będą wtedy łączone, ale 
będą powstawały nowe. Ludzie nie będą zwal-
niani, ale zatrudniani. Niemożliwe dziś stanie 
się możliwe jutro. Wykorzystajmy szansę, jaką 
daje nam nasze położenie i okoliczne surowce. 
Wykorzystajmy przy okazji nasz potencjał tury-
styczny. Mój rozmówca, wspomniany wcześniej 
doktor Lewandowski, powiedział o tym, że takie 
połączenie można też promować na zasadzie 
“wsiądź w pociąg i przyjedź do nas na piwo”. 
Ponadto koleją mogliby przybywać  
do Złotoryi widzowie Biegu Wulkanów, a także 
np. Zlotu Fanów Ewy Farnej organizowanego 
przez Bartka Łosia. 

Kolej w naszym powiecie może mieć uzasad-
nienie, jeżeli zastanowimy się nad tym, skąd 
i dokąd to ma być połączenie i jakie ma być 
jego znaczenie. Można np. skłonić Urząd Mar-
szałkowski do wydłużenia 2 połączeń dziennie 
z Wrocławia obsługiwanych przez szynobusy, 
które kończą swój bieg w Legnicy. Czas prze-
jazdu (bez remontu infrastruktury) ok. godziny 
i 50 minut na trasie Wrocław - Złotoryja byłby 
w porównaniu z czasem jazdy większości bu-
sów (ok. półtorej godziny) konkurencyjny jeżeli 
wzięłoby się pod uwagę ulgi ustawowe. W roku 
2008 Starostwo Powiatowe w Złotoryi zleciło 
opracowanie “Perspektywicznego Studium Kolei 
Okrężnej”. W dokumencie tym proponowano, 
że szynobus pojechałby ze Złotoryi do Lwówka 
Śląskiego, Jeleniej Góry i przez Marciszów po-
wrócił do Złotoryi. Może dobrym pomysłem by-
łoby połączenie Legnica - Złotoryja - Marciszów 
- Jelenia Góra - Czechy? Aktualnie przy okazji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 po-
walczmy o wpisanie modernizacji naszych linii 
kolejowych do tego programu, a wtedy znajdą 
się pieniądze na ich modernizację. Ostatnio 
słychać głosy, że UE chce postawić na poprawę 
jakości linii o znaczeniu towarowym. Nasze linie 
po dziś dzień mają takie właśnie wykorzystanie, 
a w momencie powstania kombinatu ich ranga 
może tylko wzrosnąć. Poza tym: Dlaczego nasza 
strefa ekonomiczna nie mogłaby zyskać atutu 
pod tytułem “możliwość zbudowania bocznicy 
do dobrej linii kolejowej”? Czy nie otwiera się 
przed nami szansa? Nie zalewajmy asfaltem 
ścieżek rozwoju podejmując pochopne decyzje, 
w których nie widzimy niczego złego, a za który-
mi kryje utrata szansy na coś wielkiego!

Kacper Pawłowski

Robert Pawłowski: Jak często do tej pory ra-
townicy medyczni nieśli pomoc biegaczom tej 
ekstremalnej imprezy?
Artur Grądek – ratownik medyczny: Jeżeli 
dobrze sobie przypominam, to ratownicy OSP 
i ratownicy medyczni biorą udział w zabezpie-
czeniu tej ekstremalnej imprezie od początku. Z 
roku na rok zabezpieczenie medyczne jest coraz 
lepsze. Organizatorzy wprowadzają zmiany, 
poprawiają to, co w poprzedniej edycji troszecz-
kę „nawaliło”, prawdopodobnie konsultacje z 
osobami, które zajmują się zabezpieczaniem 
medycznym imprez masowych pozwalają na 
korygowanie błędów i wprowadzanie poprawek 
jak i nowych elementów, które wpływają na 
bezpieczeństwo zawodników.
Co najczęściej przydarzało się uczestnikom 
biegu?
Najczęstszymi urazami, jakie odnosili zawodnicy 
podczas zawodów, były powierzchowne urazy 

kończyn górnych jak 
i dolnych oraz głowy. 
Zdarzały się też po-
ważniejsze urazy, które 
wymagały niestety 
zaopatrzenia chirur-
gicznego w poradni 
chirurgicznej  naszego 
szpitala. Były to urazy, 
z którymi ratownicy nie 
mogli sobie poradzić na 
miejscu w w Polowym 
Punkcie Medycznym. 
Jednego roku trafił się 
ratownikom JPR cięż-
szy przypadek, jakim 
był młody mężczyzna, 
który z powodu praw-
dopodobnie osłabienia 
stracił przytomność 
znajdując się w tym 
czasie w nurcie rzeki. 
Dzięki osobom, które 
zajmowały sie zabez-
pieczeniem trasy, został 
wydobyty na ląd i prze-
kazany zastępowi JPR 
Złotoryja, który udzielił 
kwalifikowanej pierw-
szej pomocy przedme-

dycznej,  a następnie przekazał poszkodowane-
go przybyłemu na miejsce zespołowi Pogotowia 
Ratunkowego.
Jakich wskazówek udzieliłby pan zawodnikom, 
żeby w jak najmniejszym stopniu zminimalizo-
wać ryzyko kontuzji?
Większość zawodników biorących udział w tej 
imprezie, to osoby, które czynnie uprawiają 
sport, często biorą udział w innych zawodach 
tego typu, więc udzielić im jakichś wskazówek 
chyba nie trzeba. Na pewno odpowiedni od-
poczynek, dieta no i oczywiście odpowiednia 
rozgrzewka przed biegiem, która zminimalizuje 
prawdopodobieństwo odniesienia kontuzji - 
szczególnie stawów skokowych i kolanowych. 
Nakrycie  głowy i koszulka pozwolą na zmniej-
szenie ryzyka udaru słonecznego, bo przecież 
wszyscy liczymy na ładną pogodę w dniu biegu.
Były też na trasie przypadki hipotermii. 
Tak, przydarzył się przypadek hipotermii, do-

tyczyło to zawodnika, o którym wspomniałem 
wcześniej. Hipotermia to dolegliwość, w wyniku 
której temperatura ciała spada poniżej 35 °C. 
Stan taki jest spowodowany zbyt szybkim ochła-
dzaniem organizmu w stosunku do jego zdol-
ności wytwarzania ciepła. Najczęściej jest to 
spowodowane działaniem zimnego powietrza, a 
zwłaszcza zimnej wody lub zahamowaniem pro-
cesów przemiany materii. Pierwsze objawy, gdy 
temperatura centrum ciała wynosi 34–36 °C, 
występują w postaci bladej i zimnej skóry, wy-
stępuje „gęsia skórka”, wargi są sine, tętno i od-
dech - przyspieszone. Podstawowym, najwcze-
śniejszym objawem wychłodzenia są dreszcze. 
Organizm reaguje w ten sposób, gdy nie jest w 
stanie utrzymać normalnej temperatury ciała i 
stara się wygenerować więcej ciepła przez ruch. 
Pierwsze skutki wychłodzenia to stopniowe 
osłabienie całego ciała. Gdy dreszcze ustają, to 
sytuacja jest już poważna.
Co ze skaleczeniami?
Najczęściej przytrafiającymi się urazami są 
zadrapania, rany cięte, które niestety ulegają  
zanieczyszczeniu błotem jak i wodą, przez którą 
zawodnicy przechodzą na trasie. Rany te zawod-
nicy po zakończonym biegu oczyszczają sobie 
sami lub oczyszczane są w punkcie medycznym. 
Niestety błoto i brudna woda stwarzają zagro-
żenie zakażenia rany, wdania się jakiejś infekcji, 
dlatego ważne jest późniejsza obserwacja, a 
w razie konieczności udanie się do lekarza w 
celu konsultacji i wczesnego wdrożenia leczenia 
farmakologicznego.
Czy chciałby pan przed czymś przestrzec za-
wodników?
Czy chciałbym przestrzec przed czymś zawodni-
ków? Trudne pytanie, nigdy nie brałem udziału 
w takich zawodach po drugiej stronie, więc nie 
wiem, czego się można spodziewać. Uprawiam 
po prostu inne sporty. Natomiast kiedyś mia-
łem  do czynienia z zawodnikiem, u którego na 
mecie przez dłuższy czas utrzymywało się bar-
dzo wysokie tętno. W późniejszym  wywiadzie 
dowiedziałem się, że podczas marszu na trasie 
został poczęstowany przez innego zawodnika 
napojem, którego wypił kilka łyków. Moja rada: 
Zachowaj umiar z wszelkiego rodzaju wspoma-
gaczami, owszem, jest to dla ludzi, ale w odpo-
wiedniej dawce.

Robert Pawłowski 

Zdjęcia z biegu będą wspaniałą 
pamiątką. Tym bardziej, że wy-

konają je członkowie Złotoryjskiego 
Klubu Fotograficznego, zaprawieni już 
w fotografowaniu tej imprezy, a ich 
ekspozycją i dystrybucją zajmie się 
FotoMaraton.pl.
Oto kilka praktycznych porad dla 
biegaczy, żeby zdjęcie było niepowta-
rzalne:

Rower czy kolej?

Na pomoc!

Zalecenia fotograficzne
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Scenka rodzajowa w muzeum z udziałem 
cesarza Francuzów. 

Mariusz Olczak otrzymuje zaproszenie na 
odsłonięcie obelisku w Jerzmanicach Zdroju. 

Dyrektor Jerzy Janus jako ranny 
żołnierz Landwery holowany 
przez dwie mieszczki. Fot. Emilia 
Grześkowiak

17 sierpnia 1813
Wojska francuskie przygotowują się 
do rozpoczęcia działań i przekrocze-
nia Kaczawy w Jerzmanicach Zdro-
ju, Złotoryi, Rokitnicy i Rzymówce. 
Potyczka o wzgórze kościelne w 
Rokitnicy i próba przejęcia kontroli 
nad mostem na Kaczawie w Rokit-
nicy zakończona niepowodzeniem 
200 żołnierzy francuskich. Po wal-
kach w Rokitnicy i wyparciu Francu-
zów na lewy brzeg Kaczawy wojska 
pruskie zakładają obóz między 
Rokitnicą a Prusicami.
18 sierpnia 1813
Do Złotoryi przybywa na kwaterę 
marszałek Blücher, generał Lange-
ron, książę August i książę Wilhelm, 
generał Hünerbein, generałowie 
Gneisenau, Horn i Steinmetz jako 
część sztabu Armii Śląska. Opuszcza-
ją Złotoryję rano dnia następnego.
19 sierpnia 1813
Korpus rosyjski gen. Langerona 
liczący 25 000 żołnierzy kontynuuje 
marsz na zachód, który utrudnia 
ukształtowanie terenu okolic Świe-
rzawy. Sacken z Legnicy raportuje 
do marszałka Blüchera o ogrom-
nych zniszczeniach na polach i we 
wsiach między Legnicą, a Złotoryją.
20 sierpnia 1813
Korpus Yorcka dociera do Grodźca 
i Nowej Wsi Grodziskiej, zajmuje 
obóz wybudowany przez 17 Dywi-
zję Puthod. Otrzymuje tu rozkaz od 
marszałka Blüchera o frontalnym 
ataku na wycofujący się Korpus 
generała Michela Neya.
22 sierpnia 1813 – niedziela 
Napoleon podejmuje decyzję o 
zaprzestaniu wycofywania Armii 
Bobru i wydaniu walnej bitwy 
między Lwówkiem – Bolesławcem 
– Złotoryją. Korpusy Armii Śląska 
ponownie wycofują się na wschód 
w kierunku Złotoryi i Jawora.
22 sierpnia 1813 – godz. 900

Marszałek Macdonald otrzymuje 
rozkaz parcia na Złotoryję przez 
Pielgrzymkę. Dowodzi Dywizją gen. 
Maison oraz 1 brygadą Dywizji Cha-
stel. Dochodzi do kilkugodzinnego 
starcia w Pielgrzymce z X Korpusem 
gen. Kapcewicza. Rosjanie spowal-
niają marsz wojsk francuskich z 
uwagi na zator, jaki stworzył się w 
Złotoryi, przez którą przechodziła 
artyleria rosyjska. O godzinie 1400 
kończą się działania w Pielgrzymce. 
Wojska rosyjskie wycofują się za 
Złotoryję.

22 sierpnia 1813
Przemarsz rosyjskiej artylerii przez 
Złotoryję. Walki na polach między 
Pielgrzymką, a Jerzmanicami Zdrój 
piechoty rosyjskiej z V Korpusem 
Lauriston mające na celu niedopusz-
czenie wojsk francuskich do Złotoryi. 
Piechota rosyjska zostaje wyparta w 
kierunku Wilczej Góry. Przyjazd Na-
poleona do Pielgrzymki. Na polach 
między Pielgrzymką a Jerzmanicami 
Zdrój Napoleon ogląda pobojowi-
sko. Rozmowy Napoleona z miejsco-
wą ludnością w karczmie. 
V Korpus Lauriston rozlokowuje się 
na lewym brzegu Kaczawy począw-
szy od Wilkowa przez Jerzmanice 
Zdrój po wzniesienie Gruchacz przy-
chodząc od strony Bielanki. W tym 
samym czasie XI Korpus Macdonald 
podchodzi od strony Bolesławca w 
rejony od Wyskoku po wzniesienie 
Gruchacz. Rozlokowuje baterię 30 
dział na polach między Nową Wsią 
Złotoryjską a dzisiejszą ul. Chojnow-
ską. W miejscu tym za bateriami 
dział staje część lekkiej kawalerii 
Chastel. Naprzeciw nich, pod Wy-
skokiem, zajmuje pozycje 2 Bryga-
da wojsk pruskich księcia Karola 
Meklemburskiego z baterią lekkiej 
artylerii. Na pobliskim wzniesieniu 
stają dowodzone przez majora von 
Stossela pułki kawalerii z awangar-
dy Korpusu Yorcka. W pierwszej linii 
bataliony Landwery Dobrowolski i 
Rostken oraz 1 i 2 Batalion Muszkie-
terów 2 Wschodniopruskiego Pułku 
Piechoty. Pruska piechota rozloko-
wuje się za murami Złotoryi silnie 
obsadzając wszystkie bramy miasta 
oraz w rejonach dzisiejszej oczysz-
czalni ścieków. Kawaleria pruska 
zajmuje pozycje na Gorzeniu, gdzie 
również staje pruska lekka, konna 
artyleria. Wojska rosyjskie zajmują 
pozycje na południe od miasta. 
Wzniesienia Górka Mieszczańska, 
Kostrza, Góra Mikołaja, Wilcza Góra 
obsadza rosyjska artyleria. Pola pod 
Wilczą Górą aż po przedmieścia 
(dzisiejsze ogrody działkowe) zaj-
muje rosyjska piechota. W sumie 
staje naprzeciw siebie ok. 100 000 
żołnierzy obu stron. 
Generał Lauriston przejmuje do-
wództwo XI Korpusem Macdonalda 
i dowodzi połączonymi korpusami 
w sile ok. 60 000 żołnierzy, a mar-
szałek Macdonald udaje się do 
Lwówka Śląskiego wezwany przez 
Napoleona.

W Jerzmanicach Zdroju pie-
chota francuska przekracza 
po moście Kaczawę i ustawia 
się naprzeciwko tyralier 

rosyjskich pod Wilczą 
Górą w odległości na 
tyle niewielkiej, że żoł-
nierze mogli widzieć 
siebie nawzajem. 
Tak kończy się dzień, 

niedziela 22 sierpnia 
1813 roku. 
23 sierpnia 1813 – po-
niedziałek
Francuzi chcą zrealizo-
wać plan walnej bitwy, 
który nie powiódł się 
w maju nad Bobrem, 
aby rozgromić wojska 
koalicji. Chcą to zrobić 
właśnie nad Kaczawą 
w okolicach i w samej 

Złotoryi. Ustawione dzień 
wcześniej wojska obu stron roz-
poczynają działania. Pierwszy roz-
począł V Korpus pod Wilczą Górą. 
Strzelcy wyborowi od godziny 730 
przystępują do ostrzeliwania 
tyralier rosyjskich. Następuje wy-
miana ognia. 
Około godziny 930 piechota fran-
cuska rozpoczyna pierwszy z czte-
rech szturmów na Wilczą Górę. 
Do natarcia przystępuje również 
XI Korpus. Piechota schodząc w 
rejonach dzisiejszej ul. Kamiennej i 
przekraczając Kaczawę po kamien-
nym moście (dzisiejsza ul. Kolejo-
wa) rozwija tyraliery od dzisiejszych 
ulic Kościuszki przez Kolejową. Tu 
zdobywana jest Brama Solna oraz 
trwają walki o Górny Młyn, dalej 
wzdłuż prawego brzegu Kaczawy 
aż po rejon Góry Mikołaja. Działa-
nia te poprzedza blisko godzinna 
kanonada artylerii obu stron. Szcze-
gólnie skutecznie strzelało 30 dział 
umieszczonych w połowie drogi 
między Nową Wsią Złotoryjską, a 
przedmieściami Złotoryi. Te rejony 
miasta najbardziej ucierpiały od 
ostrzału, zapaliły się budynki prze-
mysłowe na Kopaczu i kilka domów 
mieszkalnych. 
Na polach między północnymi 
przedmieściami Złotoryi a wsią 
Wyskok ustawia się 2 Brygada księ-
cia Karola Meklemburskiego. Po-
czątkowo utrzymuje swoje pozycje. 
Jednak na skutek przeważających 
sił francuskich i po stoczeniu bardzo 
krwawej walki zostaje zmuszona 
do wycofania w kierunku mostu 
na Kaczawie (ul. Legnicka). Wojska 
francuskie po wyparciu oddziałów 
pruskich i rosyjskich z rejonów 
dzisiejszej oczyszczalni ścieków 
przystępują do natarcia na Dolną 
Bramę (pl. Matejki). Nieomal w tym 
samym czasie oddziały V Korpusu 
szturmują Górną Bramę (ul. Baszto-
wa). Brama ta czterokrotnie prze-
chodzi z rąk do rąk. Około godziny 
1500 czwarty, żywiołowy szturm na 
Górną Bramę wojsk francuskich wy-
parł obrońców miasta w kierunku 
Bramy Fryderyka (ul. Konopnickiej). 
Podejmowane przez wojska pruskie 
próby przejęcia inicjatywy skończy-
ły się niepowodzeniem. Trwa już 
wycofywanie się oddziałów rosyj-
skich z południowych pozycji zaj-
mowanych przez cały czas trwania 
bitwy. Walcząc na ulicach żołnierze 

francuscy wypierają wojska pruskie 
z miasta. Ostatecznie Złotoryja zosta-
je zdobyta około godziny 1800, kiedy 
to ostatni żołnierze pruscy wycofują 
się w kierunku Prusic i Rokitnicy. 
W godzinach wieczornych dowo-
dzący wojskami francuskimi generał 
Lauriston przenosi sztab połączo-
nych korpusów do Złotoryi i umiesz-
cza go w karczmie „Pod Pelikanem” 
(Rynek 4). Marszałek Macdonald 
wraca z Lwówka Śląskiego do Zło-
toryi już jako głównodowodzący 
Armią Bobru, tym samym założony 
przez generała Lauristona sztab 
staje się sztabem Armii Bobru.
25 sierpnia 1813 - godzina 2300

Marszałek Macdonald wydaje 
rozkaz do przejścia do działań ofen-
sywnych dla wszystkich Korpusów 
Armii Bobru. W Złotoryi podpisuje 
rozkaz rozpoczynający walną bitwę 
nazwaną potem bitwą nad Kacza-
wą. Czyni to w siedzibie sztabu 
Armii Bobru w karczmie „Pod Peli-
kanem” (Rynek 4). 
Bitwa nad Kaczawa była największą 
bitwą przed I wojną światową na 
dzisiejszych terenach Polski, zarów-
no pod względem ilości żołnierzy 
jak i obszaru, jaki obejmowała.
26 sierpnia 1813 – bitwa nad Ka-
czawą
Oddziały Armii Bobru ponoszą 
porażkę w decydujących starciach 
na Płaskowyżu Janowickim i w 
godzinach nocnych przy ciągle 
padającym deszczu rozpoczynają 
chaotyczny odwrót w kierunku 
Złotoryi i Bolesławca. 
27 sierpnia 1813 - godz. 400

Brygada Zucchi XI Korpusu wojsk 
francuskich w ciemnościach i ulew-
nym deszczu dociera do dawnego 
obozu pod Wyskokiem na przed-
mieściu Złotoryi, a stąd wyrusza 
dalej do Pielgrzymki.
27 sierpnia 1813 – godz. 700

Trzy bataliony 154 pułku z 16 
Dywizji Maison z 4 działami dowo-
dzone przez płk. Maurin zostają 
zaskoczone przez kozaków gen. 
Grekowa VIII w Prusicach. Toczy się 
tu potyczka, w której kozacy zdoby-
wają trzy francuskie działa, jednak 
nie zdołają rozbić francuskiego 
czworoboku. Utrzymując ten szyk 
żołnierze francuscy maszerują w 
kierunku Złotoryi od strony połu-
dniowej. Gdy widzą, że miasto jest 
już zajęte przez Rosjan, udają się w 
kierunku Jastrzębnika, a następnie 
w rejonach Wilczej Góry zatrzymują 
ich wojska rosyjskie gen. Grekowa. 
Podczas walk do godz. 1700 pułk 
francuski zostaje rozbity.
27 sierpnia 1813 – godziny popołu-
dniowe i wieczorne
Połączone siły V Korpusu Lauriston 
i XI Korpusu Gerard toczą z powo-
dzeniem walki na polach pod Ja-
strzębnikiem i o most na Skorze.
28 sierpnia 1813
Zajęcie Złotoryi i jej okolic przez 
Korpus Yorcka wojsk pruskich.
Kalendarium opracował Cezary Skała
Rycina z XIX w. przedstawia bitwę 
nad Kaczawą 26.08.1813 autor: Ri-
chard Knötel. Portret z lewej strony: 
marszałek Gebhard Leberecht von 
Blücher – dowódca Armii Śląska. 
Portret z prawej strony: Étienne 
Jacques Joseph Alexandre Macdo-
nald – dowódca Armii Bobru.

Noc w muzeum
Sygnałem do rozpoczęcia Nocy w Muzeum 

były strzały z dział i karabinów żołnierzy grup 
rekonstrukcyjnych. Barwne mundury 2. Pułku 
Piechoty i Artylerii Pieszej Księstwa Warszaw-
skiego z Krotoszyc i Królewskiego Pruskiego 
Regimentu Fizylierów Alt Kreyzen ze Świdnicy 
przyciągnęły wielu obserwatorów. Żołnierze 
przedefilowali przez cały Chojnów strzelając tu i 
ówdzie w ciasnych uliczkach, aż trzęsły się domy 
w posadach. Poza tym w samym Rynku dokonali 
kontrybucji żywności z piekarni i wzięli na jeń-
ców kilku zachwyconych mieszczan. 

Tymczasem w Muzeum Regionalnym można 
było porozmawiać z samym Cesarzem, który 
pisał listy przy stylowym biurku (takie listy Na-
poleon napisał rzeczywiście w Chojnowie 6 i 7 
czerwca 1813 roku). Utworzono też specjalny 
kącik, prezentujący pamiątki wojen napoleoń-
skich. Są to guziki, kule i inne przedmioty zna-
lezione na polach pod Chojnowem. Bitwę pod 
Chojnowem, jaka miała miejsce 26 maja 1813 
roku, ilustrowała nowa diorama.

Po salach muzealnych i na zewnątrz budynku 
w urokliwym ogrodzie-lapidarium snuły się ma-

lowniczo damy 
empire w suk-
niach z epoki z 
towarzyszącymi 
im żołnierzami 
napoleońskimi i 
śląskiej Landwe-
ry. Właśnie w 
ogrodach mu-
zealnych prze-
biegały główne 
imprezy Nocy 
w Muzeum. Tu 
częstowano 
wyśmienitą 
żołnierską gro-
chówką, a w 
kramie  
o wdzięcznej 
nazwie Pod we-
sołą napoleon-
ką sprzedawano 
pyszne ciastka 
z kremem (wła-
śnie napoleon-

ki). Można było też się natknąć na landwerzystę, 
który z dumą prezentował swoje bose stopy, 
po bitwie pozbawione obuwia, oraz liczne rany 
odniesione podczas starć z wojskami Napole-
ona. W tę rolę doskonale wcielił się Jerzy Janus 
– dyrektor Muzeum Regionalnego w Chojnowie. 
Było jeszcze wiele innych dowcipnych atrakcji 
autorstwa pracowników Muzeum Regionalnego 
w Chojnowie we współpracy z Partnerstwem 
Doliny Skory.

Gdy broń zamilkła i zapadł ciepły wieczór, 
przed licznie zgromadzoną publicznością stanął 
chór Skoranta. Członkowie zespołu w strojach z 
epoki napoleońskiej długo śpiewali piękne pie-
śni. A wysoko w górze na granatowym pogod-
nym niebie do wszystkich uśmiechał się pyzaty 
księżyc. 
Konferencja

Konferencję na terenie Muzeum Regional-
nego Kampania Napoleońska 1813 roku od 
Budziszyna do bitwy nad Kaczawą uświetniły 
prelekcje wybitnych znawców śląskiej kampa-
nii Napoleona. Najważniejszym prelegentem 
i zarazem honorowym gościem był Mariusz 

Olczak z Warszawy, autor książki Kampania 
1813. Śląsk i Łużyce. Oprócz niego prelekcję 
wygłosili Patrycjusz Malicki ze Świdnicy, 
Mariusz Łesiuk w Radziechowa, Jerzy Janus 
z Chojnowa, Arkadiusz Muła z Jawora oraz 
złotoryjanin Cezary Skała, obecnie mieszka-
jący w Kozowie.

Dla entuzjastów kampanii konferencja do-
starczyła nowych, ciekawych faktów z tego 
okresu. Czarek Skała, z punktu widzenia 
regionalisty, opowiedział zebranym o poszu-
kiwaniach obelisku bitwy pod Wilczą Górą. 
Prelegent ubrany był w mundur żołnierza 
regimentu irlandzkiego, który odtwarza 
w swojej grupie rekonstrukcyjnej. Genezę 
wyboru takiej właśnie formacji przedstawił 
Czarek w sposób bardzo osobisty. 

Po konferencji prelegenci mogli zrege-
nerować nadwątlone siły podczas kolacji 
ufundowanej przez burmistrza Chojnowa 
oraz wójta Gminy Chojnów. W trakcie po-
siłku konferencja w zasadzie trwała nadal w 
formie dyskusji w podgrupach i od czasu do 
czasu jako obrady plenarne, jak to oryginal-
nie ujął wójt Gminy Chojnów Mieczysław 
Kasprzak.
Odsłonięcie pomnika bitwy pod Chojnowem

Działania wojenne 1813 roku na Śląsku 
składały się z dwóch części, wiosennej i 
jesiennej. Ziemia chojnowska została objęta 
nimi właśnie wiosną, kiedy to 26 maja tego 
samego roku została stoczona potyczka na 
polach dzisiejszej wsi Budziwojów. Woj-
skami koalicji rosyjsko-pruskiej dowodził 
doświadczony pruski feldmarszałek Gebhard 

Blücher. Sygnałem do potyczki dla wojsk sprzy-
mierzonych było podpalenie wiatraka na wzgó-
rzu nieopodal wsi. Starcie zostało sromotnie 
przegrane przez wojska napoleońskie, co wów-
czas skrupulatnie wykorzystało państwo pruskie 
w celach propagandowych. Władze nazwały te 
działania jako część wielkiego zrywu wolnościo-
wego prowincji śląskiej przeciw Napoleonowi. 
Już w sześć lat później na wzgórzu wiatracznym 
wzniesiono żeliwny pomnik, gdzie co kilka lat 
odbywały się patriotyczne manifestacje oby-
wateli pruskich nazywane przez współczesnych 
Blücherfeste (festyny Blüchera). Pomnik znikł po 
1945 roku, a do naszych czasów dotrwał jedy-
nie kamienny postument. Po dwustu latach od 
tamtych wydarzeń potyczka zyskała szlachetne 
miano bitwy, a działacze samorządowi zdecydo-
wali się odtworzyć tamten pomnik.

Odsłonięcie repliki pomnika odbyło się 
bardzo widowiskowo, z udziałem grup rekon-
strukcyjnych z Krotoszyc i Świdnicy, z hukiem 
wystrzałów karabinowych. Od tej pory gmina 
Chojnów może poszczycić się kolejnym wzgó-
rzem, na które z pewnością zaprosi turystów.

 – Wzgórze Wiatraczne w Budziwojowie 
będzie 
jednym z 
elementów 
ścieżki 
eduka-
cyjnej o 
kampanii 
napoleoń-
skiej 1813 
– takie 
przyrzecze-
nie pada 
z ust Mie-
czysława 
Kasprzaka, 
wójta 
Gminy 
Chojnów 
podczas 
odsłonięcia 
obelisku. 

A arche-
olog Ma-
riusz Łesiuk 
dodaje:

– Rok 
1813 to 
dobry okres na wykorzystanie go do promocji 
regionu Chojnowa. Niezłym produktem tury-
stycznym może być udział zwiedzających w 
pokazywaniu świadectw historii. Można to robić 
na przykład poprzez szukanie śladów bitew i po-
tyczek napoleońskich. Tereny wokół Chojnowa 
są wspaniałym materiałem do takich badań. 

Obchody 200. rocznicy wydarzeń napoleoń-
skich na ziemi chojnowskiej stanowią niezwykle 
rzadki przykład połączenia sił sąsiadujących 
samorządów. Za wzór do naśladowania można 
postawić działanie burmistrza Chojnowa i wójta 
Gminy Chojnów, gdzie obaj samorządowcy ra-
mię w ramię finansowali i organizowali działania 
popularyzujące te wydarzenia. 

– Nie wszystkie gminy doceniają fakt, że na 
ich terenie działy się tak doniosłe i ważne rzeczy 
jak kampania napoleońska 1813. Jestem mile 
zaskoczony rozmachem obchodów tej rocznicy 
w mieście i gminie Chojnów – tak imprezy zor-
ganizowane przez samorządowców komentuje 
Mariusz Olczak.

tekst i zdjęcia: Agnieszka Młyńczak
Noc w Muzeum oraz rekonstrukcję bitwy 

można oglądać pod linkami:
Noc w Muzeum oraz rekonstrukcję bitwy można 
oglądać pod linkami:
http://www.youtube.com/watch?v=tSKi2MdclTc  
– Noc w Muzeum - Chojnów 17.05.2013 
http://youtu.be/c3mdO7xD6H0 – Bitwa pod 
Chojnowem z roku 1813

KAMPANIA NAPOLEOŃSKA 1813

Kampania wiosenna
           - Chojnów
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Z archiwum Urszuli Jaworskiej Z archiwum Tomka Szymaniaka Z archiwum Elżbiety Sas

Dzień Dziecka na świecie święto-
wany jest w różnych terminach. 

W krajach bloku socjalistycznego 
od 1952 r. obchodzony był 1 czerw-
ca. W tej kwestii nic się nie zmieni-
ło. Zaletą tej daty jest na ogół (bo, 
niestety, nie w tym roku) wysoka 
temperatura. Letnia pora sprzyja 
organizowaniu 
atrakcji na świe-
żym powietrzu. 
Dzisiaj rozmaite 
instytucje podległe 
rajcom miejskim 
organizują atrakcje 
z myślą o całkiem 
małych, i tych 
nieco starszych. 
Zabawy sprawno-
ściowe, manual-
no-plastyczne czy 
tylko rekreacyjne 
prowadzą wykwa-
lifikowani specja-
liści od kultury i 
oświaty. Dzieci 
chętnie poddają 
się malowaniu 
twarzy, na których 
młode zdolne 
starsze koleżanki 
wyczarowują kolo-
rowymi kredkami 
pyszczki kotków, 
wiewiórek, pie-
sków, a nawet 
wybranych postaci bajkowych. 
Magia tego dnia rozciąga się na 
dorosłych, bo wielu poddaje się 
atmosferze dziecięcych swawoli i 
chętnie wchodzi w rolę uczestnika 
zabawy. Wspólne przeciąganie liny, 

udział w konkursach, kopanie piłki 
– na chwilę znów można poczuć się 
dzieckiem.

Powojenny czas nie sprzyjał 
fetowaniu i organizowaniu dzie-
ciom atrakcji. Powszechnie nie  
obdarowywano drogimi prezenta-

mi, z prostej przyczyny – bo żyło 
się skromniej. Raczej wydobywało 
się lalki, zabawki mechaniczne z 
domowych lamusów, strychowych 
secondhandów. Często zamiast 
rzeczowych upominków dzieciom 
wystarczyć musiały słodycze. One 

również 
sprawiały 
radość, bo 
w czasach 
zdomino-
wanych 
walką o 
przetrwa-
nie, słod-
kie frykasy 
osładzały 
szarą rze-
czywistość. 
Dlatego 
w tym 
właśnie 
dniu dzieci 
oczeki-
wały na 

zamknięte w tektu-
rowym pudełeczku z 
okienkiem, ulubione 
,,Kawusie” – cukierki 
wielkości i w kształcie 
ziarna kawy z likie-
rowym nadzieniem 
za całe 80 gr. (dla 
porównania ulubiona 
gazeta Świat Młodych 
kosztowała 45 gr.). Nikt 
nie pogardził irysami, 
kukułkami i raczkami, 
wielosmakowymi 
dropsami, czy landry-
nami (nerki i owalne) 
– pięknie eksponowa-
nymi w dekoracyjnych 
słojach na sklepowych 
ladach. Niektórzy do 
dzisiaj w zakamarkach 
podniebienia przecho-
wują smak migdało-
wych landryn. Boże! 
Ileż można było się 

naciamkać takim jednym cukier-
kiem. Szczególnie pożądane były 
czekoladowe przysmaki -  zawsze 
droższe od innych i z tego powodu 
rzadko spożywane. Na co dzień w 
zastępstwie cukierków zjadało się 
maleńkie słupki granulowanego 

wapna z apteki albo wyroby cu-
kiernicze – przepyszne  z cukierni 
„U Studenta” mieszczącej się przy 
ulicy Chopina oraz oferowane przez 
piekarnie rozsiane po całym mie-
ście lub domowe wypieki. 

Dzień Dziecka w domu obcho-
dzony był skromnie, ale rodzice, 
których codzienność zdominowana 
była pracą zawodową i obowiąz-
kami domowymi, ten dzień starali 
się spędzić z dziećmi. Poświęcali im 
uwagę, organizowali długie spacery 
i wycieczki za miasto. Podążając w 
kierunku jerzmanickiego wodospa-
du czy stacji kolejowej prowadzili 
wspólne rozmowy, opowiadali za-
gadki i dowcipy, powstawały bajki 
i snuto wspomnienia. Był wreszcie 
czas na opowieści z podwórka.

Nie zawsze, ale zdarzały się 
dodatkowe atrakcje w postaci 
festynów, na których dziatwa miała 
okazję wykazać się sportowymi, 
recytatorskimi i śpiewaczymi ta-

lentami – biegi w workach i na 
przełaj, skoki i przeskoki, piosenki o 
słoneczku, wierszyki o chmurkach. 
Zabawy sportowe oraz konkursy 
najczęściej wypełniały czas spę-
dzany w szkole. Wygrana zawsze 
cieszyła, bo nagrodą były słodkości, 
których wówczas nikt nie spożywał 
w nadmiarze. Od razu było widać, 
kto się wyróżnił w zabawie, bo 
ostentacyjnie obchodził plac oblizu-
jąc słodkiego czerwonego kogutka 
na patyku, którego lizało się „w 
całości” lub fragmentami - główka, 
ogon, potem reszta. Im bliżej na-
szych czasów tym repertuar Dnia 
Dziecka był bogatszy o kolejne po-
mysły – nowe zabawy, nowe atrak-
cje, a nawet  odległe wycieczki. 

Wielką atrakcją w mieście była 
wizyta kucyka czy owczarka wy-
stępujących w roli maskotki, a z 
czasem wesołe miasteczko z wiru-
jącymi karuzelami łańcuchowymi i 
bujającymi konikami. Tych atrakcji 
nie przepuścili fotografowie, którzy 
świadczyli swoje usługi w terenie, 
nierzadko wchodzili w porozumie-
nie z właścicielem kuca lub psa, po-
życzając zwierzaki. Bywało, że sami 
organizowali „haczyk” na dzieci 
w postaci atrakcyjnych zabawek: 

samolotów, wielbłądów, pluszaków 
przewyższające rozmiarem fotogra-
fowane dzieciaki. Na festynowych 
straganach królowały, znane z od-
pustów, słodkie skręcone patyczki i 
wata cukrowa.

Na wioskach preferowano wy-
cieczki do pobliskiego lasu. Tam 
planowano przystanek na poczę-
stunek, który dzieci przynosiły ze 
sobą. Ulubiony moment, przyśpie-
szany na prośbę dzieci, którym 
świeże powietrze podsycało apetyt 
i pustoszyło żołądki. 

Dzieci to wdzięczny obiekt do 
fotografowania. Choć i zarazem 
trudny – ruchliwy, rozpraszający 
uwagę, rozbawiony lub dla odmia-
ny wylewający łzy strumieniami. 
Dla każdego zawodowego fotografa 
dzieci to wyzwanie i tym większa 
duma, gdy ujęcie będzie udane. W 
tym celu niemal od początku uma-
sowienia fotografii obowiązkowym 
wyposażeniem atelier fotograficz-

Po kilku minutach od 
odjazdu z Goldberg 

nasi bohaterowie dotarli 
do Neukirch. Było piękne 
słoneczne popołudnie, 
w powietrzu unosił się 
zapach lata. Od stacji 
klejowej było blisko na 
polanę piknikową, gdzie 
w sobotnie i niedzielne 
dni mieszkańcy pobliskich 
wsi, a także okolicznych 
miasteczek wypoczywali, 
jedli, pili piwo i lemoniadę 
z goldbergerowskiego 
browaru. Przy dźwiękach 
skocznej muzyki śpiewano 
i tańczono. Był to sielanko-
wy obraz Dolnego Śląska z 
atmosferą, która nigdy już 
tu nie powróci. A to wielka 
szkoda… W oddali słychać 
było  muzykę, miejscowi 
chłopi przygrywali na har-
monii i organkach ustnych. 
Udając się w kierunku 
miejsca, gdzie odbywała się feta, 
hrabina niefortunnie potknęła się o 
kamień. „Złamany obcas to jeszcze 
nic” - pomyślała w ułamku sekun-
dy, kiedy upadała na ziemię. Pano-
wie natychmiast pomogli jej wstać. 
Wszyscy z niepokojem pytali, czy 
wszystko w porządku. Wydawało 
się, że tak jest w istocie, kiedy nagle 
poczuła przejmujący ból w prawej 
kostce. Pan Neumann pomógł 
usiąść żonie na pobliskiej ławeczce, 
Katharina wzięła się za rozsznuro-
wywanie buta typu spacerowego z 
wysoką cholewką i obcasem rozklo-
szowanym ku dołowi. 

To ostatnimi czasy było bardzo 
modne. „Wszystko przez ten ob-
cas” – pomyślała Pani Neumann. 
W przypływie zdenerwowania 
pomyślała o złożeniu zażalenia do 
firmy Jones, Peterson & Newhall 
Company z Bostonu, w której za-
kupiła nieszczęsne botki. W tym 
momencie jednak to chyba było 
najmniej ważne. Ból, jaki czuła 
hrabina spowodował, że zażalenie 
do Bostonu umknęło jej gdzieś. 
Katharine uklękła przed swoją 
panią, uniosła spódnicę wykonaną 
z cienkiej bawełny, spod której 
widać było falbaniaste wykoń-
czenia pantalonów. Przystąpiła 
do rozsznurowywania  butów. Ku 
zdziwieniu wszystkich prawa kost-
ka wyglądała bardzo niepokojąco, 
spod jedwabnych pończoszek było 
widać opuchliznę. „Cóż robić? Cóż 
począć?” - pomyślał na głos mał-
żonek. „Musi to natychmiast obej-
rzeć jakiś lekarz” - powiedział Pan 
Haber. Katharine, widząc przecho-
dzących parobków z pobliskiego 
majątku, zapytała, gdzie można 
znaleźć jakiegoś medyka. Okazało 
się, że najbliższy lekarz mieszka 
nieopodal w miejscowości Wil-
lenberg (Sędziszowa). Trzeba było 
tam dojechać jak najszybciej. Boża 
opatrzność czuwała nad naszą 
bohaterką. Pociąg, którym przyje-
chali, miał małą awarię i nadal stał 
na stacji w Neukirch. Ustalono, że 
Pan Neumann wraz dziećmi i boną 
wrócą najbliższym pociągiem do 
Goldberg. Natomiast pan Haber 
pojedzie z hrabiną i Katharine do 
lekarza. Pan Neuman zaniósł na 
rękach małżonkę do wagonu, za 

nim udał się Haber. Po kilku minu-
tach pociąg ruszył w kierunku w 
Willenberg. 

Pociąg stanął, Fritz wychylił się 
przez okno, ku jego zdziwieniu 
okazało się, że są już na miejscu. 
Pomógł hrabinie wysiąść i udali 
się na przystanek kolejowy. Zawia-
dowca wskazał miejsce zamieszka-
nia doktora Bauera i natychmiast 
tam się udano. Doktor Bauer 
na szczęście był w swoim domu. 
Wspólnie z małżonką siedzieli w 
ogrodzie, rozkoszując się cudow-
nym popołudniem. W ogrodzie 
pełnym owocowych krzewów i 
drzew melodyjnie pobrzękiwały 
pszczoły, ten wręcz arkadyjski 
spokój przerwali im nasi bohatero-
wie. Doktor wskazał miejsce, gdzie 
Fritz zaniósł panią Neumann. Ga-
binet był niewielki, zaledwie dwie 
szafki, biurko, fotel i kozetka, na 
której położono hrabinę. Służąca 
Bauerów zaproponowała popołu-
dniową herbatę i placek rabarba-
rowy. Przybysze chętnie skorzystali 
z zaproszenia. Po kilku minutach 
do gości przyszedł doktor Bauer. Z 
wiadomości, które przekazał, wy-
nikało, że hrabina ma zwichniętą 
kostkę, musiała więc pozostać na 
miejscu. Bauer zaproponował prze-
nocowanie do następnego dnia. 
Miał wystarczająco dużo miejsca, 
aby ugościć naszych bohaterów.

 Katharine zdecydowała, że 
pójdzie posłać depeszę do pana 
Neumanna, iż wrócą nazajutrz, 
najbliższym pociągiem. Wieczór w 
towarzystwie rodziny Bauer upły-
nął w przyjaznej atmosferze. Po 
kolacji, którą zjedzono na weran-
dzie, siedzieli jeszcze długie chwile 
i rozmawiali. Doktor Bauer kończył 
medycynę we Wrocławiu, więc cie-
szył się, że w swoich progach mógł 
gościć mieszkańców miasta, które 
tak bardzo lubił. Dochodziła 22, 
hrabina poczuła już zmęczenie, noga 
prawie nie bolała, od czasu do czasu 
czuła tylko lekkie kłucie. Z pomocą 
laski udała się do pokoju, który został 
w międzyczasie przygotowany dla 
niej. Katharine pomogła swojej pani 
przy wieczornej toalecie, po czym 
wiedząc, że nie będzie już potrzebna, 
udała się do swojego pokoju. 

Nastała cisza…Od czasu do 
czasu słychać było ujadanie psów, 

z ogrodu unosiła się woń ma-
ciejki. Dopiero teraz, nie mogąc 
zasnąć, hrabina zaczęła rozmyślać 
o wszystkim, co spotkało ją od 
wczoraj, szczególnie o Fritzu. Jej 
serce zaczynało mocniej bić, a po 
całym ciele przechodziły dreszcze. 
Myśli stawały się coraz to bardziej 
grzeszne. Nagle otworzyły się 
drzwi. W poświacie księżyca uj-
rzała postać Fritza. Wysoka, bar-
czysta i wysportowana sylwetka 
stanęła nad jej łożem. Czuła jego 
oddech. Był co raz bliżej jej ciała. 
Czuła, jak cała drży, ale to było 
coś najwspanialszego, co mogła 
sobie wymarzyć. Pragnęła tego, 
tak samo, jak on. Pochylił się ku jej 
ustom i wyszeptał słowa Schillera: 
„Die Zeit bringt Rat. Erwartet’s in 
Geduld! Man muß dem Augenblick 
auch was vertraun” („Czas przy-
nosi radę. Na leży ocze kiwać jej 
cier pli wie. By wa, że trze ba za wie-
rzyć chwili”) W tej samej chwili ich 
namiętność i uczucie uwolniło się, 
a ciała splotły się ku wieczności…

Zabudowania dworcowe w 
Sędziszowej (Willenberg) wznieśli 
mieszkający tam przedsiębiorcy. 
Trudno mówić tu o dworcu, ra-
czej jest to punkt przystankowy. 
Budową zajmowali się mistrzowie 
Werner z Sokołowca i Strauss z Sę-
dziszowej.  Między różnymi zabu-
dowaniami znalazł się dworzec wy-
konany z czerwonej cegły. Budynek 
był parterowy. Najwyższa część 
dachu utworzona na przecięciu 
połaci dachowych zwrócona była 
ku peronowi. Przystanek służył 
jako miejsce odjazdów pasażerów, 
ale był również punktem rozła-
dunkowym surowców i płodów 
rolnych pochodzących z pobliskiej 
miejscowości. W 1896 r. liczba 
sprzedanych biletów wynosiła 
8505, a pięć lat później stacja przy-
jęła 1369 ton towarów! W roku 
1905 dworzec został rozbudowany. 
Ruch pasażerski stale rósł, a co za 
tym idzie, rozwijała się turystyka 
kolejowa: w latach 1903-1905 
odprawiono 10 tysięcy pasażerów 
a w 1928 roku - aż 20 tysięcy. Po 
wojnie budynek został przemalo-
wany, ale do dziś zachował się we 
względnie dobrym stanie. 

c.d.n.
Tomasz Szymaniak

nego były minimebelki – dębowe 
fotele-trony w komplecie z dekora-
cyjną poduszką pod nogi, krzesełka 
na długich nóżkach, maleńkie 
ławeczki i szezlongi, konie na biegu-
nach i wiklinowe wózki. Po wojnie 
dziecięce meble zastąpiły skromne 
dekoracje i jeszcze skromniejsze 
rekwizyty.  Choć trzeba przyznać, 
że poniemieckie i kresowe serwety 
„zmiękczały” surowe wnętrza.

Szczególnie wzruszające są ujęcia 
dzieci w plenerze – lepiej utrwalają 
nastrój zatrzymanej w obiektywie 
sekundy, a także emocje widoczne 
na twarzach fotografowanych. 
Czarnobiałe kadry z kamienicą z 
placu Matejki na drugim planie 
świetnie zachowały rozbawienie 
dwóch panien i ich, pogrążonych 
w zadumie, młodszych koleżanek 
(1956 r.). Pierwsze złotoryjskie 
bliźniaki, Zuzia i Rysio z bratem 
Bogusiem - w ogrodzie (1955 r.) i 
w kolejnej odsłonie dumna ama-
zonka na karuzelowym koniu przed 
kawiarnią „Calipso”. Drugoklasistka 
Marysia, odważnie siedząca obok 
dyszącego bernardyna (1960 r.), 
ale już nieco spłoszona w objęciach 
nietypowego w naszym klimacie 
gościa - niedźwiedzia polarnego. 

Gość musiał być nie lada atrakcją, 
sądząc po zainteresowaniu innych 
dzieci, tłumnie ściągających do 
centrum miasta i gromadzących się 
na międzyrabatkowych uliczkach 
na dzisiejszym placu „grzybkowym” 
(1956 r.). 

Dużo uciechy miały dzieci w 
przedszkolu w Nowym Kościele, 
gdzie zakład opiekuńczy zafundo-
wał urządzenia jordanowskie. Na 
zdjęciu przedstawiającym grupę 
szykującą się do zjazdu rozpoznaje-
my Jolę, Danusię, Józia. 

Kolejne złapane chwile, kolejne 
wspomnienia wydobywające z pa-
mięci ludzi, dialogi, miejsca. Pogrą-
żające w zadumie nad upływającym 
czasem, niepowtarzalnością wyda-
rzeń, przypadkowością spotykanych 
ludzi, a czasami tylko beztroską 
tamtych dziecięcych lat... 

Joanna Sosa-Misiak

CZAR MINIONYCH LAT

Dzień Dziecka Przystanek 
w Sędziszowej

Bahnhof
in Willenberg
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Country - Klasa III A i IIIB

Dawid Tarnowski - prezentacja: Zawisza Czarny Hip Hop - Żaklina Szarata i Róża Kłak

Paulina Abrowolejt - z grupą młodszych uczniówAmelia Sułek - Laleczka z saskiej porcelany

Klasa II - szlachcianki Tercet z VI A

Igor Janiak - fortepian Instrumentaliści

Nad odkrytym 
talentem trzeba 

skupić dużo wysiłku 
i pracy i nie pozwo-
lić, by umknął. My, 
kadra pedagogiczna, 
doskonale zdajemy 
sobie z tego sprawę, a 
rola rodziców, którzy 
wspierają swoje dzieci 
w rozwijaniu pasji i 
zainteresowań, jest 
wspomaganiem na-
szej pracy. 

Dlatego w Szkole 
Podstawowej nr 3  w 
Złotoryi jest wiele 
różnorodnych zajęć 
pozalekcyjnych skie-
rowanych do tych, 
którzy pragną roz-
wijać swoją wiedzę i 
umiejętności przed-
miotowe, ale również 
talenty artystycz-
ne.  Poza tym dajemy 
również szansę roz-
woju uczniom, którzy 
zdradzają swoiste 
uzdolnienia w innych 
kierunkach. Wtedy 
między innymi może-
my odkryć prawdziwe 
talenty, które z bie-
giem czasu nabierają 
formy i przekształcają 
się nierzadko w ży-
ciowe pasje. Trzeba 
dodać, że uczniowie 
również korzystają z 
zajęć pozaszkolnych.

16 maja 2013 r. 
Szkoła Podstawowa 
nr 3 im. Henryka 
Brodatego w Złoto-
ryi  już po raz szósty  
miała okazję zaprosić 
wielu gości  na  „Kon-
cert  Dla Patrona”, 
na którym uczniowie  
zaprezentowali swoje  
talenty artystyczne 
jak śpiew, taniec czy 
grę na instrumencie, 
umiejętności  akroba-
tyczne jak  i literackie. 
Tegoroczny koncert 
przebiegał pod ha-
słem: „Nasze marze-
nia są do spełnienia”. 

Przedszkole nr 2 przy ul. Górniczej w Złotoryi 
wychowało już kilkanaście pokoleń złoto-

ryjan. Pięknie usytuowane z dala od zgiełku, 
schowane w pysznej soczystej zieleni, otoczone 
dobrze zorganizowanym terenem rekreacyjnym 
pod chmurką. Już przejście alejką wśród strzy-
żonego żywopłotu zapowiada przygodę, a może 
wyprawę w nieznane. Zanim dzieci wejdą do 
środka, przystają na chwilę, by powitać kotka 
wędrowniczka, posłuchać ptaków, które każde-
go dnia niezmordowanie grają ten sam koncert. 
Rodzice się spieszą; buźka, bądź grzeczny, słu-
chaj  pani i  nie bij się z kolegami. Teraz wycią-
gają się czułe ręce pań wychowawczyń, pytanie 
o zdrowie i samopoczucie - i zaczynamy nowy 
dzień z kalendarza przedszkolaka.

Teatralny koncert dla Mamy i Taty przewidzia-
no na 7 czerwca br. Nawet aura objęła patrona-
tem ten dzień i nie pożałowała słońca, ciepełka i 
bezwietrzności. Wszystkim dopisywały humory, 
ten i ów przedszkolaczek sygnalizował tremę i do-
wiadywał się, że trema jest nieodłącznym stanem 
artystów, pomaga skupić się i pięknie wypaść, a 
nie po to, by się stresować. Teoria i życie kierują 
się własnymi prawami i potem okazało się, że 
jednak trema potrafi być paraliżująca, dwoje 
wykonawców skorzystało z suflerki - pani Asi.

W drzwiach ukazali się pierwsi bohaterowie, 
za nimi wpłynęła na salę cała grupa. Przejęci 

mi serca – wcześniej ulepione przez dzieci - a te 
podchodziły do rodziców z pięknymi życzeniami. 
Przytuleniom, szeptom, uściskom i pocałunkom 
nie było końca. Łezkę uroniły mamy, ale i tatu-
siom ,,spociły się oczy”. Było gorąco!

Żal było rozstać się z przedszkolem, jeszcze 
kilka okrążeń dookoła ogrodu, kilka pamiątko-
wych zdjęć, jeszcze pożegnanie ze zjeżdżalnią i 
huśtawką, i można iść do domu.

Miałam przyjemność uczestniczyć w tej uro-
czystości. Szczerze żałuje, że sama nie mogłam 
uczęszczać do takiego przedszkola, a potem 
moje dzieci. Choć na miarę tamtych czasów, też 
były to dobre przedszkola.

Przedszkole nr 2 posiada ciekawą ofertę, 
świetną bazę, wykwalifikowaną kadrę (Mariola 
Barska, Ewa Chmielowska, Monika Gorgolew-
ska, Magdalena Hajdun, Joanna Hutnik, Urszula 
Kaliciak, Urszula Kamińska, Elżbieta Wróbel, 
Jolanta Smolińska – dyrektor), prowadzone są 
zajęcia z jęz. angielskiego – M. Durachta, rytmiki 
– Z. Niwiński, gimnastyki korekcyjnej – H. Jeżak, 
tańca – E. Kiraga.

Do 5 grup uczęszcza 125 dzieci. Mamy dobrą 
wiadomość: MOŻNA JESZCZE ZAPISAĆ DZIECKO 
DO NAJMŁODSZEJ GRUPY – jest kilka miejsc. 
Swojego malucha zapisałabym tam natychmiast!   

Danuta Sosa

rodzice powitali swe pociechy oklaskami. Z 
głośników popłynęła muzyka. Aktorzy zajęli 
ustalone pozycje i powiedli swoich gości w baj-
kową przestrzeń. Chociaż opowieść dotyczyła 
smutnego losu biednej dziewczynki, wiewióry 
robiły tyle swobodnych harców, że co chwilę 
na widowni rozlegał się śmiech. A kiedy kruk 
rozpostarł skrzydła i w geście rozpaczy padł na 
runo leśne, rodzice z trudem powstrzymywali 
się od śmiechu. Przecież bajka była smutna. A 
kiedy na środek tanecznym krokiem wkroczyła 
Królewna Śnieżka, zwierzątka usiadły w kręgu i 
zapatrzyły się w pląsającą dziewczynkę i wirują-
ce falbany jej pięknej sukni. Zwierciadło spisało 
się dzielnie, bez leku głosząc złej królowej, że 
piękniejsza od niej jest Śnieżka. Krasnoludki – 
spostrzegawcze i życzliwe, przyjęły sierotę do 
siebie, jak siostrę. Zła królowa chytrze podała 
zatrute jabłko, ale potem pojawił się królewicz 
i wybawił zaczarowaną dziewczynkę. Kiedy 
wszystkie zwierzątka i ptaki wypowiedziały 
swoje kwestie, a królewicz pocałunkiem zdjął 
złe czary ze śpiącej, na środek wystąpiła sarenka 
wypowiadając słowa: A czy wiecie co było dalej? 
Kiedy Królewna dowiedziała się, że Śnieżka żyje, 
wpadła w taką wściekłość, że stłukła swe zacza-
rowane lustro, a Śnieżka i Królewicz pobrali się.

Kiedy ucichły oklaski, pani Jola i pani Asia roz-
dały misterne czerwone, wysadzane kamienia-

W holu można było obejrzeć  wystawę prac 
plastycznych, zdjęcia, dyplomy i medale  
za osiągnięcia, jakie zdobyli uczniowie w ciągu 
całorocznej pracy. Prezentowali się uczniowie 
klas I – VI. Coroczny festiwal cieszy się powo-
dzeniem i sala kinowa ZOKiR była, jak zwykle, 
szczelnie wypełniona. 

W każdym z nas drzemie jakiś talent. Nie 
zanurzamy się więc w świecie marzeń, ale speł-
niamy, realizujemy je codzienną pracą.  Aby 
talentu nie zmarnować, trzeba go odkryć, roz-
wijać i umacniać. I tu właśnie widać ogromną 
rolę i możliwości szkoły. To przecież często w jej 
murach rodzą się prawdziwe „diamenty” wśród 
młodych ludzi, które warto pokazać. Zarówno 
nauczyciele jak i rodzice mogą być dumni z pre-
zentacji uczniowskich, a rówieśnicy oglądający 
przedstawienie, z pewnością zostali zachęceni 
i zmotywowani do realizowania swoich pasji, 
przekonali się, że warto koncentrować siły, ener-
gię i czas na rozwijanie swoich mocnych stron, 
by w przyszłości móc się nimi pochwalić.

Marzanna Hajdun
Zdjęcia: Kajetan Kukla

Rakiet Fjul - kapela niezwykła - łączy zamiło-
wanie do muzyki pop, a nawet disco polo z 

ciężkimi dźwiękami metalowymi. Powstała na 
bazie muzyków Vexing Question i The Baryns - 
czołowych kapel złotoryjskiej sceny rockowej. 
Chłopaki grają covery m.in. Michaela Telo, 
Krzysztofa Krawczyka, Andrzeja Rybińskiego 
i Braci Figo Fagot. Skład RF-Mgr Matt  Pskv-
vokal, Arek Kaszuba (Arek) -gitara,Nomsz LKrw-
cz(Mayo) -bass, Mateusz Baraniak(Baryn) - per-

kusja. Rakiet Fjul to muzycy doświadczeni - i co 
istotne - sprawni warsztatowo! Przyznam otwar-
cie -nie jestem fanem muzyki disco polo czy 
popu, ale gdy po raz pierwszy usłyszałem prze-
róbkę utworu Michaela Telo „Nosa…Ai Se Eu Te 
Pego” w ich wykonaniu, zdziwiłem się pozytyw-
nie! Przepraszam, ale nie wiedziałem, że istnieje 
taki kawałek! I gdy Pasek - Mgr Matt Pskv zaczął 
tańce,a wcześniej znamy mi był z bezkompromi-
sowej kapeli Vexing Question - mocna muzyka, 

ostry  polityczny przekaz słowny - padłem rażo-
ny gromem ! „Ona tańczy dla mnie”- kawałek 
Weekendu, słyszany WSZĘDZIE - nie lubię - w 
ich wykonaniu zniosłem bez bólu, zwłaszcza 
gdybym usłyszał wpleciony fragment „Mniej niż 
zero” Lady Pank! Rakiet Fjul - początkowo cove-
rova fanaberia (tak to odbierałem), odskocznia 
od mocy i powagi VQ- stała się bytem niezależ-
nym. Chłopaki z RF potrafią zaszokować-choć-
by coverami Krzysztofa Krawczyka - dla mnie 
króla kiczu a jednocześnie niewątpliwie herosa 
polskiej muzyki krajowego Elvisa z mnóstwem 
przebojów ponadczasowych, a z drugiej strony 
grają utwory Braci Figo Fagot - projektu niby 
disco polo z tekstami…..mocno kontrowersyj-
nymi, delikatnie mówiąc! Mózg Rakiet Fjul to 
Mgr Matt Pskv-fan Meshuggah a jednocześnie 
muzyki tanecznej - zestaw nietypowy! Dla mnie 
to dwa odległe, kompletnie niespójne światy. 
Ciężar i moc zwariowanych metalowców ekspe-
rymentatorów i lekkość sceny tanecznej. Lider 
Rakiet Fjul-wraz z kolegami nie gra jak Mashug-
gah - przynajmniej w RF ,bo słyszałem, że Vexing 
Question ma iść w tym kierunku, a z drugiej 
strony nie odtwarza wiernie hitów taneczno-po-
powych… Powstała hybryda, którą ja nazywam 
discopopmetalopunkohardoroskejtomix….. I git 
majonez! Ważne, że chłopaki nieźle się bawią, a 
publika tańczy! Jak to brzmi-najlepiej sprawdzić 
samemu! WARTO!

Kajetan Kukla

ŚWIAT MŁODYCH

Marzenia do spełnienia Dla mamy i dla taty

Rakiet Fjul
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Muzeum w Duninie. Zdjęcie pochodzi z 
portalu PoskaNiezwykla.pl

Stary most na Nysie Szalonej którym 
przeprawiały się wojska.

Nowy prezes TMZZ Aleksander Pecyna i wiceprezes Tomasz Szymaniak.

Ocalałe resztki tego mostu dzisiaj.

Ten wyjazd Rada Programowa Ośrodka Doku-
mentowania i Opracowywania Dziejów Ziemi 

Złotoryjskiej przy TMZZ planowała od dwóch 
miesięcy. Czekano jedynie na stosowną pogodę. 
I oto w pewien czerwcowy wtorek, dosłownie 
między kroplami deszczu, członkowie Rady 
Programowej ruszyli w teren.

Pamiętnego dnia 26 sierpnia 1813 roku na-

przeciw siebie stanęły dwie armie: napoleońska 
Armia Bobru  dowodzona przez marszałka Mac-
donalda i prusko-rosyjska Armia Śląska, którą 
prowadził feldmarszałek Blücher. W skład Armii 
Bobru wchodziły: III Korpus Souham, V Korpus 
Lauriston, XI Korpus Gerard, II Korpus Kawalerii 
Sebastiani. Łącznie Macdonald dowodził  102. 
tysiącami żołnierzy. W Armii Śląskiej korpusami 
dowodzili: Sacken, York, Langeron, Priest i mieli 
do dyspozycji bez mała 105 tysięcy żołnierzy. 

Decydujący bój rozegrał się pomiędzy miej-
scowościami Warmątowice, Bielowice, Winnica i 
Janowice Duże. Od północy teren zamykała rzeka 
Kaczawa, od południa -Nysa Szalona. Właśnie 
zaczęły się ulewne deszcze, które padały już kilka 
dni bez przerwy. Obie rzeki były wezbrane, wzbu-
rzone i szeroko rozlały się poza swoje brzegi. 

Zupełnie jak dwieście lat temu Kaczawa i 
Nysa Szalona były mocno wezbrane i groziły 
wylaniem. Tylko wtedy był sierpień. Uzbrojeni 
w parasole i odpowiednie obuwie, ruszyliśmy 
szlakiem wojsk. Naszą wyprawą kierował Czarek 
Skała. Opowiadał o tamtych dniach i pokazywał 
z pozoru nieznaczące pagórki czy zagajniki, któ-
re w 1813 roku odegrały ogromną rolę. 

W okazałym budynku Herrenhaus w Krajowie 
marszałek Macdonald kierował wojskami. W ob-
szernych zabudowaniach folwarcznych urządzono 
lazaret dla tysięcy rannych. W tej wsi istniał jedyny 
ocalały most na Nysie Szalonej, po którym wojska 
francuskie mogły przedostać się na drugi brzeg.  

Podjechaliśmy do Krajowa, gdzie mogliśmy 
obejrzeć nieco przebudowany budynek, w któ-
rym mieścił się sztab Macdonalda. Na piętrze w 

dobrym stanie za-
chowała się główna 
sień wraz z komin-
kiem. Niewątpliwie 
podczas bitwy 
 w tej właśnie sieni, 
pochyleni nad sto-
łem, dowódcy kor-
pusów debatowali 
nad przebiegiem 
bitwy, a w kominku 
(obecnie ciągle 
jeszcze ze śladami 
dawnych ozdób) 
palił się ogień.

Wojska francuskie 
były w ofensywie i 
nacierały od Złotoryi 
i Legnicy. Feldmar-
szałek Blücher znał 
teren doskonale i na 
spotkanie z przeciw-
nikiem wybrał Pła-
skowyż Janowicki. 
Francuzi zatem nie 

tylko musieli najpierw pokonać męczące podej-
ście pod górę, lecz sforsować obie wezbrane, 
niebezpieczne rzeki. To sprawiło, że spora ich 
część zajęła swe pozycje za późno lub wcale nie 
weszła do walki. 

Na płaskowyż ruszyliśmy piechotą, by – jak 
stwierdził Czarek – poczuć chociaż w części to, 
co odczuwali wtedy francuscy żołnierze. Podej-
ście było męczące. Pod nogami mieliśmy grzą-
skie błoto, które rozjeżdżało się pod nogami. 
Zaczął padać drobny deszcz, więc rozpięliśmy 
parasole. Żołnierze dwieście lat temu nie mieli 
parasoli. My szliśmy bez żadnego obciążenia, 
byliśmy wypoczęci, nikt do nas nie strzelał. Oni 
mieli na plecach pełny żołnierski rynsztunek, 
ciężki karabin, obtarte nogi od całodziennego 
marszu i 
nasiąknięte 
wodą ciężkie 
mundury. 

Wiodąca 
pod górę 
droga była 
wąska, więc 
wchodziliśmy 
parami. Wte-
dy żołnierze 
wchodzili tą 
samą drogą, 
bo francuscy 
dowódcy nie 
znali innego 
wejścia na 
wzgórze. 
Obok siebie 
mogły iść 
tylko dwa konie, a żołnierzy wchodziły tysiące! 
Ci, co weszli na górę, od razu byli ostrzeliwani 
przez armaty i nie mieli żadnego wsparcia ze 
strony swoich towarzyszy. 

Na płaskowyżu były ustawione pruskie arma-
ty, które bezustannie ostrzeliwały wojska napo-
leońskie. W sumie koalicja miała 339 dział. Kara-
biny zupełnie zawiodły, bowiem ulewny deszcz 
skutecznie uniemożliwiał ich zapłon. Rozgorzała 
bitwa na bagnety i szable, po czym przeistoczyła 
się w krwawą jatkę. Bitwa zakończyła się zwycię-
stwem feldmarszałka Blüchera. Strona francuska 
straciła 15 tysięcy żołnierzy (zabitych, rannych i 
jeńców), natomiast koalicja miała tylko około 4 
tysięcy strat (zabitych i rannych).

Po wejściu na płaskowyż z zaskoczeniem 
zobaczyliśmy ogromną, rozległą przestrzeń. Pró-
bowaliśmy ocenić jej wielkość – prawdopodob-
nie około kilkuset hektarów. Czarek opowiadał o 
bitwie, a my słyszeliśmy rżenie koni, huk armat  
i szczęk oręża. Niesamowite wrażenia!

Bitwa rozpoczęła się w godzinach rannych, a 
wieczorem odwrót armii napoleońskiej zmienił 

się w chaotyczną ucieczkę. Podczas niej w nocy 
między godziną dziesiątą i jedenastą żołnierze 
napoleońscy ślizgali się w błocie w całkowitych 
ciemnościach. Gdy upadali, już nie byli w stanie 
się podnieść, bo tratowały ich końskie kopyta. 
Ci, którym się udało, tonęli we wzburzonych 
wodach Kaczawy i Nysy Szalonej. 

Radość w narodzie pruskim z tego zwycięstwa 
była ogromna. Sławiono je nawet w wierszach: 
„A nad Kaczawą, nie szczędząc guzów, nauczył 
Blücher pływać Francuzów...” [Ernst Moritz 
Arndt - „Pieśń o feldmarszałku”].

Dla Prusaków było to pierwsze znaczące 
zwycięstwo nad wojskami Napoleona. Jak na 
żadnym innym polu bitewnym w okolicach 
Warmątowic wzniesiono wiele pamiątkowych 
obelisków na chwałę oręża pruskiego. Stawiane 
były one w różnych okresach. Swoistym cen-
trum upamiętnienia bitwy nad Kaczawą stała 
się miejscowość Dunino. Postawiono tam w 1908 
roku pierwszy pomnik, a rok później utworzono 
Muzeum Bitwy nad Kaczawą. Były tam przechowy-
wane pamiątki związane z bitwą i jej uczestnikami.

Już dawno umilkł huk armat z tamtych dni, 
długo potem przez Europę przetoczyły się dwie 
duże wojny. Po II wojnie światowej część obeli-
sków zniszczono, wiele z nich jednak pozostało. 
Gmina Krotoszyce, odtwarzając kilkanaście z 
nich, utworzyła turystyczny szlak nazwany Szla-
kiem Bitwy nad Kaczawą. Wyremontowano mu-
zeum w Duninie i udostępniono do zwiedzania.  

Rada Programowa nie mogła zwiedzić mu-
zeum, bo było w remoncie. Jednak z zacho-
wanych obelisków obejrzeliśmy lapidarium 
utworzone przy budynku muzeum. Następnie 
udaliśmy się do pierwszego obelisku (obecnie 
replika) ustawionego na nadrzecznym wale u 
ujścia Nysy Szalonej do Kaczawy. Potem podjeż-
dżaliśmy jeszcze do kilku pomników, które usta-
wiono w ważnych miejscach dla tamtej bitwy. 

W miejscowości Winni-
ca na zboczu Płaskowyżu 
Janowickiego Czarek 
zaprowadził nas do urokli-
wego, bardzo zadbanego 
kościółka. Być może mo-
dlili się w nim żołnierze 
śląskiej Landwery, broniąc 
swojej ojczyzny. Z tego 
kierunku wojska francu-
skie, idąc na Bielowice, 
próbowały zajść od tyłu 

walczące na płaskowyżu wojska pruskie. Usta-
wione dwie linie obronne Landwery nie dopu-
ściły do tego.

Wycieczkę śladami bitwy nad Kaczawą zakoń-
czyliśmy w Warmątowicach Sienkiewiczowskich. 
Ustawiona tam replika obelisku dumnie głosi:  

26 sierpnia 1813 r. Warmątowice zostały zajęte 
przez rosyjski korpus Sackena. 27 sierpnia 1813 
r. mieściła się tu główna kwatera Blüchera, który 
27.08.1817 r. razem z Yorckiem i Gneisenauem 
czcił swoje zwycięstwo w pałacowym parku.

tekst i zdjęcia Agnieszka Młyńczak

jeden z rozdziałów 
zatytułował: „Kobiety 
i góry”. Jawi się jako 
obiekt westchnień 
koleżanek na szlaku. 
Bardzo dużo jeździ po 

świecie, zdobywa 
znajomych, prze-
żył wielu podróż-
ników i wspinaczy 
górskich, których 
ciepło wspomina.

    Wydaje się, 
że Lech Jędrzej-
czak w czasach 
PRL-u spijał z życia 
śmietankę. Kiedy 
jego rówieśnicy 
zdobywali tytuł 
„Przodownika Pra-
cy”, inni budowali 
struktury oporu 
wobec władzy 
ludowej, autor i 
jemu podobni od-
dawali się swoim 
pasjom i przyjem-
nościom.

Kiedy autor 
trafił do powiatu 
złotoryjskiego i 
został dyrektorem 
PGR-u w Probosz-
czowie, doprowa-
dził gospodarstwo 
do rozkwitu. 
Życzliwie wspomi-
na pracowników: 

Roberta Rycąbla, Ryszarda Oleksiu-
ka, Czesława Trymerskiego, Karola 
Kołodzieja, Michała Jaworskiego, 
Mieczysława Sadowskiego i Jana 
Mateckiego. Zapuścił na tej ziemi 
korzenie do końca swych dni, choć 
nadal wyruszał w świat, by zaspo-
koić swój głód przeżywania kolej-
nej przygody.

Może znajdą się amatorzy takie-
go pisarstwa?

Danuta Sosa

Zapraszamy na tegoroczny spacer Drogą św. Ja-
kuba. W piątek 19 lipca późnym popołudniem 
udamy się do Lwówka Śląskiego, aby skorzystać z 
noclegu u księdza proboszcza Krzysztofa Kiełbowi-
cza. Następnego dnia (20 lipca) idziemy pieszo z 
Lwówka do Lubania, skąd jeszcze w sobotę wra-
camy pekaesem lub busem do Złotoryi. Na zgło-
szenia czeka niżej podpisany  

do końca czerwca. 
Szczegółowy plan wy-
prawy ustali zaintere-
sowana grupa na po-
czątku lipca.

Roman Gorzkowski
661 743 992, 
rogorz@poczta.fm Trzynastego czerwca 2013 roku 

ukonstytuował się ZARZĄD 
TMZZ. Prezesem został Aleksander 
Pecyna, wiceprezesem - Tomasz 
Szymaniak, skarbnikiem - Krystyna 
Rybicka, sekretarzem - Aneta 
Mazur, ponadto w skład Zarządu 
wchodzą: Zenon Bernacki, 
Bogusław Cetera, Aleksander 
Borys, Kazimiera Tuchowska i 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, promujące dziewiąty już tom Biblio-
teczki Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, noszący tytuł „Nazwy ulic, placów i 
osiedli w Złotoryi od średniowiecza do 2012 r.” W dniu 28 czerwca o godz. 
17.00 w siedzibie TMZZ można będzie spotkać się z autorami publikacji, 
wziąć udział w multimedialnej prezentacji ilustracji w niej zawartych, 
zwiedzić okolicznościową wystawę,  oraz, co równie ważne, zakupić książ-
kę po promocyjnej cenie.

Danuta Sosa.
Podczas zebrania Zarządu, na 

członka TMZZ, został przyjęty 
ANDREAS LAENGNER (pastor z 
ANHAUSEN) prawdopodobny 
potomek jednego z siedmiu 
ocalałych od zarazy w 1553 r. 
mieszczan.

Danuta Sosa

a przy kole Ewa Maziarz i Marek 
Sosnowski, oraz dwaj marynarze. 
Serdecznie dziękujemy! Nie wiemy, 
kiedy dokładnie miała miejsce ta 
wizyta na wybrzeżu, oczekujemy 
na uzupełnienia. Dziękujemy za 
pomoc i prosimy czytelników, aby 
nie ustawali w poszukiwaniach 
złotoryjskich pamiątek!

Roman Gorzkowski

Niedawno prosiliśmy o infor-
macje, związane z kontakta-

mi Szkoły Podstawowej nr 1 ze 
statkiem „Maria Konopnicka”. 
Już dziś możemy zaprezentować 
jedną z fotografii, odnalezioną w 
rodzinnym albumie przez P. Marka 
Sosnowskiego. Od prawej stoją: 
Edward Sosnowski, P. Maziarz, 
nauczycielka Helena Manowiec, 
uczniowie: Ogłoza, Nowak, Mruk 

„Burzliwe lata” Lecha Jędrzej-
czaka to pamiętnikarski zapis 

niespokojnych, młodzieńczych lat 
autora. Liczne przygody na szla-
kach górskich, ekstremalne wejścia 
do jaskiń, zuchwałe zachowania na 
szlakach w obcych krajach, re-
kompensują bohaterowi nieudane 
małżeństwo. Liczne przygody dam-
sko-męskie zagłuszają samotność. 
Zdaje się, że autor kolekcjonuje 
koleżanki, narzeczone, sympatie 
i niezmordowanie zachłystuje 
się własną witalnością i czarem 
osobistym. Smakosz płci pięknej, 

Z  ŻYCIA TMZZ

Rada Programowa 
na szlaku bitwy

Camino czeka

Maria Konopnicka 
żyje!

Kolejny tom złotoryjskiej biblioteczki!

Złotoryjskie 
echa

Nowe władze TMZZ
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Fot. Siegismund v. Siedlitz. Zdjęcie ze strony internetowej 
Bractwa Rycerskiego Ziemni Legnickiej

Widokówki ze zbiorów 
Józefa Banaszka i Roberta Goździka

Fot. Wiesław Surówka

Nie tylko miłośnicy Grodźca 
wiedzą, że właściwie co roku 

odbywają się tam pokazy walk 
rycerskich, zaplanowane np. w bie-
żącym roku w dniach od 30 maja 
do 2 czerwca. W ostatnich latach 
otrzymują nazwę Legnicko-Brze-
skich Turniejów Rycerskich. 

Słusznie domyślać się można, że 
tradycje rycerskich turniejów, nie 
tylko tutaj, sięgają średniowiecza. 
Pierwszy w pełni prawdziwy turniej 
odbył się we Francji w XI wieku. 
Najstarszy na ziemiach polskich 
turniej zorganizował w 1242 r. w 
Lwówku Śląskim książę Bolesław 
Rogatka. Złotoryjanom znany jest 
on jako bohater opowieści o duchu 
murarza. Lwówecki turniej uświet-
nił objęcie rządów przez Rogatkę w 
tej części Śląska.

Trudno powiedzieć, kiedy turnie-
jowa tradycja zawitała do zamku w 
Grodźcu. Mogło się to stać najpóź-
niej w XV wieku, gdy książę Fryde-
ryk I nie tylko wykupił warownię, 
lecz znacznie ją rozbudował. Mi-
łośnikiem biesiad, zawodów strze-
leckich i turniejów był jego wnuk, 
Fryderyk III. Najbardziej znany 
turniej rycerski w Grodźcu w tam-
tych czasach odbył się w 1549 r.

Oddajmy głos Mariuszowi Olcza-
kowi, autorowi książki „Grodziec. 
Zamek-kościół-pałac” (2008): „Po 
powrocie księcia Fryderyka III z 
zagranicy 5 kwietnia 1549 roku w 
wielkiej Sali zamku, został przez 
herolda oficjalnie ogłoszony wiel-
ki turniej rycerski, który miał się 
rozpocząć 15 czerwca. Zgodnie 
z zasadami ogłoszono warunki 

udziału i regulamin 
turniejowy. W 
zawodach nie mo-
gli stanąć rycerze, 
którzy słowem lub 
czynem sprzenie-
wierzyli się wierze 
chrześcijańskiej, 
cesarzowi lub ce-
sarstwu rzymskie-
mu, złamali daną 
przysięgę, dokonali 
zdrady małżeńskiej 
lub obrazy czci nie-
wieściej. Podobnie 
ci, którzy stchórzyli 
na polu bitewnym, 
także trudniący się 
rozbojem, a nie 

pobłażający kościołom, wdowom 
i sierotom, rycerze kradnący żyw-
ność i dobytek sobie poddanym, 
podobnie ci z wątpliwym  szlachec-
kim pochodzeniem, niepotwier-
dzonym zgodnie ze zwyczajem 
przez 4 świadków. Konkurenci 
mogli na turniej zabrać swoje żony, 
choćby były ze stanu chłopskiego 
lub mieszczańskiego, natomiast w 
domu musieli zostać ich synowie 
i córki. Wszyscy, którzy chcieli być 
dopuszczeni do udziału, musieli się 
stawić na 5 dni przed rozpoczęciem 
zawodów, aby potwierdzić swój 
kunszt rycerski. Książę pokrywał 
ze swojej kasy udział hrabiego z 6 
końmi, wolnego pana z 4, rycerza 
z 3 i szlachcica z 2 końmi. Wierz-
chowce kobiet i dziewcząt nie były 
liczone. Aby uniknąć wypadków 
przy rycerskiej zabawie nakazano 
stępić drewniane kopie, gdyż w 
turnieju nie walczono na śmierć i 
życie, a jedynie dla rozrywki. Swoją 
broń i stępione kopie rycerze poka-
zali sędziom w Sali Rycerskiej zam-
ku przed rozpoczęciem zawodów. 
Dokonano wtedy też prezentacji 
zawodników i ich towarzyszek. 
Do walki wychodziło po dwóch 
rycerzy, którzy stawali najpierw 
przed heroldem. Pozostali stali za 
szrankami i oczekiwali, aż mar-
szałkowie i sędziowie wezwą ich 
na plac. Wchodzili dopiero, kiedy 
jeden z rycerzy został wysadzony z 
siodła lub padł na piasek. Zwycięz-
ców ustalała księżna po naradzie z 
sędziami. Na turniejowe wezwanie 
odpowiedziało 102 rycerzy, 128 
dam i dziewcząt, 99 knechtów 

oraz towarzyszących im heroldów 
i marszałków. Turniej, zabawy i 
tańce trwały aż przez cztery dni. 
Do Grodźca przyjechali wtedy 
m.in.: książę brzeski Jerzy II, książę 
Henryk II z Bernstadt, książę Jan 
z Oleśnicy, księżna-wdowa lubiń-
ska ( Anna córka Bogusława X ks. 
szczecińskiego), Otton von Zedlitz z 
Prochowic, Jerzy von Rechenberg z 
Kliczkowa, Joachim i Franciszek von 
Hochberg z Roztoki, Wacław von 
Zedlitz z Nowego Ko-
ścioła, Jerzy von Re-
der z Uniejowic, Wolf 
von Skoppe z Cho-
cianowa, Konrad von 
Zedlitz z Bystrzycy, 
Jan von Schaffgotsch 
z Gryfa, Joachim von 
Reibnitz z Nowej Wsi, 
Günther von Salza, 
Konrad von Hoch-
berg z Książa,  Otton 
Hubring z Bukowca, 
Otton von Zedlitz z 
Prusic, kanclerz Wolf 
von Bock z Jerzmanic, 
Jerzy von Domanze, 
Jan von Hock z Tomaszowa, 
Melchior von Rotkirch oraz 
wielu innych rycerzy-wasali 
w towarzystwie swoich dam 
serca. Codziennie po walkach 
urządzano tańce i zabawę 
dla zwycięzców i niewiast, na 
których wznoszono w toaście 
kufle. Podkreślano, że miano 
zachowywać się z należytą 
atencję. Na dziedzińcu zamku 
ustawiono szranki i obsypano 
piaskiem plac do walk pieszych. 
Obok postawiono ławy dla dam 
i sędziów. Księżna i inni dostoj-
ni goście mieli zająć miejsca 
na zamkowym balkonie. Już 
10 czerwca na zamek przybyli 
sędziowie, następnie 13 czerw-
ca zawitał wraz z całym dwo-
rem książę. Dzień później na 
szczycie wieży zawieszono książęcą 
chorągiew, a każdego przybywają-
cego na zamek witali u stóp góry 
trębacze. Wieczorem zamknięto li-
stę uczestników. Wcześnie rano 15 
czerwca przy kościele u stóp góry, 
w miejscu gdzie stał obóz księcia 
Fryderyka, odbyła się prezenta-
cja broni z udziałem wszystkich 
uczestników turnieju. Po południu, 
o godz. 10 rozpoczął się stąd prze-

marsz na zamek. Rozpoczynali go 
paziowie, a za nimi postępowało 
16 trębaczy, 3 doboszów, 4 herol-
dów i marszałkowie. Dalej szedł 
książę Fryderyk w towarzystwie 
trzech wspomnianych książąt, a za 
nim całe przybyłe rycerstwo. Każ-
dy z rycerzy miał ze sobą symbol 
damy swojego serca. Ubrani byli 
w zbroje w pełnym rynsztunku z 
zamkniętymi hełmami, na których 
bujały się pióropusze. Konie ozdo-

bione były w srebrne i złote szaty z 
herbami rycerzy. Pochód dotarł na 
zamkowy dziedziniec, na którym 
czekali już sędziowie. Trzykrotnie 
objechano szranki, jednocześnie 
kłaniając się damom. Na znak prze-
strzegania przepisów kopiami doty-
kano sędziowskie berło z cesarskim 
orłem. Turniej rozpoczął się chwilę 
później. Już podczas pierwszych 
walk z 6 drewnianych kopii poła-

mał hrabia Franciszek hrabia Re-
chenberg. Z kolei książę Fryderyk 
i książę Jan stoczyli zażartą walkę 
konną, przy czym żaden nie zdołał 
wysadzić z siodła przeciwnika. 
Zwycięzcą turnieju został Otto von 
Zedlitz i on otrzymał z rąk księżnej 
złotą kotwicę, hełm rycerski dostał 
Baltazar von Promnitz, a srebrny 
puchar Mateusz von Logau. Uzu-
pełnieniem ostatniego dnia tur-
nieju były zawody w strzelaniu ze 

sprowadzonego z 
Turcji muszkietu, 
za co nagrodą 
były jedynie 
chorągwie i trąb-
ki. Tradycyjnie po 
zakończeniu walk 
odbyła się w sali 
rycerskiej pala-
tium biesiada z 
udziałem zwy-
cięzców. Damy 
także rywalizo-
wały ze sobą w 
strzelaniu do 
tarczy  
i szyby, a zwy-
ciężczyni wygrała 
złotą kotwicę”. 
Od XV wieku 
turnieje rycer-
skie stawały się 
coraz rzadsze, 
lecz w Grodźcu 
odbywały się 
nawet po ka-
tastrofalnych 
zniszczeniach 
wojny trzydzie-
stoletniej w XVII 
wieku. 

Na powrót 
turniejowych 
tradycji czekać 
musiał Gro-
dziec ponad 
czterysta lat. W 
dniach 25-27 
sierpnia 1988 r. 
Studenckie In-
terdyscyplinarne 
Koło Naukowe, 
działające przy 
Wydziale Filo-
zoficzno-Histo-
rycznym Uni-
wersytetu Wro-
cławskiego, przy 
pomocy władz 
województwa 

legnickiego i kilku dolnośląskich 
instytucji kulturalnych, zorganizo-
wało tutaj I Śląski Turniej Rycerski 
(fot. 1). Inicjatorzy przedsięwzięcia 
z powodzeniem zaprezentowali 
żywą lekcję historii wraz z próbą 
odtworzenia wydarzeń późnego 
średniowiecza. Odbyły się konku-
rencje konne, nastrój zapewniały 
występy dziecięcego zespołu muzy-
ki dawnej „Schola Fistulatorum” z 

Przywitowa.
Kontynuacją zamiarów 

tych samych organizatorów 
stał się II Śląski Turniej Ry-
cerski w Grodźcu w dniach 
20-21 maja 1989 r. (fot. 
2-7) Miał on już większy 
wymiar i gości zagranicz-
nych. Współorganizatorem 
stał się także Gminny Ośro-
dek Kultury w Zagrodnie, 
sponsorami - Kombinat 
Górniczo-Hutniczy Miedzi 
w Lubinie oraz Przedsię-
biorstwo „Renopol” w 
Legnicy. Oprawę wokalną 
powierzono zespołowi 
dziecięcemu i młodzieżo-
wemu z Wrocławia, który 
przypomniał średniowiecz-
ną muzykę.

Ciekawe, że oba turnieje 
łączy ród Zedlitzów. Jak wi-
dzieliśmy, turniej w 1549 r. 
wygrał Otto von Zedlitz. W 
1989 r. zaproszony został 
baron Siegismund von 
Zedlitz a nawet został mi-
strzem pasowania ośmiu 
giermków na rycerzy. 
Wspaniale prezentowali 
się zwłaszcza rycerze na 
koniach, wraz z towarzyszą-
cymi giermkami. Wrażenia 
dopełniało uzbrojenie, 
tarcze ze śląskimi herbami 
oraz kopie. Dopiero po 
wypełnieniu tego obyczaju 
na dziedzińcu zamkowym 
zbrojne hufce przemasze-
rowały przez zwodzony 
most i zeszły na łąkę pod 
zamkiem (pomiędzy pała-
cem a folwarkiem). Tutaj 
przez dwa dni walczyli bohatersko 
rycerze śląscy konni i piesi. Każda 
walkę zapowiadał herold, zwy-
cięzcom nagrody wręczały młode 
damy w historycznych strojach. 
Uczestnicy zapamiętali, że konie 
dostarczyła stadnina w Jaroszowce 
(lub Chojnowie).  Studenci zapre-
zentowali również pokazy karate. 
Wieczorami uczestnicy turnieju 
spotykali się przy kominku w sali 
rycerskiej zamku, śpiewając polskie 
i niemieckie piosenki.

Być może pod wpływem tur-
niejów z 1988 i 1989 r. kilka lat 
później, z inicjatywy kasztelana 
zamku Andrzeja Ganski, powstała 

w Grodźcu Chorągiew Piastów 
Legnicko-Brzeskich. Kolejni kome-
sowie chorągwi, Arkadiusz Stępień 
i Wiesław Surówka organizowali 
turnieje aż po 2007 r. W 2001 r. 
taki turniej odbył się w Złotoryi 
z okazji 780-lecia nadania praw 
miejskich. Jeszcze np. dziewięć lat 
temu (2004) Komes Chorągwi Le-
gnicko-Brzeskiej, Wiesław z Grodź-
ca, zapraszał na VIII Śląski Turniej 
Rycerski do Świerzawy.

Życzymy, aby zamek w Grodźcu 
ze wszystkich sił podtrzymywał 
wielowiekowe tradycje a tutejsze 
rycerskie turnieje skupiały tak 
wspaniałych rycerzy jak w 1549 i 
1989 r.

Roman Gorzkowski

Takie sceny przynosi co 
jakiś czas nasze życie. 

Lecz dawniej pogrzebowe 
kondukty, jak widać, wyru-
szały z domów i zmierzały 
na cmentarz, nie zawsze 
położony w pobliżu domu 
zmarłego. Fotografia 
pochodzi zapewne z lat 
pięćdziesiątych ubiegłego 
stulecia. Czy ktoś potrafi 
rozpoznać np. osoby, pro-
wadzące kondukt, ulicę 
(tutaj prosi się jej ówcze-
sna oraz obecna nazwa) 
a także czas powstania 
widocznych budynków? 
Bardzo dziękujemy P. 
Barbarze Stolarczyk za 
udostępnienie zdjęcia. 

Joanna Sosa-Misiak

Goldberg, Złota Góra, Złotoria i Złotoryja w latach 1933-
1956. Przede wszystkim losy Wilhelma Schöllera i jego 

rodziny oraz Zygmunta Siezieniewicza. Zbliża ich nie tylko fakt, 
że zamieszkują w tym samym mieszkaniu przy ulicy, którą 
pierwsi nazywali Schmiedestraße a drugi Basztową. Przyszło 
im żyć w czasach, gdy ta sama wojna przyniosła im tułaczkę 
i nadzieję. Przenosimy się do miasta, rządzonegoprzez faszy-
stów i komunistów. Widzimy, jak i ta rzeczywistość dramatycz-
nie wpływa na życie bohaterów. Kilkadziesiąt autentycznych 
postaci, historyczne miejsca, rzeczywiste wydarzenia. 

Nikt jeszcze w taki sposób, jak Andrzej Wojciechowski, 
nie pisał o naszym mieście. Z pewnością wielu współ-
czesnych (choć starszych) złotoryjan odnajdzie w książce 
echa swoich losów, powracając myślami do tamtych lat.

Na razie Złotoryjską opowieść można nabyć w księgar-
niach wysyłkowych, spodziewamy się że niebawem trafi 
do księgarni złotoryjskiej. Książkę opublikowało wydaw-
nictwo Papierowy motyl z Warszawy.

Roman Gorzkowski

Grodziec znany jest nie tylko 
z malowniczego zamczy-

ska. Warto również zobaczyć 
wspaniały niegdyś rokokowy 
pałac, otoczony pozostałościa-
mi rozległego parku. Budowla 
powstała w latach 1718-1728. 
Jego wnętrze wypełniły z cza-
sem cenne zbiory, gromadzone 
przez kolejnych właścicieli. 
Widokówkę wysłano w 1905 r., 
a więc wówczas, gdy Dirkse-
nowie (władający pałacem i 
zamkiem) myśleli już o rozpo-
częciu renowacji warowni na 
szczycie wzgórza. Rzecz jasna, 
zachęcamy do porównań, 
choć nie obiecujemy wesołych 
nastrojów, gdy staniemy przed 
pałacem.

Robert Goździk

KRONIKI ZŁOTORYJSKIE

Dwa turnieje 
1549 i 1989

Pałacowa świetność

Kącik starej widokówki

Pożegnanie sąsiada

Historia jednej fotografii

Niezwykła opowieść

Warto przeczytać
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GALERIA
SPONSORÓW

Biblioteka Pedagogiczna w Złotoryi 
oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej
zapraszają na otwarcie wystawy rękodzieła 

Beaty Lachiewicz, Elżbiety Pawłowskiej 
i Małgorzaty Szcześniak:

SŁUPKI, KRZYŻYKI, PIKOTKI
21.06.2013 godz. 1700

siedziba TMZZ (Bacalarus), ul. Szkolna 1.

Serdecznie zapraszamy 
na II Złotoryjską Biesiadę Kresową, 

która odbędzie się 20 czerwca 
w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji, 

od godz. 17.00
Biesiadę honorowym patronatem 

objął Burmistrz Miasta Złotoryja 
- Ireneusz Żurawski


