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LUDZIE ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ

Społeczne ADHD

lat, kiedy zaczęłam pracę wać ludzi. Stąd był ten mój szaleńczy pomysł,
na pełny etat jako sekreby przez dwa lata jeździć co dwa tygodnie do
tarka w Makro, niedługo
Warszawy. Tam poznałam wielu ludzi, którzy
potem byłam konsultandziałają aktywnie w sektorze organizacji potem (coś zbliżonego do
zarządowych, mają bogate doświadczenie i
przedstawiciela handlowiedzę, więc miałam się od kogo uczyć.
wego). 12 lat pracy w
Kiedy w styczniu 2012 roku Daniel Leks zakorporacji to nieustanna
kładał Złotą Coolturę, przyłączyłam się do
aktywność , dodatkowe
tej inicjatywy. Jednak różne wizje działania
projekty, mnóstwo szkoorganizacji nie pozwoliły nam kontynuować
leń, kilka awansów. W
współpracy i każdy poszedł swoją drogą. Złota
międzyczasie ukończyCooltura rozwinęła działalność w kierunku
łam studia licencjackie
dzieci, prowadzą regularne zajęcia plastyczz zarządzania (dyplom z
ne i edukacyjne. A my po kilku miesiącach
wyróżnieniem). Miałam
szkoleń i przygotowań, powołaliśmy do życia
23 lata, jak awansoStowarzyszenie Nasze Rio.
wałam na stanowisko
Jak sobie wyobrażałaś to stowarzyszenie i
menedżerskie, prosto z
czy powstało to, co miało powstać?
asystenckiego, przeskaZdecydowanie tak. Stowarzyszenia miało zajkując poziom specjalisty.
mować się animacją społeczności i stwarzać
A jednak postanowiłaś
działać społecznie. Kiedy przestrzeń dla ludzi z pomysłami. Mieliśmy
nauczyć się współpracować i umożliwiać realito się zaczęło?
Fot. Bartosz Jeziorski
zowanie pomysłów.
Aktywność to mój spoKto rzuca te pomysły?
sób na życie. Być może
Iwona Pawłowska: Zdajesz sobie sprawę, że
dlatego tak się rzucam w oczy, bo wcześniej mnie Czasami pomysły przychodzą do nas z konjesteś osobą kontrowersyjną i nie zawsze lubiakretną osobą, jak na przykład przyszli Mateusz
nie było w Złotoryi. Zaraz po podstawówce wyną? Wrogów też ci nie brakuje.
Baraniak z Mateuszem Paskiem, którzy chcieli
jechałam
jako
piętnastolatka
do
szkoły
średniej
Barbara Zwierzyńska: Nie zawsze ich widzę,
we Wrocławiu, a potem na studia, a w końcu do
zwłaszcza kiedy są anonimowymi komentatorapracy kolejno w Krakowie i w Warszawie.
mi, ale zdaję sobie sprawę z ich obecności. TłuWróciłam do Złotoryi pod koniec 2007 roku
maczę sobie to tak, że jak się coś robi, to trudno
z malutkim 3 miesięcznym Frankiem i półtonie nadepnąć komuś na odcisk, idąc do przodu.
rarocznym Kaziem. Po urlopie macierzyńskim
Być może powodem też jest mój mocny charakter. Jak coś robię, to działam zdecydowanie i wte- jeszcze przez rok dojeżdżałam do pracy do
Makro. To był bardzo intensywny czas: 2 dni w
dy pojawiają się drobne konﬂikty. Czy mam wielu
Warszawie, 3 dni - dojazdy do biura we Wrocławrogów? Nie wiem, myślę, że jest ich kilku, ale barwiu, a w domu dwójka małych dzieci. Później te
dzo aktywnych i hałaśliwych, co pokazały komen3 dni wrocławskie zamieniłam na pracę zdalną,
tarze na e-legnickie [po publikacji listy kandydatów
z domu. Na początku 2010 roku pojawiła się
na Człowieka Ziemi Złotoryjskiej – dop. I.P.].
Jagódka, a pod koniec roku rozwiązałam umowę
Jak sobie z tym radzisz?
z Makro, bo miałam do wyboru albo przez pięć
Tłumaczę sobie, że te ataki internetowe to zadni pracować w Warszawie albo zrezygnować w
pewne działanie paru osób, które tworzą sobie
ogóle z pracy. I wtedy przyszedł moment, by się
dziesiątki nowych nicków (na e-legnickie nie
Fot. Bartosz Jeziorski
zastanowić, co ja będę robić dalej. Pojawiła się
trzeba się rejestrować, podawać adresu e-mail
reﬂeksja, czy działalność w biznesie (znalezienie
itd.). Poza tym staram się bardziej dostrzegać
pracy we Wrocławiu odpowiadającej mojemu
zorganizować przegląd młodzieżowych twórpozytywne opinie, docierają do mnie informadoświadczeniu i aspiracjom zawodowym) jest do
ców muzycznych. I tak powstały Złotoryjskie
cje zwrotne, że to, co robię, jest dobre. Tym się
pogodzenia z posiadaniem trójki dzieci. Gdybym
Rytmy Młodych. Czasem pomysły są moje,
karmię i stąd czerpię energię. Cieszy mnie, kiedy
miała wyjeżdżać o 6. rano i wracać po 19. do
ludzie przychodzą i mówią wprost, że podoba
domu, byłoby to bardzo uciążliwe dla nas wszyst- czasem kogoś innego. Coraz więcej inicjatyim się to, co robimy, że jest to potrzebne, lub po
kich. Więc otworzyliśmy z Rafałem (moim mężem) wy przejawia młodzież, która z nami działa.
Po to z nią się spotykamy, rozmawiamy,
prostu chcą się przyłączyć do naszych inicjatyw.
ﬁrmę, która sprowadza do Polski pojazdy specjaliA poza tym nie wszyscy mnie muszą kochać. Nie
styczne, m.in.: karetki, autobusy. Jednak brakowa- słuchamy jej… Nie chcemy być stowarzyszeniem, które działa dla młodzieży, a raczej
mam ciśnienia, by być lubianą przez wszystkich,
ło mi w tym wszystkim większych wyzwań, poczustwarza przestrzeń dla młodych, by robili
bo trudno zrobić coś konkretnego i zadowolić cały
cia, że robię coś fajnego, potrzebnego, czegoś, co
to, czego potrzebują. Bardzo ważne jest w
świat. Jeśli działasz społecznie, publicznie, wchodaje satysfakcję, a przede wszystkim brakowało
Rio partnerskie podejście do młodych. To
dzisz w relacje z ludźmi i koncentrujesz się na tym, mi kontaktu z ludźmi. W lipcu 2011 zaangażowaby wszyscy byli zadowoleni, nie zrobisz nic.
łam się w uzupełniające wybory samorządowe. To oni często koordynują poszczególne sprawy,
podejmują decyzje. Staramy się, by było to
był mój debiut złotoryjski, bo nie miałam żadnego
Na koncert charytatywny założyłaś koszulkę z napiich miejsce w każdym wymiarze.
sem: Psy szczekają, karawana jedzie dalej. To był…? dorobku jako lokalny działacz.
Co uznajesz za największy sukces stowarzyPoza nazwiskiem. Ono zobowiązuje?
To był pstryczek w nos dla tych wszystkich hejteszenia?
rów, czyli 2 czy 3 osób, które ostatnio dały upust
To oczywiste, że zobowiązuje. Postać mojego
Na
pewno Dzień Życzliwości. Mamy już za
swoim negatywnym emocjom. Chciałam pokaojca na pewno jest istotnym motywatorem.
sobą drugą edycję tego wydarzenia. Już widać
zać, że ja głęboko wierzę w to, co robię, wierzę,
Moja aktywność i sposób, w jaki się angażuję
progres. W pierwszej edycji pomagało nam 70
że to ma sens, jest pozytywne, konstruktywne i
w różne sprawy, jest na pewno uwarunkowana
osób. W ostatniej już 120. To jest sukces, ale
daje wiele dobrego. A nawet jeśli oni będą szcze- genami. To właśnie Tato mnie zaraził podejściem
kać, to nie jest dla mnie powodem do rezygnacji
do życia, do ludzi, do spraw… zaraził mnie pewną nie chodzi nawet o liczby, tylko satysfakcję ze
wspólnego działania. Mamy informacje zwrotz działania czy popłakiwania w kącie.
formą idealizmu. Nauczył mnie, co wolno, czego
ne, że ludziom się podoba to, co dzieje się wtenie
wolno,
co
jest
etyczne
a
co
nie.
Cały
czas
dziaNiektórzy mówią, że jesteś nadaktywna.
dy w rynku. Choć oczywiście pewnie znajdzie
łał, pracował na rzecz społeczności, a to, że był
Mam w sobie coś ze społecznego ADHD. Kiedy
się paru, którym taka forma działań przeszkaburmistrzem, to tylko kawałek jego dorobku. Jego
postanawiam działać, to działam pełną parą. Jak
dza. Do ostatniego Dnia Życzliwości udało nam
aktywność, postawa, wartości - to ścieżka, którą
coś robię, to wkładam w to mnóstwo energii i
mi wyznaczył, pokazując pewne wzorce zachowań. się włączyć Klub Seniora i dzieci ze SOSzW. I
staram się zrealizować to, co postanowiłam.
mam nadzieję, że ta współpraca będzie trwała.
Kiedy pojawił się pomysł na Nasze Rio?
Już przygotowujemy Majówkę nad Zalewem i
Wcześniej pracowałam w korporacji i zdarzało
wiem, że te dwie grupy będą z nami.
W październiku 2011 roku zapisałam się na
mi się pracować i po 27 godzin bez przerwy.
uzupełniające studia magisterskie z zarządzania
Były tygodnie, kiedy spędzałam w pracy ponad
Na pewno sukcesem jest też to, że ﬁlmowa
rozwojem społeczności lokalnej, bo w trakcie wy- relacja z pierwszego Dnia Życzliwości (au100 godzin, ale była to zawsze świadoma decyborów uzupełniających, w których startowałam,
zja - wyzwania, sukcesy, satysfakcja, poza tym
torstwa Tomka Gilowskiego) i ﬁlmik z suchej
załapałam bakcyla i uświadomiłam sobie, co chcę kąpieli w zalewie (nakręcony przez Zbyszka
też świetne warunki pracy (premie, dodatki,
dalej
robić.
Stwierdziłam,
że
po
pierwsze
trzeba
ﬁnansowanie szkoleń, studiów, prywatna opieka
Kołtonia) znalazły uznanie wśród angielskich
uzupełnić wykształcenie o te trzy literki przed
medyczna, a nie żadne niewolnictwo czy wyzysk
„youth workers”, czyli trenerów - pracowpracowników). Makro to była bardzo dobra ﬁrma. nazwiskiem. A po drugie kierunek, który wybraników młodzieżowych, którzy w sierpniu
łam, miał mi pomóc zrozumieć, jak pracować ze
prowadzili szkolenie dla animatorów. Byłam
Zawsze byłam na wysokich obrotach. Miałam 19
społecznością lokalną, jak animować, jak angażo-
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biurem Festynu. Ta impreza pokazała nam, jaki
ogromny potencjał tkwi w młodych ludziach. A i
zawodnicy Biegu Wulkanów mieli fajną zabawę:
mierzyli obwód baszty, wypatrywali numerów
na dachach przez lunetę z wieży kościoła, skrobali ziemniaki przed Muzeum Złota czy szukali
skarbów z wykrywaczem metali.
W każdym razie młodzież, która nam pomagała,
w większości zasiliła później szeregi powstającego powoli Naszego Rio. A formalnie działamy od
sierpnia 2012 roku.
Początkowo nie mieliście bazy. Jak ją znaleźliście?
Liceum nas „adoptowało” – dostaliśmy salę, którą sami wyremontowaliśmy. Dostaliśmy ją pod
koniec 2012 roku i nakręceni atmosferą Dnia
Życzliwości od razu przystąpiliśmy do działania.
Remont rozpoczęliśmy od sporej zrzutki. Dużo
pomógł nam Cyprian Posadowski (materiały budowlane), Mirek Kopiński (sprzęt, rusztowania),
mogliśmy liczyć też na Pawła Skowrońskiego –
budowlańca, bo sami nie dalibyśmy sobie rady
z tynkowaniem starej lamperii. Nie wolno zapomnieć o Przemku Markiewiczu, który przez dwa
miesiące był de facto kierownikiem budowy.
Pomagała młodzież przy malowaniu, sprzątaniu
i drobnych pracach wykończeniowych. Kolejne
osoby darowały meble itd. Trzeba było spieszyć
się z remontem, bo od lutego miała ruszyć u nas
Szkoła Młodych Liderów Społecznych.
Co Ci pomaga w kierowaniu stowarzyszeniem?
Doświadczenie, charakter, wykształcenie?
Na pewno doświadczenie w kierowaniu ludźmi. W końcu przepracowałam kilkanaście lat
w biznesie i ogromnej ﬁrmie, gdzie standardy
zarządzania były na wysokim poziomie i tam
się wiele nauczyłam. Bardzo sprawnie obsługuję komputer: arkusze kalkulacyjne, tabelki,
druczki, zestawienia, prezentacje... Sprawnie
wyszukuję informacje i szybko się uczę. Nie
jestem osobą, która mówi, że czegoś nie zrobi,
bo nie wie jak. Jak nie wiem, to
znajduję odpowiedzi. Staram się
uczyć nowych rzeczy i jak są cele
wyznaczone, to maksymalizuję wysiłek, by je zrealizować. Mam też za
sobą mnóstwo szkoleń i treningów
wzmacniających różne kompetencje:
komunikację, zarządzanie czasem,
zarządzanie projektami…
Otwarty charakter też mi pomaga i
wiara w ludzi. Widzę w nich plusy i
z plusów buduję to, co trzeba. Przychodzą do nas różni ludzie, i jeśli
ktoś na przykład nie radzi sobie w
relacjach z ludźmi, to ja dostrzegam
w nim na przykład to, że świetnie zeFot. Bartosz Jeziorski stawia informacje lub robi tabelki…
Nie przekreślam nikogo na starcie.
Każdy może zrobić coś dobrego, każdy może coś
śmy jedną imprezę – pierwszy dzień wiosny na
od siebie dać i wiele zyskać.
alejkach. Już wtedy mieliśmy grupkę kilkunastu
młodych ludzi, którzy chcieli robić z nami różne
Jak Ty znajdujesz na to wszystko czas? Masz
rzeczy. Byli z różnych środowisk, jedni interetrójkę dzieci.
sowali się malarstwem, drudzy muzyką, inni
Tak, mam dzieci i to jest zarzut, który doprowapo prostu chcieli spędzać inaczej wolny czas. Ci
dza mnie do szału, bo to jest ograniczanie mojemłodzi ludzie zasilili grupę, która organizowała
go prawa do udziału w życiu publicznym. Skoro
razem z nami Festyn Podróżnika podczas Biegu
mam dzieci, to powinnam siedzieć w domu,
Wulkanów w 2012 r. Chcieliśmy ożywić, uatraknajlepiej w kuchni. A ja się dobrze organizuję.
cyjnić formułę festynu, stąd wziął się pomysł
Gotuję szybko, zakupy robię hurtem - duży wóna grę miejską. Robiliśmy to jeszcze zanim
zek, planuję na cały tydzień, nie lepię pierogów
formalnie powstało stowarzyszenie, jako grupa
i nie robię słoików (i tak nie przebiję teściowej),
inicjatywna: ja, Agata Dominik, Łukasz Misiek,
w ogródku mam trawnik zamiast grządek, a na
Dorota Konieczna, Przemek Markiewicz i wiele,
oknach kwiaty „łatwe w obsłudze” i wyrozumiawiele innych osób. Z wielką pomocą przyszedł
łe... Ponadto dzieci do godziny 16. są w szkole
nam Tomek Szymaniak, który zmobilizował
czy przedszkolu. Nie wiem, czy powinnam się
młodzież z LO. I tak się zaczęło. To była pierwtłumaczyć, dlaczego ich nie odbieram wcześniej.
sza duża impreza, którą zrobiliśmy z młodymi
Po prostu nie odbieram, bo tam mają zapewnioludźmi i daliśmy im możliwość wykazania się.
ne świetne warunki. Kaziu na świetlicy ma dużo
Oczywiście zanim to wszystko sﬁnalizowaliśmy,
fajnych zajęć, wielu kolegów, kiedy przychodzę
musieliśmy ich przeszkolić. Wtedy nie mieliśmy
po niego wcześniej, to jest zły i rozżalony. Frawłasnej siedziby i wszystkie szkolenia odbywały
nek jest w zerówce, gdzie ma swoje ulubione
się w moim domu i ogrodzie. Przez parę dni
panie. Jagoda w przedszkolu też się świetnie
przewinęło się tam kilkadziesiąt osób, a przez
czuje. Dlatego do 16. mogę czas poświęcać na
dwa tygodnie mój dom był w rzeczywistości
pracę czy stowarzyszenie. Nie zaniedbuję dzietam jako uczeń, ale kiedy pokazałam im te ﬁlmy,
poprosili o udostępnienie, ponieważ chcieli je
włączyć do materiałów szkoleniowych , by pokazać dobre praktyki współpracy z młodzieżą. Byli
zachwyceni tym, co robimy i że robimy to praktycznie bez większych środków ﬁnansowych, licząc na dobrą wolę ludzi, którzy nam pomagają:
drukarzy, którzy powielają plakaty, wypożyczalni
sprzętu, animatorów itp. To jest bardzo ważny
aspekt działalności stowarzyszenia – uczymy się
wszyscy, że działając wspólnie, dzieląc się tym,
co mamy (sprzętem, czasem, dobrym słowem,
umiejętnościami) można zrobić więcej niż w
pojedynkę.
Ten happening - sucha kąpiel w zalewie był
pstryczkiem w nos burmistrzowi?
Nie, zdecydowanie nie. To było puszczenie
oczka do radnych, do władz, że jest czerwiec,
gorąco, a zalew suchy. To była bardzo spontaniczna akcja, pomysł rzucili młodzi wieczorem
poprzedniego dnia, a następnego wszystko
było gotowe. Wypożyczyli sprzęt, przekonali
kamerzystę, zwołali około 20-30 osób …Mobilizacja była niesamowita. I to dla dobrej sprawy.
Nie było palenia opon, rzucania farbą. Było
raczej śmiesznie, a na pewno konstruktywnie.
Młodzież wyraziła swoje zdanie: chcemy mieć
wodę w zalewie, rzeka to za mało, a basenu nie
ma. Więc to nie był pstryczek w
nos burmistrzowi, tylko taka niestandardowa forma partycypacji
w życiu publicznym, mająca na
celu zwrócenie uwagi na potrzeby
mieszkańców, to wszystko.
Skąd wzięliście tylu wolontariuszy do Naszego Rio?
To długa historia. Wielu poznaliśmy jeszcze przed założeniem
Naszego Rio, kiedy działaliśmy w
Złotej Coolturze. Wtedy zrobili-
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ci, chodzą na zajęcia dodatkowe - cała trójka
na ju-jitsu, Kaziu od czasu do czasu na ściankę
wspinaczkową, uwielbiają Słoneczko i imprezy
Fabryki Urodzin, Franek chodzi na tenis, Kazik
na dodatkową matematykę dla uzdolnionych,
ma też spore sukcesy w ju-jistsu: na 6 zawodów
5 razy złoto, raz srebro. A w zwykły dzień bez
treningów bawią się w ogrodzie, oglądają bajki,
grają, budują, biją się... odwiedzają kolegów
albo koledzy ich, przygotowują ze mną posiłki katastrofa w kuchni :) - jak wszystkie dzieci.
Kiedy trzeba, w opiece nad dziećmi pomaga mi
mama, a gdy ona nie może, jest jeszcze zaprzyjaźniona niania.
Staram się też angażować swoje dzieci do działań stowarzyszenia, jeśli tylko można. Ostatnio
Kaziu uczestniczył w licytacjo podczas ﬁnału
WOŚP, zbierając pieniądze do puszki. Pokazuję
im, że pomaganie jest sposobem na życie.
Mam prawo, by być aktywną i działać, a moje
dzieci na tym nie cierpią.
Słyszałam, że w wolnym czasie odpoczywasz
pod wodą.
Tak, nurkuję. Pasja ta zaczęła się w 2006 roku,
zaraził nas nią kolega z Krakowa. To jest świetna
rzecz, pozwala nie tylko odpocząć, ale i naładować baterie. Jesteśmy tydzień na łodzi, odcięci od
świata, schodzimy pod wodę, a tam jest zupełnie
inny świat. Piękny i tajemniczy. Oglądam kolorowe ryby, rafy, jaskinie, wraki, mam poczucie
unoszenia się, braku grawitacji – doznania są niesamowite. Poza tym mamy świetne towarzystwo
na łodzi, często się wygłupiamy, przebieramy,
kręcimy ﬁlmy na wesoło. Ostatnio wymyśliliśmy,
że jesteśmy smerfami i tak już przebrani podróżowaliśmy od Okęcia. Było wesoło. Najwspanialej
było na Malediwach, gdzie nurkowałam z wielkimi rybami, w wielkich prądach, rekiny, wieloryby,
manty, nocne karmienie rekinów….
Wróćmy na ziemię. Co cię złości w Złotoryi?
Jest wiele rzeczy, które mnie złoszczą, ale ja już
dojrzewam w tych swoich złościach. Mam więcej zrozumienia dla pewnych spraw. Wiem, że
niełatwo jest zmienić wszystko, nie ma czarnobiałych rozstrzygnięć.
A co mnie bardzo złości? Na pewno kiosk
pod basztą, ale nie sam w sobie, tylko prawo
lokalne, które umożliwiło tę budowę. Gdyby
radni nie pozbyli się decyzyjności w pewnych
kwestiach, gdyby mogły być przeprowadzone
konsultacje społeczne, byłoby inaczej. To nie
jest moja złość na inwestora, ale na przepisy
lokalne. Wszystko poszło zgodnie z planem,
inwestor miał pomysł, projektant zrobił projekt,
który został zaakceptowany, wydano pozwolenie na budowę, wszystko zgodnie z prawem, ale
jednak ludzie są niezadowoleni. Myślę, że kiedy
przeprowadza się operację na otwartym sercu
miasta, a tym było zbudowanie kiosku obok
baszty, to wypadałoby skonsultować się szerzej.
Wkurza mnie też malkontenctwo, ja jestem
bardzo zorientowana na konkrety, cele, konstruktywne działania, nie lubię „bicia piany”, z
którego niewiele wynika, wkurza mnie brak
odwagi, by pod własnym nazwiskiem napisać:
„Zwierzyńska: to i to zrobiłaś źle, ponieważ...,
trzeba było zrobić tak...i tak.... „, w internetowych hejtach tego nie ma, więc też nie wdawałam się w dyskusje, uznałam, że koszulka z
odpowiednią dedykacją załatwi sprawę, a przynajmniej poprawi mi humor.
To pytanie musi paść: zamierzasz kandydować
w wyborach na burmistrza?
To jest odpowiedź do poprzedniego pytania.
Wkurza mnie, że ktoś usilnie przypina mi łatkę
osoby z wielkimi planami wyborczymi. Ta plotka
żyje już własnym życiem. A prawda jest taka i
powtarzam to wszystkim co najmniej od roku,
że nie mam zamiaru startować w walce o fotel
burmistrza. Mam tyle ciekawych rzeczy do zrobienia w Naszym Rio czy we własnej ﬁrmie…
Iwona Pawłowska
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Złotoryja się wyludnia

D

emografowie biją na alarm. „Polska umiera”, „Zapaść demograﬁczna”, „Potrzebne są
nam dzieci”, „Kryzys demograﬁczny w Polsce”
– takie tytuły artykułów prasowych dotyczących
sytuacji demograﬁcznej w naszym kraju można
spotkać ostatnio w wielu gazetach i czasopismach oraz innych przekazach medialnych.
Niedawno ukazał się raport GUS podsumowujący rok 2013, z którego wynika, że na
przestrzeni ostatnich 12 miesięcy ubyło prawie

40 tysięcy Polaków. W połowie wynika to z
większej liczby zgonów niż urodzeń, a w połowie z ujemnego salda migracji. Liczba urodzeń
w naszym kraju jest obecnie o 40% niższa niż w
przypadku wyżu demograﬁcznego z przełomu
lat 70. i 80., a dzietność wynosi 1,3 dziecka na
rodzinę. Aby uzyskać zastępowalność pokoleń,

trzeba aby ten wskaźnik wyniósł 2,1 dziecka na
rodzinę.
Do tej pory najgorszy wynik demografowie
zanotowali w 2003 roku. Wtedy to ujemny przyrost naturalny w Polsce wynosił -0,4 ‰. Ujemne
przyrosty były również w roku 2002 (-0,1‰),
w 2004 (-0,2‰) oraz w 2005 (-0,1‰). Później
sytuacja się poprawiła („zadziałało” echo wspo-
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mnianego wcześniej wyżu demograﬁcznego)
i wskaźniki te nieco się podniosły (do 0,9‰ w
latach 2009/2010), by w roku 2012 osiągnąć 0
‰, a w minionym, 2013 roku, znów -0,4‰.
Jak na tle kraju przedstawiają się przemiany
demograﬁczne w Złotoryi?
Otóż w ostatnim dniu 2013 roku liczba mieszkańców naszego miasta wynosiła 15 852 osób i
była najniższa od ponad dwudziestu lat!
Przed wybuchem II wojny światowej w Złotoryi żyło ok. 7 900
mieszkańców,
w roku 1945 ich
liczba wynosiła
ok. 4 400. Następne lata to, podob-

nie jak w całej
Polsce, korzystny
dla naszego grodu
rozwój demograﬁczny, podczas
którego liczba ludności sukcesywnie
wzrastała. Okres „prosperity” demograﬁcznej
trwał aż do lat 90-tych ubiegłego wieku, kiedy
to populacja złotoryjan sięgała liczby ponad
17 tysięcy (17,5 tys. w roku 1995). W latach
1996-2013 z roku na rok ubywało mieszkańców
miasta (jedynie rok 2004 zanotował wzrost o 87
osób), najwięcej w roku 2000 (ubyło wówczas
247 mieszkańców). Liczba złotoryjan po raz

pierwszy osiągnęła wartość poniżej 17 tysięcy
w roku 2003, a w roku 2013 liczba ta spadła
poniżej 16 tysięcy. W ciągu ostatniego dziesięciolecia ubyło więc ok. 1 tysiąca osób zameldowanych w Złotoryi (czyli ok. 6%). Miniony –
2013 rok – w stosunku do ubiegłego, odnotował
spadek liczby mieszkańców aż o 205 osób! Jeśli
ten trend się utrzyma, to w ciągu jednego pokolenia miasto pod względem ludności będzie

OKIEM PRZYRODNIKA
przypominało dzisiejszy Lwówek Śląski czy Kudowę Zdrój z liczbą ok. 10 tysięcy mieszkańców.
Jeśli chodzi o strukturę płci populacji złotoryjskiej to nie odbiega ona od charakterystyki dla
całego kraju. Nasze miasto zamieszkuje więcej
kobiet niż mężczyzn i tendencja ta pogłębia
się z każdym rokiem. W ostatnim dniu 2013
roku w Złotoryi żyło 8406 pań i 7446 panów
(o 960 mniej), co procentowo wyrażają liczby
53% kobiet oraz 47% mężczyzn. Patrząc wstecz,
różnica między liczbą przedstawicieli obu płci,
była zawsze na korzyść kobiet, ale rośnie ona
sukcesywnie od co najmniej 20 lat. I tak: 17 lat
temu, w 1996 roku, wynosiła ona 747 osób, 15
lat wstecz - 777, 10 lat temu - 849, by w 2010
roku sięgnąć 857 osób.
Demograﬁa często posługuje się określeniem
„współczynnik feminizacji”. Jest to wskaźnik
wyrażający stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn w danym społeczeństwie, zwykle przelicza
się go na 100 mężczyzn. Dla Złotoryi wynosił on
w ostatnim roku ok. 113, co oznacza, że na każde 100 mężczyzn w naszym mieście przypada
aż 113 kobiet (w 1996 roku – 109). Liczba ta jest
znacznie wyższa niż analogiczny wskaźnik dla
całego kraju, który wynosi 107. Faktem jest, że
współczynnik feminizacji wzrasta wraz z procesami urbanizacyjnymi i wyższy jest w miastach,
szczególnie większych, niż na wsi (np. we Wrocławiu 115), ale wydaje się, że w Złotoryi jest
szczególnie wysoki, choć dużym miastem nie
jest. Dla przykładu: w Legnicy współczynnik ten
wynosi 111, a w całym naszym województwie
przyjmuje wartość 109.
Wartości współczynnika feminizacji zmieniają się w zależności od wieku – im mieszkańcy
miasta są starsi, tym rośnie dysproporcja płci.
W grupie najmłodszych złotoryjan (od 0 do 17
lat), czyli będących w tzw. wieku przedprodukcyjnym, istnieje niemal równowaga liczebna
(zaledwie o 4 dziewczęta mniej niż chłopców),
różnica jest natomiast zauważalna w populacji
będącej w wieku produkcyjnym (w tym: kobiety 18-60 lat, mężczyźni 18-65 lat) – kobiet jest
mniej niż mężczyzn o 363 (czyli o ok. 7%). I na
tej kategorii kończy się przewaga liczebna płci
męskiej w naszym mieście (zresztą tendencje te
są typowe dla wszystkich Polaków), ponieważ w
grupie ludności w wieku poprodukcyjnym jest o
1327 (!) złotoryjanek więcej niż panów. Kobiet
w wieku powyżej 60 lat jest więc 2,7-krotnie
więcej niż mężczyzn powyżej 65 roku życia.
Ciekawe mogłoby być porównanie analizowanych wskaźników demograﬁcznych dla Złotoryi
z analogicznymi danymi zanotowanymi w niedalekim Jaworze. Liczba mieszkańców Jawora
aktualnie wynosi 24,1 tys. i na przestrzeni ostatnich 10 lat również nieco spadła, ale nie aż tak
znacząco, ponieważ o ok. 250 osób (ok. 1%).
Współczynnik feminizacji jest znacznie niższy niż
w naszym mieście, gdyż wynosi 107 i koreluje
z wartością tego współczynnika dla kraju oraz
jest zbliżony do wskaźnika dla województwa
dolnośląskiego. Liczebność ludności w wieku przedprodukcyjnym wskazuje w Jaworze
na równowagę (różnica 12 osób na korzyść
chłopców), podobnie jak w Złotoryi, w wieku
produkcyjnym kobiet jest mniej o ok. 12% ,
natomiast przewaga płci żeńskiej w przedziale
mieszkańców miasta w wieku poprodukcyjnym
jest 2,5-krotna.
Wniosek? Złotoryja się wyludnia i jest miastem wysoce sfeminizowanym.
Biorąc pod uwagę, że na liczebność danej
populacji składają się dwa wskaźniki: przyrost
naturalny i saldo migracji, dla których niebagatelna jest struktura wieku ludności, ilość zawieranych małżeństw oraz przeciętna dzietność
kobiet, temat sytuacji demograﬁcznej w Złotoryi
nie został niniejszym artykułem wyczerpany. Zapraszamy na ciąg dalszy w następnym numerze.
Opracowali: Danuta i Stanisław Kubicz

Ciekawe wyjątki

z życia
złotoryjskich gawronów

N

ie wyobrażam sobie Złotoryi bez gawronów. Są tu od zawsze.
Odkąd tylko pamiętam, kręcą się gdzieś obok, a swoim całorocznym bytem współtworzą swoistą atmosferę mojego miasta: czy
to wiosną, kiedy kracząc wrzaskliwie remontują swoje gniazda na
plantach przy Staszica, czy też w ponure mroźne zimowe wieczory,
kiedy skupione w duże stada pokrakują cicho szykując się do noclegu gdzieś na smukłych drzewach Górki Mieszczańskiej. Czynią tak
od niepamiętnych czasów, kiedy to niezbadany zew natury kazał im
porzucić azjatyckie stepy, osiąść przy człowieku i związać się już na
zawsze z przekształconym przez niego otoczeniem. Mądrzy badacze
nazwali je potem z tego powodu „gatunkiem synantropijnym”, ale
zapewne nie ma to dla nich większego znaczenia. Po prostu żyją
sobie w Złotoryi od stuleci poczciwym gawronim żywotem nikomu
specjalnie nie wadząc, a ich obecność w mieście jest dla tubylców
tak oczywista, jak wszędobylskość gołębi czy wróbli. Tak oczywista, że
mało kto zadał sobie trud, by poznać je bliżej. Gapa (inna, regionalna
nazwa gawrona) jest bowiem niczym sąsiad z bramy obok, którego
zna się z widzenia od zawsze, a o którym wie się niewiele lub prawie
nic. A w odniesieniu do naszego złotoryjskiego gawrona wstydliwa to
nieco ignorancja, bo pewne ich zwyczaje niejednego mocno zadziwią,
ale by się o tym przekonać, potrzebna będzie odrobina cierpliwości,
aby dobrnąć do końca tego tekstu.
Czym zatem poczciwy gawron mógłby nas zadziwić? Nie, zgoła
nie tym, że jest czarny i do kruka lub czarnowrona podobny. Albo że
stadny i wszystkożerny. A może, że inteligentny i długowieczny (to
akurat mit, bo żyje przeciętnie 15-19 lat). Nie, bo przytoczone fakty
znane są jednak większości z nas. To jest właśnie ta minimalna wiedza w ramach „znajomości z widzenia”. Nic prawie za to nie wiemy o
gawronich migracjach. Tak, migracjach! Bo ptak to z natury bardziej
wędrowny niż osiadły. Że co? Że widujemy go w mieście przez cały
rok? Tak, tyle, że w ciągu roku, w różnych jego porach, osiedlają się
w Złotoryi dwie całkowicie odrębne gawronie populacje. Dla jednej z
nich nasze miasto jest siedliskiem całorocznym lub wiosenno-letnim
lęgowiskiem, dla drugiej zaś tylko zimowiskiem. Skomplikowane? Nie
bardzo. Spieszę jednak ten ciekawy ptasi casus naświetlić.
Gawrony z naszej złotoryjskiej populacji na przedwiośniu łączą się
w monogamiczne pary i budują w koloniach gniazda na wysokich
drzewach w obrębie lub w pobliżu miasta. W połowie kwietnia pojawiają się w nich jaja, a po następnych dwudziestu dniach wylegają
się zwykle 4 pisklęta, które przebywają w gnieździe kolejne cztery do
pięciu tygodni. Po usamodzielnieniu się młodych kolonie pustoszeją,
a ptaki rozpraszają się po okolicy w poszukiwaniu pokarmu, by wraz z
nastaniem jesiennych chłodów gromadzić się w coraz większe i większe stada i zbiorowo nocować na obrzeżach miast. I tu najciekawsze:
we wrześniu około 4/5 tychże ptaków odlatuje na południowy zachód, w cieplejsze rejony Niemiec i Francji, bo z jakiś tam sobie tylko
znanych powodów uznaje nasze zimy za zbyt uciążliwe. Pozostałe
ptaki pozostają w Złotoryi. Ale nie czują się osamotnione, bo w październiku z Białorusi, Rosji i Litwy przylatują do nas liczne stada tamtejszych gawronów, które uznały z kolei, że nasze zimy są dla nich w
sam raz. Złotoryjskie ptaki, które nie odleciały łączą się
w stada z przybyszami ze wschodu i wspólnie zimują na obrzeżach
miasta. Wczesną wiosną ptaki ze wschodu odlatują do swoich białoruskich i litewskich lęgowisk, a do Złotoryi wracają nasze gawrony z
południowo-zachodnich zimowisk. Dowiedziono, że obie populacje
pokonują w trakcie migracji w jedną stronę dystans 1200 km. I tak
rok w rok. Od zawsze. Odkąd pamiętam.
Marek Sarna
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Kronika

15.01. W Bibliotece Miejskiej w Złotoryi gościł st. sierż. Henryk Pawłowski, prezes
Zarządu Związku Weteranów i Rezerwistów WP Złotoryjski Oddział Miejski im.
Powstańców Wielkopolskich. Spotkanie było m.in. okazją do podziękowania za
popularyzację tradycji i historii Wojska Polskiego, kształtowanie patriotycznych
postaw młodzieży.
16.01. W Świerzawie ruszył projekt „Komputer 50+” - rozwój kapitału ludzkiego
województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT, w ramach którego
zostaną zorganizowane bezpłatne kursy obsługi komputera.
18.01. Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji uczcił Dzień Babci i Dziadka
organizując spotkanie z kabaretem „Senioraty” z Jeleniej Góry.
18.01. XVI Bal Mikołajkowy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Zespole
Szkół Ogólnokształcących.
19.01. Koncert Kolęd Polskich w wykonaniu zespołu „The Wellness Sound” w
Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji.
21.01. Pierwsze w tym roku zebranie Kapituły Wyborów Człowieka Ziemi
Złotoryjskiej 2013, na którym ustalono harmonogram wyborów, sposób
informowania o ich przebiegu i wybrano przewodniczącego. (TMZZ)
24.01. „V spotkanie Zespołu do spraw konsultacji polityki transportowej
Województwa Dolnośląskiego” w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego
we Wrocławiu. Na spotkaniu poruszono kwestie związane ze stworzeniem kolei
aglomeracyjnej LGOM wraz z możliwością stworzenia połączeń z kurortami
górskimi. Pojawił się też temat drogi ekspresowej S3 i koncepcja wykorzystania
nieczynnych linii kolejowych powiatu złotoryjskiego.
24.01. Koncert charytatywny zespołu “Pokahontaz” (Fokusa i Rahima, członków
legendarnej grupy Paktofonika) w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji
na rzecz chorej uczennicy Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi - Dominiki
Malinowskiej. Przed legendami polskiej sceny hip-hop wystąpili: Blus i Buzz - duet
raperów z Wilkowa, SWRN (SUWEREN) pochodzący z Przemkowa oraz Wojciech
Buchert ze Złotoryi.
27.01. „Trzeźwy poranek” na drogach naszego powiatu - złotoryjscy policjanci
przeprowadzili kolejne działania prewencyjno-kontrolne mające na celu poprawę
bezpieczeństwa.
30.01. Złotoryjscy strzelcy uczestniczyli w międzynarodowych zawodach MEYTON
CUP w Innsbrucku. Martyna Piersiak-Kozioł (aktualna v-ce Mistrzyni Polski)
stoczyła pasjonujący pojedynek z reprezentantkami Australii i zajęła trzecie
miejsce w eliminacjach.
30.01. Pokaz ratownictwa na lodzie dla uczniów SP nr 3 nad „Zielonym Oczkiem”
zorganizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi.
31.01. Noworoczne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich w CKSiT w Świerzawie.
31.01. Uroczyste otwarcie nowego budynku mieszczącego remizę OSP i świetlicę
wiejską w Wysocku.
31.01. Odprawa roczna złotoryjskiej Policji z udziałem Zastępcy Komendanta
Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Artura Falkowskiego w sali
konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi.
01.02. Maraton na orientację „Śnieżne Konwalie” w Zielonej Górze. Na najdłuższej
50 km trasie nasz klub reprezentowali Michał Kołodziej i Bartosz Wilk. Zawodnicy
uplasowali się na 39 pozycji.
01.02. II Mistrzostwa Zagłębia Miedziowego w Taekwon-do w Legnicy. Grupa
Sportowej Akademii Taekwon-do Jawor i Złotoryja zajęła drugie miejsce w
klasyﬁkacji generalnej klubów.
03.02. Resort Skarbu Państwa dopuścił do dalszego etapu prywatyzacji Kopalni
Surowców Skalnych S.A. z siedzibą w Złotoryi, dwóch inwestorów: Basalt Minerals
GmbH z siedzibą w Linzu nad Renem i COLAS Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą w
Palędziu.
03.02. W złotoryjskim Loft Bilard Clubie prezes WOŚP Jurek Owsiak spotkał się z
organizatorami i wolontariuszami biorącymi udział w 22. Finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Złotoryi. Spotkanie uświetnił koncert złotoryjskich kapel:
Woda Ski Bla i Dobra Dobra.
03.02. Gmina Złotoryja realizuje program aktywności ﬁzycznej osób starszych. Dla
mieszkańców 50+ przewiduje się nieodpłatne, różnorodne zajęcia na gminnych
obiektach sportowych.
04.02. W Sądzie Rejonowym w Złotoryi odbyła się druga rozprawa, jaką
pełnomocnik Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wytoczył blogerowi
Piotrowi W. (MatkaKurka). Bloger jest autorem internetowych artykułów, w
których oskarża Jerzego Owsiaka i WOŚP m.in. o kradzież pieniędzy ze zbiórek,
marnotrawstwo publicznych środków, prowadzenie nielegalnej działalności
i wykorzystywanie nieletnich.
04.02. W Świerzawie odbyło się posiedzenie międzynarodowej grupy EUREKS
ZABYTKI, będącej euroregionalną grupą ekspercką zajmująca się ochroną
zabytków na terenie Euroregionu Nysa.
04.02. Kapituła Wyborów Człowieka Ziemi Złotoryjskiej 2013 wyłoniła ﬁnalistów
do tytułu „Człowiek Ziemi Złotoryjskiej 2013”. (TMZZ)
10.02. XVIII Licealne Spotkanie z Piosenką Poetycką w auli Liceum przy Kolejowej
– Koncert muzycznej sceny teatru „Mimo wszystko”.
14.02. V Międzynarodowy Turniej Piłki Halowej o Puchar Komendanta
Powiatowego Policji połączony z festynem dla dzieci „Bezpieczne Ferie 2014” w
Hali Sportowej Tęcza.
Krystyna Zalewska

GOSPODARKA ODPADAMI

Z ŻYCIA TMZZ

Uczmy się od lepszych!

Robert Pawłowski:
Jeszcze zanim zaczęto mówić o ustawie
śmieciowej, jadąc
przez Wartę Bolesławiecką można było
zobaczyć przed prawie każdą posesją
pięć kubłów na odpady segregowane.
Wnioskuję z tego, że
dzień 1 lipca 2013 r. ,
kiedy zaczęła obowiązywać tzw. „ustawa śmieciowa”, nie wprowadził u was zamieszania.
Mirosław Haniszewski, Wójt Gminy Warta
Bolesławiecka: Już od 1996 r. bardzo zdecydowanie wzięliśmy się za gospodarkę odpadową.
Kiedyś był taki pomysł, żeby w każdej większej
miejscowości było składowisko i my ten pomysł
zrealizowaliśmy. Wybudowaliśmy trzy niewielkie składowiska. Kupiliśmy również samochód
do zbierania odpadów i wyposażyliśmy w jeden
kubeł tych, którzy chcieli. Zachęcaliśmy ludzi
do podpisywania umów. Natomiast gdzieś tak
osiem lat temu postanowiliśmy zakupić więcej
kubłów i pójść w tzw. segregację odpadów u
źródła. Dzięki pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska kupiliśmy pojemniki,
część za swoje pieniądze, część za pieniądze
funduszu, a co ważniejsze, zaczęliśmy inwestować w nasze urządzenia do czyszczenia
odpadów. Mając te trzy składowiska, budując
na terenie Lubkowa zakład przetwarzania odpadów, udało się nam to wszystko zgrać i praktycznie od pięciu lat mieszkańcy gminy Warta Bolesławiecka prowadzą segregację u źródła. Pod
każdym domem jest pięć kubłów na odpady:
bio, na plastyk, na szkło, na papier i na odpady
zmieszane. To powoduje, że powoli, powoli tych
odpadów zmieszanych jest coraz mniej, a posegregowanych jest coraz więcej.
Jak to wygląda dzisiaj?
Muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o gospodarstwa małe, domki jednorodzinne, to sytuacja
jest w prawie w 100% dobra. Trochę problemów mamy w budynkach wielorodzinnych,
gdzie niejednokrotnie skonﬂiktowani sąsiedzi
trochę na złość, trochę przez zaniedbanie nie
zawsze są zdyscyplinowani, co do segregacji. Ale
pracujemy nad tym, nie załamujemy rąk, piszemy, przekonujemy, apelujemy poprzez ulotki,
na zebraniach wiejskich i myślę, że z czasem ta
sprawa będzie opanowana. Tu muszę podkreślić
jedną bardzo ważną rzecz. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła
na gminy, a szczególnie na władze gminne
bardzo poważny obowiązek, który jest materialnie wyliczalny. Każda gmina musi ograniczyć
składowanie odpadów na rzecz odzyskiwania
surowców wtórnych. W związku z tym zostały
określone parametry, jaki poziom redukcji tych
odpadów musi nastąpić. Co roku są składana
sprawozdania i za 2012 r. Gmina Warta Bole-
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sławiecka została oceniona na czwartym czy
piątym miejscu na Dolnym Śląsku jeżeli chodzi o
ilość zredukowanych odpadów.
Z pewną zazdrością patrzę na wasz wynik
za 2012 rok. Podczas gdy Złotoryja w 2013 r.
osiągnęła 9% recyklingu, wy rok wcześniej, rok
przed wprowadzeniem ustawy osiągnęliście
30%.
Mamy wskaźniki, które gminy będą musiały
osiągnąć w roku 2018. A to dzięki temu, że
prowadzimy segregację u źródła, jak najbliżej
gospodarstwa domowego. To jest najlepszy
sposób na redukcję odpadów. Nie ma takiego
sposobu technologicznego, który byłby równie
skuteczny. Np. metoda mokra, gdy każdy mieszkaniec wrzuca wszystko do jednego pojemnika
i ten kubeł jest wywożony do sortowni, nie
ma szans i możliwości, żeby z tych odpadów
zmieszanych uzyskać redukcję 30, 40, 50 czy
60 procent. A tak ma być docelowo. Przy takiej metodzie uzyskanie 10% redukcji można
uznać za sukces. Natomiast tu musi być wynik
znacznie, znacznie wyższy. Segregacja u źródła
praktycznie mieszkańców nic nie kosztuje. To
tylko odpowiednia organizacja kąta w kuchni, a
potem wysypanie poszczególnych odpadów do
odpowiednich kubłów przy domu.
Wydaje się to takie proste i oczywiste.
Ale to nie wszystko. My pięć, sześć lat temu
zaczęliśmy budowę nitek technologicznych do
przetwarzania odpadów.
Przetwarzacie tam odpady tylko z waszej gminy?
Tak.
Niedawno rozmawiałem z kimś, kto mi udowadniał, że taka instalacja jest opłacalna tylko
dla dużych miejscowości lub gdy będzie korzystać z niej kilka gmin.
Oczywiście, jeżeli ktoś teraz zaczynałby budowę
takiej sortowni: robił projekt, ściągał ekspertów, fachowców, konsultantów. Ale jeżeli ktoś
pomyślał kilka lat temu na swoje potrzeby i
systemem gospodarczym, nie zlecając to specjalistycznej ﬁrmie, to można to było zrobić za niewielkie pieniądze. My całą naszą instalację wybudowaliśmy za około 2 -2,5 mln. złotych. Dlaczego tak mało? Dlatego, że na każdym etapie
dążyliśmy do redukcji kosztów, poczynając od
kosztów projektu. Kierownika budowy zatrudniliśmy na pełny etat, a przy budowie zatrudniliśmy część bezrobotnych, a częściowo oparliśmy
się na pracownikach zakładu komunalnego.
Wszystko wybudowaliśmy sami. Halę o długości
ok. 60 m i szerokości ok. 20 m wybudowaliśmy
za 500 tys. zł., a nie za dwa trzy miliony. To jeden drobny szczegół. Ale to nie wszystko. Dyrektor nie pojechał i nie poprosił ekspertów, żeby
opracowali całą nitkę technologiczną, tylko w
oparciu o to, co chce osiągnąć, udał się na targi
Eko do Poznania i wybierał te elementy maszyn,
które będą mu potrzebne i na nasze potrzeby

niezbędne. Mamy sita, mamy taśmę
do segregacji, ale my to kupiliśmy,
jeśli dobrze pamiętam, za ok. 500-600
tys. Złotych. Wszystko razem – mechaniczno biologiczne przetwarzanie
odpadów, bez składowisk - kosztowało
nas około dwóch milionów złotych.
Faktem jest, że cztery-pięć lat temu.
Dzisiaj są inne ceny, podejrzewam, że dzisiaj
mogłoby to kosztować nawet ponad 10
mln. złotych. I w tym momencie byłoby to
nieopłacalne. My to zrobiliśmy dla swoich
ośmiu tysięcy mieszkańców. Dla swoich
potrzeb i dzisiaj jesteśmy zadowoleni, bo
nawet gdyby ta instalacja nie mogła przyjmować odpadów zmieszanych,
to my przyciśniemy śrubę mieszkańcom i
będziemy mieć tylko odpady posegregowane.
W tej chwili nie wywozicie odpadów do
instalacji regionalnych?
Tylko do swoich. Podlegamy pod RIPOK w
Lubaniu, ale mamy zgodę Lubania, że możemy
składować odpady na własnym składowisku
w Raciborowicach, które ma status instalacji
zastępczej. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania również ma status instalacji
regionalnej zastępczej. Natomiast kompostownik, czyli na biodegradowalne odpady już spełnia rolę instalacji regionalnej.
Taki kompostownik to chyba niezbyt skomplikowane i drogie urządzenie?
Kompostownik można wybudować za miliony
złotych, a można wybudować za kilkaset tysięcy.
Można kupić beton, płyty wybetonować, odpowiednie zbiorniki na odstojniki porobić – jaki to
problem? Wszystko systemem gospodarczym.
Widzę przez okno, że właśnie przejechała śmieciarka. To wasz zakład obsługuje gminę?
Tak, to jest nasza.
I musieliście zorganizować przetarg?
Tak, musieliśmy zorganizować
przetarg. I musiała nasza spółka
wygrać. I wygrała. I powiem
panu szczerze, że była tylko
jedna jako oferent. Ponieważ
zrobiliśmy przetarg tylko na pół
roku, tylko na dowóz do naszych
instalacji.
Najważniejszą sprawa dla samorządowców, według mojej oceny,
jest, żeby dla swoich wyborców
stworzyć jak najbardziej korzystne ceny usług komunalnych.
Korzystne cenowo i dostępne.
Dostępność w ogóle nie podlega dyskusji. Natomiast bardzo
ważna jest cena. Co z tego, że
będę miał kanalizację, wodę,
usługi śmieciowe na wysokim
poziomie, jak cena tych usług
będzie dwukrotnie wyższa niż średnia krajowa.
To moi wyborcy po prostu się zdenerwują. My
zawsze staraliśmy się, żeby usługi komunalne w
naszej gminie były jak najniższe. I dzisiaj mogę
się pochwalić, że w Gminie Warta Bolesławiecka
mamy najtańszą wodę dla mieszkańców, najtańsze ścieki, a ceny odpadów też są średnie, może
nawet trochę poniżej średniej.
Tu akurat Państwo macie ceny porównywalne,
jeżeli chodzi o gospodarstwa jedno-dwuosobowe, ale w przypadku większych, już jesteście
zdecydowanie tańsi. Mówimy o tych, którzy
zadeklarowali sortowanie odpadów, bo ceny
za zmieszane, macie bardzo wysokie.
I chcemy je jeszcze bardziej podnieść.
W Złotoryi małą różnicę pomiędzy opłatami
za segregowanie i niesegregowanie odpadów
uzasadnia się tym, że gdyby różnica byłaby
zbyt duża, mieszkańcy oszukiwaliby: deklaro-

waliby segregację, a nie stosowaliby jej.
Nie wiem, czy pan się orientuje, ale w Złotoryi
jest tzw. system gniazdowy. Odpady segregowane nie są odbierane bezpośrednio od
właścicieli nieruchomości, ale każe się tym
właścicielom nosić kubełki z posegregowanymi
odpadami do gniazd zlokalizowanych na terenie miasta. Czasami jest to kilkaset metrów od
miejsca zamieszkania.
Prawdopodobnie władze Złotoryi przespały
sprawę pojemników. Na pewno gospodarka
odpadami w środowiskach wielolokalowych jest
trudniejsza. Jak już wspomniałem, też mamy
ten problem.
Akurat w blokach prawdopodobnie gniazda się
sprawdzają, ponieważ mieszkańcy nie mają do
nich daleko.
W gminie mamy ponad 10 tys. pojemników.
Wszystkie są własnością gminy.
Ale wy pracowaliście na to długie lata.
Teraz w lecie kazałem dokupić trzysta pojemników na wszelki wypadek, ale poszły jak ciepłe
bułeczki.
Jaki procent mieszkańców deklaruje segregacje odpadów?
Prawie 100%. Bo my wymuszamy.
A ﬁrm ile?
Firmy mamy na indywidualne umowy. Nie objęliśmy ich systemem, ponieważ ustawa umożliwia takie rozwiązanie.
Przed wprowadzeniem ustawy ktoś do pana
przyjeżdżał, radził się, podglądał jak to w praktyce wygląda?
Przed wprowadzeniem ustawy to my razem z
wójtem Gminy Osiecznica bardzo aktywnie próbowaliśmy interweniować, jeśli chodzi o kilka
zapisów w ustawie. Chodziło o przetargi oraz o

Na chwil parę przed Walnym Zebraniem ...

składowisko będzie
funkcjonować do
2022 roku. Ponieważ
bliża się termin sprawozdawczego zebrania członków Towapołowa odpadów jest
rzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. Spotkanie odbędzie
już wyłapywana przez
się 6 marca 2014 o 17.00 w budynku siedziby Towarzystwa, gosegregację i sprzedaż
surowców wtórnych.
ścinnie na parterze, w sali wykładowej PODN.
To daje najważniejszy
Zwyczajowo w trakcie takiego zebrania będą podawane do
efekt: gmina jest bezwiadomości ogółu dane o działalności stowarzyszenia, wymiepieczna jeśli chodzi o
ustawowy obowiązek
niane będą fakty i podawane liczby. Czytelnicy „Echa Złotoryi” o
redukcji odpadów na
tych sprawach już słyszeli, a aktywni członkowie TMZZ w wielu
następne lata. My
z nich brali udział. Stąd na łamach czasopisma nie pora teraz, by
te wskaźniki mamy
przytaczać treść sprawozdania.
osiągnięte z dużym
wyprzedzeniem.
Pragniemy zaprosić na Walne Zebranie jak najserdeczniej osoby
Prowadziliście dodatdziałające w Towarzystwie, by o tej pracy mogły ponownie usłykową politykę inforszeć, a i same też opowiedzieć. Zapraszamy Członków chwilowo
macyjną w stosunku
biernych, by z tej postawy przeszły do aktywności. Chętnie też zodo mieszkańców?
baczymy dotychczasowych sympatyków, którzy zdecydują się zmieOdbył się cykl spotkań
nić formułę współpracy i przyjmą członkostwo w Towarzystwie.
z mieszkańcami, gdzie
rozmawialiśmy na teSpotkajmy się, popatrzmy na przeszłość i podyskutujmy o
mat segregacji i jeszcze
przyszłości
TMZZ.
bardziej nacisk kładliAleksander Pecyna
śmy na jej realizację.
To była podstawa.
Prezes Zarządu
Trudno było mieszkańców na samym początku, kilka lat temu,
dzone, a także żeby egzekucja prowadzona była
gdy nikt nie miał straszaka w postaci „ustawy
przez urzędy skarbowe no i przede wszystkim
śmieciowej” przekonać do segregacji?
żeby odstąpiono
Nie przypominam sobie, żeby to był kłopot.
od przetargów.
Ludzie bardzo chętnie przyjmowali te pojemniIle osób zatrudnionych jest przy gospodarce
ki. Chociaż lokalizacja pięciu pojemników to jest
odpadami?
pewien problem. Chociaż na terenach wiejskich
na pewno jest trochę więcej przestrzeni. Ludzie
W tej chwili razem z kierowcami około 12 osób.
się przyzwyczaili, nikt sobie już nie wyobraża
Natomiast to, co jest najważniejsze - jesteśmy
innego postępowania.
samowystarczalni. Ja prezentuję stanowisko
Jest jeszcze system workowy. Nie myśleliście na takie: gmina nie może być od nikogo zależna.
Jeżeli gminę się uzależni od innej, sąsiedniej
początku o tańszym rozwiązaniu w
gminy, to ona leży. W usługach komunalnych.
postaci systemu workowego?
Bo nie ma dobrych przyjaciół i kolegów. Jeżeli
Nie, workowy nie zdałby egzaminu.
jestem samowystarczalny, to jestem w stanie
Może go pies rozszarpać, a w przymieszkańcom zaproponować dobre ceny na
padku biodegradowalnych w ogóle
usługi komunalne. Dlatego bardzo mi przykro,
nie wchodzi w grę.
że rządzący w Warszawie podjęli tę ustawę i tak
Myślę, że ta nasza metoda jest najmocno uderzyła ona zwłaszcza w małe gminy,
lepsza, najdogodniejsza dla mieszktóre coś zrobiły w gospodarce odpadowej. Bo
kańców. Mamy trochę problemów,
gdybym nic nie robił, to tak jak wójtowie sąsiedbo nocami kradną nasze kubły z
nich gmin, miałbym luz. Ja natomiast miałem
posesji. Kubły są w cenie.
problem - majątek kilku milionów postawić na
kołki.
U nas za dzierżawę pięciu kubłów
mieszkańcy płacą tylko 2 złote mieGdy pokazuję waszą gminę, jako przykład na
sięcznie. Za pięć pojemników. Ale
prawidłową gospodarkę odpadami, słyszę, a
to jest korzystne, bo gmina będzie
bo Warta Bolesławiecka to bogata gmina.
miała spokój w zakresie uzyskanych
Nie! My mamy budżet około 22 -23 mln. złowyników w redukcji odpadów i to
tych. Ale my nigdy nie wydajemy pieniędzy bez
jest najważniejszy cel.
sensu. My zawsze oglądamy każdą złotówkę.
Tym bardziej, że kary będą rosnąć.
Podam panu przykład wodociągów. Przecież
mogłem zrobić tak jak wójt gminy Zagrodno w
Sortownia odpadów komunalnych w Lubkowie,
Oczywiście. Jak gmina nie osiągnie
Grodźcu albo wójt gminy Pielgrzymka w Sędziwskaźników, to zapłaci karę. A kara
gmina Warta Bolesławiecka
mirowie – oni pobudowali wodociągi dla swoich
musi być zbilansowana w opłacie
wsi po milion złotych. A ja - za 3 mln. wybudośmieciowej. I co? Wtedy wszyscy mieszkańcy
instalacje zastępcze. Buntowaliśmy się, jeździwałem 84 km sieci wodociągowej. A wie pan, co
dopiero się zdenerwują na wójta albo burmiliśmy do Warszawy, do sejmiku województwa.
zrobiłem? Kupiłem dwie koparki, zatrudniłem
strza.
Gdybyśmy się nie uaktywnili, to nawet instalacji
dwóch operatorów, zatrudniłem dziesięciu
zastępczej w Lubkowie nie miałbym wpisanej do Słuchając tego, co pan mówi, uświadamiam
bezrobotnych, których przekazałem do przedsobie,
że
system,
który
jest
obecnie
w
Złotoryi,
rejestru. Ale udało się.
siębiorstwa komunalnego. I oni wybudowali mi
w żaden sposób nie zapewni uzyskania pożąwodociąg.
W 2010 roku mieliśmy spotkanie w Lubaniu na
danego wskaźnika segregacji.
temat instalacji regionalnych i wtedy już był
Chcę podkreślić jeszcze jedną rzecz: Gmina
Nie. Trzeba wrócić do źródła. U źródła jest jedyto dla mnie sygnał, że będą pewne zmiany, do
Warta Bolesławiecka ma najniższe ceny wody
na metoda, która daje gwarancję tej redukcji.
których trzeba się przygotować. Od 2011 roku
i ścieków. U nas średnia cena wody i ścieków
Oczywiście tez może być tu pewien problem.
interweniowaliśmy, w Ministerstwie Ochrowynosi 5 złotych za m3. Dlaczego? Bo wiele
W
sprawozdaniach
każą
nam
podawać
liczbę
ny Środowiska, w Urzędzie Marszałkowskim.
zadań inwestycyjnych też robiliśmy systemem
mieszkańców
zamieszkałych
w
formie
meldunZwłaszcza pilnowałem naszego składowiska.
gospodarczym. Musieliśmy wymienić 84 km
ków. A niestety wielu ludzi za chlebem jedzie
Wiedziałem, że jest małe i może zostać wykresieci wodociągowej i zrobiliśmy to za 3 mln. zł.
do pracy. U mnie jest różnica około 800 do
ślone.
Gdzie kosztorysy sięgały 8 mln. Gdyby dzisiaj
1000 mieszkańców miedzy liczba wynikającą
była amortyzacja od 8 mln. a nie od trzech, to
Udało nam się. Mamy dzisiaj instalację regioz zameldowania, a złożonymi deklaracjami. To
cena byłaby zupełnie inna. I tak samo szliśmy z
nalną w formie kompostownia u siebie no i
jest około 10%. Wskaźniki natomiast wylicza się gospodarką komunalną śmieciową. Żeby to nie
mamy instalację zastępczą na składowisku i na
dla mnie dla 8300 mieszkańców, tymczasem
było kosztowne.
mechaniczno –biologiczne przetwarzanie odpafaktycznie przebywa 7300. Ale piszemy do midów. Dzięki temu jest szansa, że to moje małe
Robert Pawłowski
nisterstwa, aby te statystyki były inaczej prowaLuty 2014
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DZIEJE POPRAWCZAKA

Z WIZYTĄ W ZŁOTORYI

Czuwaj, Druhu
Wychowawco!

J

ak opowiedzieć coś ciekawego o wychowaniu w zakładzie poprawczym bez skazywania
Czytelnika na lekturę profesjonalnej analizy
systemów wychowania resocjalizacyjnego?
Odpowiedź jest prosta, choć może być zaskakująca – Harcerstwo... O roli metodyki harcerskiej
w wychowaniu resocjalizującym napisano już
morze opracowań,
że wspomnę tu opracowania lokalne - Eugeniusza Pożara „Organizacja harcerska a „drugie
życie” w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach-Zdroju”( Praca magisterska napisana w
1978 r. pod kier. doc. dr B. Garygi na Uniwersytecie Wrocławskim im. Bolesława Bieruta.), czy
autora tego artykułu „Związek Harcerstwa Polskiego w Złotoryi w latach 1945 – 1973” (Praca
magisterska napisana w 1989 r. pod kier. prof. J.
Przewłockiego w Wyższej Szkole Pedagogicznej
im. Powstańców Śląskich w Opolu.) .
Idea objęcia pracą harcerską młodzieży wykluczonej społecznie pojawiła się w Harcerstwie
w 1958 r. wraz z opracowaniem przez zespół
pod kierunkiem harcmistrz Marii Łyczko, metodyka pracy harcerskiej z młodzieżą upośledzoną
umysłowo i ﬁzycznie pod hasłem „Idziemy
budzić Słońce !”. Kilka lat później, w 1963 r.,
powstaje Wydział „Nieprzetartego Szlaku” GK
ZHP, który objął swą działalnością także młodzież niedostosowaną społecznie, umieszczoną
w placówkach izolacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości.
Harcerstwo do zakładu dotarło 24 grudnia
1973 r., kiedy powołano do życia 41 Drużynę
Harcerską „Nieprzetartego Szlaku”. Grupa – harcówka mieściła się obok działu elektrycznego
(teren obecnej grupy VI) i pod rządami dyrektora Jana Darłowskiego uruchomili ją: drużynowi
Jerzy Zdyb i Jan Wolski.
Z harcerskich czasów wychowawczych Jan
Wolski wyniósł doświadczenie i wiedzę o wychowankach, ale też korzyści osobiste. Przecież
realizując zadania wychowawcze zwiedził ponad
pół Polski na rajdach, obozach wędrownych
(niekiedy nawet dwa razy w roku szkolnym),
wycieczkach.
Wspomina swoja pierwszą wycieczkę z
wychowankami na Śnieżkę, kiedy w wyniku
zabawy chłopaki zjechali po oblodzonym stoku
w siną dal. Ponieważ sina dal znajdowała się
już po czeskiej stronie – nieodzowna stała się
pomoc GOPR.
Dużo satysfakcji przyniósł mu obóz wędrowny w latach 70. na szlaku Przemyśl – Sanok,
gdy wędrowali trasą typową, dzień po grupie
młodzieży „z dobrych domów”. W kolejnych
schroniskach zastawali krajobraz, jak po bitwie
oraz zdesperowanych pracowników, którzy na
wieść, że kolejna grupa jest z poprawczaka, na
ogół przechodzili lekkie załamanie nerwowe…
Po zajęciach harcerskich, wieczornych dyżurach
oraz porannych porządkach w atmosferze zwy-
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czajnej zakładowej
dyscypliny pozostawiali opiekunów
schronisk całkowicie
zdezorientowanych.
Do znudzenia wypytywali się oni – czy aby
na pewno ich grupa
jest z poprawczaka ?...
Pan Jan z nostalgią
wspomina ten czas,
jak sam mówi: przygody harcerskiej. Nie
ukrywa, że wtedy o
pracy w zakładzie i
o roli wychowawcy
nauczył się najwięcej,
przy dużej pomocy
bardziej doświadczonego kolegi Jerzego.
Wychowanie bowiem,
jego zdaniem, jest
procesem bilateralnym. Nie tylko
wychowawca naucza i wychowuje swoich
podopiecznych, ale też sam czerpie od nich
bezcenną dla wychowawcy wiedzę. W jego
przekonaniu wychowawca w czasie pracy
z młodzieżą ma szansę,
a nawet powinien, się
rozwijać oczywiście pod
warunkiem, że traktuje
swoich wychowanków
podmiotowo.
Chłopcy potraﬁą
odpłacić za serce – sercem, za zaufanie – szacunkiem i zwyczajnym
przywiązaniem. Jan
Wolski wspomina obozy
harcerskie, na które on i
inni instruktorzy z zakładu jeździli wraz z całymi
rodzinami. Z wielkim
zaufaniem oddawali
wówczas swoje małe
dzieci pod opiekę wychowankom. Mogli być
absolutnie pewni, że nie
tylko nie stanie im się
żadna krzywda, ale też
sami wychowankowie
roztoczą nad dziećmi
opiekę, niczym gwardia
pretorian.
Autor tego artykułu
sam pamięta jeden z
obozów harcerskich pod
namiotami w Ławicy,
gdy wielka (prawie dwa
metry wzrostu), groźna
góra mięśni, pokryta
tatuażami, których treść
należy zmilczeć, należąca do wychowanka o
przezwisku… Milimetr,
prowadzana była potulnie po obozie za szlufkę
od spodni przez uroczą,
małą kruszynkę Anetkę,
córkę jednego z wychowawców. Nie było wówczas roztropnie spowodować u Anetki grymas
niezadowolenia… Aby
przegonić wiejskich
motocyklistów, którzy
zakłócali spokój spaceru Anetki po leśnym dukcie – Milimetr bez widocznego wysiłku posłużył
się całkiem sporej wielkości drzewkiem, które
wcześniej po prostu wyrwał z korzeniami z ziemi…

W kolejnych latach do kadry instruktorskiej
drużyny dołączyli: harcmistrz Tadeusz Wójcicki,
harcmistrz Zdzisław Dudkiewicz i przewodnik
Eugeniusz Gołda.
Po tragicznej śmierci hm T. Wójcickiego 5
listopada 1985 r., drużyna i zakład poniosły
niepowetowaną stratę. Jego miejsce w drużynie
i zakładzie zajął 1 września 1986 r., świadom
odpowiedzialności i wysokiego progu startu –
harcmistrz Jacek Tyc.
W 1987 r. drużyna odbyła Kampanię Bohater i
uzyskała zaszczytną nazwę: 41 Drużyna Harcerzy
„Agrykola” im. Batalionu Harcerskiego „Wigry”.
Drużyna była przy pomocy zakładu samodzielnym organizatorem corocznych zlotów drużyn
„NS” w zakładach poprawczych i schroniskach
dla nieletnich w Grodźcu. Podczas Ogólnopolskiego Zlotu Drużyn „NS” w maju 1988 r., w
Funce – nasza drużyna na kilka lat wywalczyła
miano najlepszej drużyny „NS” w Polsce, a
niewiele później tytuł Drużyny Sztandarowej
Chorągwi Legnickiej ZHP (Dawało to zaszczytne
prawo asysty przy sztandarze ZHP.). W sierpniu
1988 r. jako jedyna w Polsce drużyna „Nieprzetartego Szlaku” otrzymała z rąk Naczelnika ZHP
powołanie na Zlot Jubileuszowy 70-lecia Har-

(1988 r. - Z. Dudkiewicz) i Berlinie (1989 r. - J.
Tyc). Z tej drużyny pochodzi też jedyny w Polsce
instruktor harcerski w stopniu przewodnika –
wychowanek zakładu poprawczego, Adam R. W
ramach działalności harcerskiej Z. Dudkiewicz
i J. Tyc brali udział jako delegaci w kolejnych
Zjazdach ZHP, a autor miał zaszczyt pełnić także
funkcję członka Rady Naczelnej ZHP.
Wraz z nadchodzącymi zmianami polityczno-gospodarczymi w Polsce, obok innych organizacji społecznych, także i Harcerstwo nie
wytrzymało nadejścia ery gospodarki rynkowej.
Organizacja podupadła i w niebyt odeszło naturalne środowisko działania drużyn „NS”.
Harcerstwo w zakładzie przeszło do historii
pozostając we wdzięcznej pamięci instruktorówwychowawców i sporej rzeszy harcerzy-wychowanków, którzy dzięki harcerstwu przeżyli przygodę, o której ich rówieśnicy nie mogli nawet
pomarzyć...
Należy mieć nadzieję, że przyjdzie jeszcze czas
napisania obszernej monograﬁi tej drużyny, bowiem i harcerze-wychowankowie i jej instruktorzy-wychowawcy wykonali fantastyczną robotę,
niemożliwą do przecenienia wychowawczego
na licznych szlakach turystycznych, żeglarskich,

cerstwa na Polach Grunwaldu. Na Zlocie grunwaldzkim drużynę prowadzili: Jacek Tyc i Ryszard Gratkowski. Nasi harcerze-wychowankowie, wyróżniani przez Główną Kwaterę ZHP brali
udział w obozach międzynarodowych w Dreźnie

obozowych oraz na rajdach, zlotach i biwakach
w szarych, smutnych czasach siermiężnego
komunizmu. Nie sposób jednak zrobić tego w
tym miejscu.
Jacek Tyc
Luty 2014

Spotkanie z dyrygentem

N

a początku stycznia po raz 22 zagrała w
kraju i tym samym w naszym mieście Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Po każdym z
ﬁnałów fundacja Jerzego Owsiaka rozsyła
po sztabach gorące podziękowania. Podobnie
było w tym roku. Podobnie, ale nie tak samo,
ponieważ tym razem do Złotoryi zawitał sam
dyrygent WOŚP. Stało się to co prawda za przyczyną procesu z udziałem Jerzego Owsiaka. W
związku ze sprawą, jaką Fundacja WOŚP wytoczyła blogerowi MatkaKurka wizyta Owsiaka
stała się w naszym mieście konieczna. W przeddzień rozprawy Jurek Owsiak postanowił osobiście podziękować sztabowi i wolontariuszom.
Do spotkania miało dojść w Loft Bilard Clubie,
do którego przybył cały złotoryjski sztab pod
przewodnictwem Ewy Miary. W oczekiwaniu na
prezesa fundacji można było posłuchać lokalnego zespołu Woda Ski Bla. W trakcie występu
zespołu w klubie pojawił się Jurek Owsiak, którego przywitano gromkimi brawami.
Od razu dało się odczuć, że w tym człowieku
jest moc i siła. Mimo tego hartu ducha, jaki
niewątpliwie posiada, poprosił przybyłych o
wsparcie emocjonalne podczas konfrontacji
ze swoim adwersarzem, jaka miała odbyć się
nazajutrz w Sądzie Rejonowym. Po krótkiej
przemowie przyszedł czas na wręczanie podziękowań. W tym wspomagała Owsiaka szefowa
złotoryjskiego sztabu.
Gdy na scenie pojawili się już wszyscy wolontariusze i pomocnicy WOŚP, można było ponownie usłyszeć zespól Woda Ski Bla. Przyszedł czas
dla fotoreporterów i na autografy, co sprawiło
wiele radości wolontariuszom jak samemu
Jurkowi. Na koniec krótkiego spotkania sceną
zawładnął kolejny lokalny zespół Dobra Dobra,
który bardzo zaciekawił dyrygenta WOŚP, de
facto konesera muzyki.
Takie spotkania dają wiele radości i pewnie
byłaby ona niczym niezmącona, gdybym nie
przeczytał w Internecie za kilka godzin komentarzy pod artykułem o wizycie Owsiaka w Lofcie.
Błyskawicznie zaczęły się zawody hejterstwa:
kto szybciej, kto mocniej, kto brutalniej dołoży
Owsiakowi i jego sympatykom. Plucie jadem
i uwalnianie frustracji – tak jednym zdaniem
można by skomentować to, co biło w oczy z
pewnego portalu informacyjnego.
Czym ta nagonka na działalność Owsiaka jest
spowodowana? Możemy się tylko domyślać: naszym narodowym charakterem, bezinteresowną
zazdrością, strachem, że ktoś zmienia świat czy
po prostu głupotą?
W ostatnim czasie można odczuć nasilenie się
tego typu zdarzeń. Narasta krytyka i rzucanie

bezpodstawnych oskarżeń czy oszczerstw. Dziwi
mnie fakt, że robią to politycy, osoby medialne
czy też organizacje o podobnym do WOŚP zakresie działalności, a które powinny cieszyć się z
sukcesu Owsiaka, czyli ogromnej kwoty uzbieranej na ratunek dla potrzebujących. Swoją niechęć do Owsiaka manifestują nie tylko pewne
organizacje czy politycy z konkretnej opcji, ale
my – zwykli niezaangażowani w świat wielkiej
polityki ludzie. Dziś, gdy każdy ma dostęp do
Internetu, zarzucenie komuś nieuczciwości nie
jest niczym trudnym. Nie trzeba być odważnym,
by zaatakować sąsiada, nauczyciela, celebrytę…
Internet zapewnia nam anonimowość. Kryjemy
się za zasłoną niku, fałszywej tożsamości i wyciągamy swoją wirtualną broń, czyli laptopy, iPady, iPody, tablety…i jedziemy jeden po drugim.
Krwi nie widać, ran też, ale boli! I o to chyba
chodzi – zadać ból.
Gdyby MatkaKurka prowadził swój blog pod
własnym imieniem i nazwiskiem, pewnie długo
by się zastanawiał, w jakie zdania składają się
litery wystukane na jego klawiaturze. Może
wtedy przyszłaby mu przez głowę myśl, by
sprawdzić, czy to, co myśli na temat Owsiaka
i jego fundacji, jest faktem czy plotką. I czy na
pewno jest bezkarny, gdy rzuca oskarżenia na
szefa WOŚP?
Nie bez winy są w tej całej sytuacji media,
które podgrzewają atmosferę. Na portal, gdzie
pod artykułem o wizycie Owsiaka w Złotoryi
pojawił się szereg złośliwych komentarzy, wejdzie więcej osób, a im więcej odwiedzin, tym
strona cenniejsza dla reklamodawców. Dla
dziennikarzy też nie ma czasem znaczenia, gdzie
leży granica między prawdą a ﬁkcją dziennikarską. Co za tym idzie, powstaje chaos informacyjny i poruszenie społeczne. Przez jakiś czas temat
żyje własnym życiem, ale dramat oczernionego
w mediach człowieka trwa dłużej.
Smutne to, że łatwiej jest wyrazić negatywne
emocje, oczernić, krytykować, wytknąć błędy
niż coś pochwalić czy pogratulować sukcesu.
Mam ostatnio dziwne odczucie, że krytykujemy wszystko i wszystkich, dobre i złe, wesołe i
smutne….Tak jakby grupa internautów siedziała
przed monitorem i czekała, by przy okazji jakiegoś newsa podzielić się swoim złym nastrojem.
Wypada wierzyć, że ta grupa jest nieliczna, ale
niestety bardzo, bardzo głośna.
A wracając do Owsiaka - rzesza ludzi którzy
pomagają Orkiestrze, cały czas rośnie i będzie
rosła! Do końca świata i jeden dzień dłużej. Na
przekór wszystkiemu.
Paweł Zabłotny
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HISTORIA PEWNEJ KAMIENICY
krzyż, więc z
pewnością nie
był to dom
świecki. Wydaje się możliwe,
ze kamienica
powstała na
skutek scalenia dwóch
sąsiednich kamienic (patrz
Werner 1746).
Z ich rozbiórki
lub przebudowy pochodziły
więc najprawdopodobniej
wszelkie pozostałości (sklepienia, układ
piwnic, połowiczna rozbudowa tylnego
traktu). Tezę
o pierwotnie
innej parcelacji potwierdza również odkryte w czasie prac
konserwatorskich drugie zejście do piwnicy.
Pierwszą linie kolejową otwarto w 1884, być
może więc zmiany architektoniczne kamienicy
miały miejsce właśnie w tym okresie?
Sekretów kamieniczki zapewne było więcej,
nic więcej jednak nigdy nie odkryła i pewnie
zatrzyma je tylko dla siebie.
Pewnej nocy ludzie kościoła opuścili budyneczek. Bez rodziców kamieniczka-kopciuszek
popadała w coraz większe tarapaty, ładnie zwane ,,brak prawidłowej gospodarki remontowej”,
po prostu :,,wszystkich znaczy niczyje”. Kamieniczka jednak wciąż czekała na swoją szansę i
lepsze czasy, które nadeszły i to z porządnym
przytupem. Chociaż nic tego wcześniej nie zapowiadało…
Komu, komu, bo nie sprzedam domu! Biedny
Kopciuszek spotkał wreszcie swoją dobrą wróżkę. Szczęśliwie nabywcy, amatorzy budynków
pokrzywdzonych i niechcianych, zobaczyli w

Kopciuszek
stał się królewną

P

ewna niewielka kamieniczka przy kościele
świętej Jadwigi w Złotoryi, przy uliczce Friedrichstraße nie miała za dużo szczęścia.
Po pożarze miasta i utracie znaczenia Gimnazjum Trozendorfa zupełnie straciła na znaczeniu
i nikt nie chciał jej odwiedzać. W zasadzie stała
się całkiem zapomniana. Otoczenie zubożało i
kamieniczka-kopciuszek też.,,Jaka ze mnie ruina” – pomyślała kamienica –,,chyba muszę się
rozpaść i zrobić miejsce nowej… ‘’
Niepozorna kamieniczka miała jednak swoje
tajemnice i sekrety, z których największym było
prawdopodobne podziemne przejście łączące
ją z klasztorem świętej Jadwigi. Przejście jest
bardzo dobrze ukryte i mieszkające w budynku
zakonnice, organista czy altaryści mogli bez
przeszkód niepostrzeżenie przechadzać się do
klasztoru na jutrznie i nieszpory. Mieszkańcy
wypiekali tez chleb w piecu chlebowym znajdującym się w ostatniej izbie kamiennej piwnicy.
Pewne jest to, że w zwieńczeniu tympanonu
nad portalem znajduje się do dnia dzisiejszego
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SZKOŁY ZNANE I NIEZNANE
obiekcie delikatne piękno i duży potencjał.
Najciekawsze obiektami były niewątpliwie
elementy kamieniarki i stolarki. Wieloościowa
elewacja frontowa w partii parteru posiada
atrakcyjne oproﬁlowania. Najstarsze wydaje
się być ościeże skrajnego lewego okna parteru.
Pozostałe okna, partia cokołowa i zgrabny portal
główny pochodzą zapewne z odbudowy lub
przebudowy, prawdopodobnie po 1819 (patrz
rycina Stuckarta).
Nieistniejące już XIX-wieczne ościeża okienne
elewacji frontowej 1. piętra zrealizowano na
podstawie modnych wówczas wzorników detali
architektonicznych. Z nich również pochodzą
zrekonstruowane detale stolarki drzwiowej,
nawiązujące do bardzo popularnego wówczas
na tym terenie „twórczo” rozumianego neogotyku. Elewacja została zwieńczona wydatnym
gzymsem, którego poprawna renowacja była
prawdziwym wyzwaniem konserwatorskim
(analogiczny gzyms międzykondygnacyjny zrekonstruowany został na tylnej elewacji.) Bliskość
pięknego założenia klasztornego widoczna z
okien, bliskość złotoryjskich plant, była dobrem
dodanym. Od czasu pojawienia się dobrej
wróżki prace projektowe rozpoczęto.
Kapitalnym pomysłem dla kamieniczki był
lifting i wysokie obcasy – podniesienie budynku
i wymiana więźby otworzyły nowe możliwości
aranżacji przestrzeni. Wyburzono stropy, zazbrojono i wykonano nowe, kotwiąc przy tym liche
ściany. Rozebrano więźbę dachową i podniesiono wysokości kondygnacji. Wszystkich zmian
dokonano przy pełnym szacunku
dla delikatnego piękna, które zauroczyło dobrą
wróżkę od pierwszego wejrzenia. Ościeża okienne uzupełniono. Portal wejściowy z piaskowcowym krzyżem odrestaurowano. Gzymsy oddzielające nowe mury wykonano według wzorów
niemieckich
Kamieniczka zaczęła pięknieć. Wtedy zdarzył
się cud. Pojawił się całkiem zamożny książę i kupił naszą skromną kamieniczkę. A dokładnie jej
dolną część. Dla księcia kamieniczka piękniała
jeszcze bardziej. Cały parter stał się jednoprzestrzenną salą. Aby to osiągnąć, wykonano łukowe podciągi w ścianach nośnych, wykańczając
je cegłą. Stolarkę drzwiową wykonano według
istniejących neogotykich
wzorców widniejących
na starych skrzydłach
drzwiowych. Te same
elementy pojawiły się na
drzwiach wewnętrznych.
Przyszedł czas na ostateczne szlify – makijaż i
biżuteria – dobór kolorów, materiałów, świateł,
detali. Sale w końcu
zapełniły się ludźmi.
Codziennie przychodzą
do budyneczku, który
tak wspaniale wypiękniał, klienci stabilnego
i tradycyjnego banku.
Codziennie zasiadają przy
biurkach długoletni pracownicy, a na poddaszu
mieszkają zadowoleni
ludzie.
Nigdy, przenigdy, nasza mała, skromna, pokorna kamieniczka-kopciuszek nie spodziewała
się takiego splendoru i
rozkwitu. Spodziewała
się raczej powolnego
upadku niż spokojnej,
dostojnej przyszłości.
No cóż, cuda zdarzają się
nie tylko w bajkach.
Dorota Dutka-Masek,
Paweł Dutka

Nasze
małe gimnazjum
cz. II

K

ontynuujemy artykuł poświęcony krótkim
dziejom Gimnazjum w Rokitnicy. Oddajemy
głos tym, dla których otwarto tę kameralną
placówkę oświatową.
Hubert Birowski (z III klasy) tak pisze o swojej szkole:
Według mnie szkoła w Rokitnicy jest genialna!
Jest tu wysoki poziom nauczania oraz mnóstwo
ciekawych przedmiotów je wspomagających. Miłe
i w większości inteligentne towarzystwo. Małe
klasy uprzyjemniają lekcje i pozwalają więcej się
nauczyć. Nauczyciele są bardzo uprzejmi i wyrozumiali, w razie problemów można z nimi spokojnie
porozmawiać. Jedyny minus tej szkoły jak dla
mnie to dojazdy, ale to jest naprawdę mały problem, ponieważ jeździ bus. Nauka w tej szkole jest
łatwiejsza i przyjemniejsza niż gdzie indziej.
Jego koleżanki z klasy Patrycja Sopata i Ola
Orzechowska w podobnym tonie snują swoje
reﬂeksje.
Patrycja: Z perspektywy trzech lat w mojej

szkole bardzo dużo się zmieniło. Po odnowieniu
klas zrobiło się jaśniej i przytulnie. Zakupiono
tablicę interaktywną, która pozwala na łatwiejszy dostęp do wiedzy. Na zewnątrz powstało
nowoczesne boisko, które umożliwia ćwiczenia
na świeżym powietrzu. Jest duże i można na
nim organizować różne imprezy szkolne.
Dopiero zaczynałam edukację z obawą ,jak w
niej będzie, a już niedługo trzeba będzie ją opuścić. Są tu wspaniali nauczyciele, którzy bardzo
indywidualnie podchodzą do każdego ucznia.
Poznałam bardzo fajne koleżanki i kolegów. Jest
to mała szkoła, ale dzięki temu wszyscy się tu
znamy i czujemy jak rodzina. Bardzo smutno
mi będzie, jak będę z niej odchodziła.
Ola: Nasze gimnazjum jest bardzo fajne i
ciekawe. Tutaj wszyscy się znają, nie jesteś
tylko numerem z dziennika, jak to bywa w
niektórych szkołach. Tutaj nauczyciele wiedzą, jaki jesteś i na co cię stać. Jestem w 3
klasie gimnazjum. Od czasu, kiedy zaczęłam
uczęszczać do tej szkoły, wiele się zmieniło. Tak
naprawdę spędziłam tu całe moje dzieciństwo,
Luty 2014

ponieważ chodziłam tu do podstawówki. Gimnazjum i
podstawówka dzielą
ze sobą budynek i
współpracują. Wiele
się zmieniło, ponieważ
w tym roku zostało zbudowane
oczekiwane przez
wszystkich nowe
boisko. Klasy zostały
wyremontowane,
a sprzęty odnowione lub zakupione
nowe. Mamy
również tablicę
interaktywną, dzięki
której nauka stała
się o wiele ciekawsza. Jest tu wielu
uczniów ze Złotoryi,
lecz to nic nie znaczy, gdyż wszyscy świetnie
dogadujemy się ze sobą.
Cieszę się, ze uczęszczam do tej szkoły. T już 3
lata jak w niej jestem i ze smutkiem będę musiała się z nią rozstać.
W trakcie powstawania tego
tekstu, w mury
macierzystego
Gimnazjum
wrócił uczeń
klasy II – Kacper Gruszecki,
który od początku roku
szkolnego
2013/2014
uczęszczał do
Gimnazjum
nr 5 im. C. K.

niała atmosfera, mało uczniów w klasie. We
Wrocławiu brakowało mi też dawnych przyjaciół.
I.R.-S: Co teraz możesz powiedzieć o swojej
obecnej szkole? Teraz, gdy możesz ją porównać
z wrocławskim gimnazjum.
K.G. : Można się tu dużo nauczyć, nie da się
ściągać i klasy nie są przepełnione.
I.R-S: Czy coś się zmieniło, gdy Cię nie było z nami?
K.G.: Powstało nowe, wspaniałe boisko. Klasy
są odnowione i mamy tablicę interaktywną w
pracowni matematycznej.
I.R-S: Na co w szczególności zwróciłbyś uwagę
kogoś, kto zastanawiałby się nad wyborem
gimnazjum w przyszłości?
K.G: W małej szkole wymaga się więcej, można
się dużo nauczyć, gdy chce się uczyć. Są też
ciekawe wycieczki, na które warto jeździć.
I. R-S: Czy wielka nowoczesna szkoła sportowa
we Wrocławiu przegrywa z Twoim Gimnazjum?
K.G.: Pod względem atmosfery i możliwości
rozwoju intelektualnego – zdecydowanie tak!
I.R-S: Miło to usłyszeć. Dziękuję za rozmowę.
Kończąc artykuł o rokitnickim Gimnazjum liczymy
na to, że nasza dobra passa będzie wciąż trwać...
P.S do artykułu grudniowego.

Norwida we Wrocławiu.
Poznajmy jego reﬂeksje związane z powrotem do Rokitnicy.
Rozmowę z Kacprem przeprowadziła nauczycielka języka polskiego Iwona Radziejewska – Segda.
I.R.-S: Znów jesteś naszym
uczniem, Kacprze. Opowiedz,
dlaczego zdecydowałeś się na
powrót z Wrocławia do Gimnazjum w Rokitnicy?
Kacper Gruszecki: Zdecydowałem się, bo tu jest zawsze wspa-

Krzysztof Segda, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rokitnica: Stowarzyszenie istnieje dzięki
życzliwości i wsparciu Pani Wójt Marii Leśnej,
która już od początku była naszym stronnikiem.
Wspierała naszą inicjatywę stworzenia przyjaznej szkoły i jej zawdzięczamy pomoc prawną z
Urzędu Gminy Złotoryja, która była niezbędna
przy tworzeniu statutu i rejestracji Stowarzyszenia. Tym samym pani Wójt Maria Leśna, Rada
gminy i Rodzice są „ojcami założycielami” naszego Gimnazjum w Rokitnicy.
Iwona Radziejewska – Segda
Anna Woźniak
Zdjęcia: Krzysztof Segda

Pierogi
galicyjskie

Ciasto: 1 szklanka letniej wody, mąka pszenna
farsz: ok. 40 dag białego sera (dosyć suchy), tyle
samo tartych jabłek, cukier
Jabłka obieram i trę na tarce z dużymi
oczkami, odciskam sok. Ser rozgniatam widelcem i dodaję do
jabłek, dokładnie mieszam i
słodzę (ilość cukru zależy
od indywidualnego smaku). Zagniatam ciasto z
wody i mąki (ilość mąki
taka, aby powstało dość
miękkie ciasto. Wałkuję
cienko i wycinam krążki
szklanką. Nadziewam
farszem, zlepiam i gotuję
w osolonym wrzątku kilka
minut od wypłynięcia. Polewam roztopionym masłem.
Zoﬁa Luzar
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obdarowanego
tytułami ziemskimi. Siedmiu
z dziewięciu
synów Ditricha
zapoczątkowało
rodowe gałęzie,
które z czasem
do nazwiska dopisywały nazwę
miejscowości:
Kauﬀung, Leipe,
Liebenthal, Neukirch, Nimmersatt, Schönau,
i Wilkau. W ich
posiadaniu znalazły się dość rychło zamki w: Alt
Schönau (Stara
Kraśnica), Röversdorf (Sędziszo1943 r. wa), Konradswaldau (Kondratów),
Maiwaldau (Maciejowa), Kaufung
(Wojcieszów). Dwóch braci stanu
duchownego osiedliło się w Świerzawie i w Nowym Kościele. Linie
Zedlitz-Leipe oraz Zedlitz-Neukirch
wywodzą się właśnie od nich i trwają nieprzerwanie do dzisiaj, od 1945
r. poza Śląskiem.
Pierwsza informacja o nowopowstałym zamku w Nowym Kościele
pojawiła się już w 1319 r. za sprawą
Bernharda v. Zedlitz (syna Ditricha),
ale akt kupna-sprzedaży z roku
1399 r. pierwszym właścicielem
zamku czyni Heinze Zedlitza, męża
Anny v. Schwenkfeld. Wnuk Heinza
– Zygmunt II, zasłynął z sympatii do
husytów, czym ściągnął na siebie
ekskomunikę papieską, ale zarazem
uratował wieś przed zagładą, którą
siali husyci w wojnie skierowanej
przeciwko katolikom. Klimaty antykatolickie udzieliły się synowi
Zygmunta II, Georgowi v. Zedlitz (z
racji licznego potomstwa - 27 dzieci
- zwanego „Płodnym/Owocnym”),
Nowy Kościół stał się kolebką śląskiego ruchu reformatorskiego.
Pochodzący ze Złotoryi kaznodzieja
- Melchior Hoﬀman, uczeń samego

Utracony pałac
U

roda falistej linii pogórza kaczawskiego oraz żyzność tych
ziem sprawiła, że rozkochiwali się
w niej możni, tu właśnie osiedlając
się i tu budując swoje rezydencje

wiać, bowiem po „perle” zostały
już tylko dawne widoki utrwalone
na przedwojennych pocztówkach.
Stojąć w miejscu dawnego bogactwa, nachodzi nas jednak dziwne
uczucie, że miejsce
na zawsze dotknęła
skaza niekompletności, brakującego
elementu, który stanowił o istocie tego
miejsca. Takie uczucie
pojawia się w Nowym
Kościele, w którym na
kilku arach rozciągał
się neogotycki pałac z
licznymi wieżyczkami,
mansardami, dekoracyjnymi blankami.
Opleciony wędrującym bluszczem, od
frontu zadaszony
markizą, z szerokim
podjazdem, wewnątrz
Herby rodowe Zedlizów na ambonie kościelnej – z arkadowym dziedzińcem zielonym od
rodowe. Dzisiaj chętnie wizytujemy
pnącej winorośli. Nowy Kościół...
odrestaurowane dawne prywatne
Rodowe początki
majątki, przerobione na hotele
Pierwszymi właścicielami wsi
i eleganckie restauracje. Jednak
o łacińsko brzmiącej nazwie
nie wszystkie pałace możemy dziś

podziwiać w ich całej okazałości.
Bywa, że z przykrością odnotowujemy nieodwracalny proces powolnego znikania dawnych „architektonicznych pereł”, które od lat niszczeją na naszych oczach. Bywa też,
niestety, że już nie ma przy czym
się zatrzymać i nie ma czego podzi-

„Nowa Ecclesia”, pozostającej pod
zwierzchnią władzą księcia świdnicko-jaworskiego, byli potomkowie
rycerza Ditricha - założyciela śląskiej
linii Zedlitzów, przybyłego na Dolny
Śląsk w XII w. i dzięki zasługom
oddanym książętom piastowskim,

Lutra, w wieży nowokościelnego
zamku odprawiał pierwsze na
Śląsku msze w obrządku protestanckim. Fakt ten po trzystu latach
upamiętniono medalem okolicznościowym z wizerunkiem Georga v.
Zedlitz, a upamiętniającym okrągłą
rocznicę reformacji.

Reformatorskie prądy…
W 1532 r. Georg
przejmuje na własność
katolicki kościół Mariacki
i od tego momentu staje
się on świątynią miejscowych luteran. Kolejny
właściciel – Zygmunt
III, 23. dziecko Grzegorza, syn Margarety v.
Hohberg, zostaje prezydentem w Izbie Śląskiej,
Radzie Cesarskiej, a przez
cesarza Rudolfa II powołany zostaje do stanu baronów Rzeszy. Po śmierci
Zygmunta III w 1616 r.
zamkiem, w najtrudniejszych trzech pierwszych
latach Wojny Trzydziestoletniej, zarządza
wdowa Johanna – trzecia
żona i to ona sprzedaje
posiadłość Konradowi
v Zeidlitz z Wiesental
(Bystrzyca) – bratankowi
zmarłego męża. Nowy
właściciel nabytek traktuje jako dodatkowe
lokum do czasowego
przebywania, a trwająca
wojna powstrzymuje go
od jakichkolwiek nakładów ﬁnansowych. Na
łożu śmierci zamek przekazuje bratankowi Hermannowi v. Czettritz, ale
ten nie stanowi dla niego
wielkiej wartości i szybko
pozbywa się darowizny
na rzecz Zygmunta v. Falkenhayna (z Sokołowca).
Nowy właściciel oddał
kościół katolikom, zmuszając protestantów do
odbywania coniedzielnych podróży do Hermsdorf (Jerzmanic Zdroju),
obszarowo należącego
już do sąsiedniego księstwa legnickiego.
Po 83. latach zamek
wraca do Zedlitzów,
odkupuje go senior rodu
Zygmunt Sygfried v.
Zeidlitz-Neukirch (1719
r.). Wojny śląskie spowodowały zawirowania
terytorialne, w efekcie
powrót ziemi śląskiej do
Prus i ponowną dominację ewangelików nad
katolikami. 18.10.1743 r.
kolejny raz w starej izbie
zamkowej wieży przybyły z Jerzmanic pastor
Matthaei poprowadził
pierwszą po 89. latach
„kościelnej tułaczki”
mszę ewangelicką. Konrad Gotlieb II v. Zedlitz
pogodził wiernych swojej
wsi i wyłożył środki na
nowy Dom Boży dla
ewangelickiej wspólnoty
- 9.11.1749 r. nastąpiło
poświęcenie nowej
świątyni (data utrwalona
została na „ambonowych” godłach).
Z rąk do rąk…
Kolejni potomkowie rodu Zedlitz
nie mają łatwego zadania. Okolice
nękane są przez wojska francuskie.
Kampania napoleońska i towarzyszące jej zniszczenia, podpalenia,
plądrowanie oraz konﬁskata żyw-

bunkowej obecności swojego wojska w maleńkiej,
malowniczo usytuowanej
miejscowości. Otto v. Zedlitz
dopisuje do nazwiska nazwę miejscowości – Nowy
Kościół. Następni lokatorzy
zamku to: Wilhelm I (starosta świerzawski), Wilhelm
II (baron, królewsko-pruski
major oraz ziemski dyrektor
księstwa Schweidnitz i Jauer
– świdnicko-jaworskiego),
a następnie baron Georg v.
Zedlitz-Neukirch. Jedenaście lat po śmierci Georga,
wdowa Maria z domu v.
Tümpling odsprzedaje
posiadłość kuzynowi męża
– baronowi Herbertowi v.
Zedlitz-Neukirch. Zanim to
jednak zrobiła, doprowadziła do gruntownej przebudowy zamku, nadając mu
- znany z pocztówek - neogotycki charakter. Kolejna
wdowa, po zmarłym w
1925 r. Herbercie v. Zedlitz,
Esther z domu v. Pilati po
siedmiu latach samotnego gospodarzenia zostaje
zlicytowana. W wyniku
licytacji dom kupuje kolejny
członek rodu – baron Heinrich v. Zeidlitz-Neukirch
z linii Tiefhartmannsdorfer
(Podgórki). Na potrzeby
licytacji berlińska ﬁrma
Elsas dokonuje dokładnego
spisu majątku, w katalogu
zamieszcza zdjęcia budynku
i wnętrz. Ostatni właściciel,
na co dzień przebywający
w majątku warmątowickim
(Eichholz), w 1945 r. zezwala swojemu przyjacielowi
Güntherowi Grundmannowi, konserwatorowi
zabytków śląskich, na
złożenie muzealnych
dzieł sztuki wywożonych
z szykującego się do obrony Wrocławia. Nie przewidziano tempa i rozmachu,
z jakim przemieszczał się
front. Mieszkańcy wsi
ewakuowali się na zachód,
Dziedziniec wewnętrzny,
zostawiając zgromadzone
widok z 1909 r.
w zamku dobra. O dalszym
losie tych rzeczy możemy
tylko snuć przypuszczenia,
że stały się łupem żołnierzy
armii radzieckiej, którzy
idąc z frontem wprowadzili
się do zamku. Ignorancja
wobec dzieł kultury spowodowała, że zgromadzone
dzieła muzealne i księgozbiory, wartościowe wyposażenie zamku oraz rodowe
dobra Zedlitzów złożone
byle jak na przyczepach
samochodowych wyjechały
w niewiadomym kierunku,
wartościowe drobiazgi należące do gospodarzy zniknęły w głębokich czeluściach
sowieckich mundurów,
Wnętrze pałacu
natomiast cała reszta spłonęła podczas zaplanowanej
ności staje się zmorą wszystkich
dewastacji. Za pomocą materiałów
mieszkańców wsi. W 1813 r. w
wybuchowych budynek częściowo
czasach barona Otto Fridricha v.
zwalono, doprowadzając do naZedlitz, wracający z Moskwy Napotychmiastowych i nieodwracalnych
leon zatrzymuje się
zniszczeń. Dalsza dewastacja odbyw Nowym Kościele; być może gości
wała się już pod nadzorem władzy
na zamkowych salonach i tam właśnie negocjuje z miejscowym pasto- ludowej, która podjęła decyzję
o rozbiórce zamku, ocalałą cegłę
rem Bergmannem warunki niera-

przeznaczając na odbudowę stolicy. roda na wyciagnięcie ręki stała się
Wejście Rosjan i powojenna zmiana idealnym miejscem dla lekcji biogranic zakończyły ponad sześćsetlogii realizowanych w terenie przez
letnią (i obejmującą 15 pokoleń)
Bronisławę Świtkowską. Lekcje miło
obecność Zedlitzów w Nowym
wspominają ówczesne uczennice,
Kościele.
Ostatni
właściciel
zamku
zmarł w
1954 r. na
terenie
RFN w
Bieberbach nad
Riß.
Na zgliszczach...
Zamek,
który
dzięki
Pozostałość po zamku - brama wjazdowa, 2014 r.
licznym
przebudojedna z nich do dzisiaj przechowuje
wom stracił charakter obronny i stał zebrane wówczas liście miłorzęsię rezydencją pałacową, do końca
bu i tulipanowca. Inna w swoim
swojej świetności otoczony był z
ogrodzie zasadziła lilię złotogłową,
czterech stron fosą i przylegającym
która przyjęła się i co roku
do niej stawem, po którym jaśnie
w porze kwitnienia jest ozdobą
państwo i goście relaksowali się
ogrodu. Niestety dendrologiczne
pływając łódkami. Fosa utrzymała
okazy spotkał podobny los, co zasię do połowy lat 50., staw powoli
mek. Parkowa aleja przeszkadzała
zarastał, aż stał się czymś
w planowanych budowach i drzewa
w rodzaju większej kałuży. W pałaścięto.
cowych ruinach bawiły się dzieci,
Dzisiaj po zamku nie ma śladu,
poszukując skarbów, uruchamiając
najmniejszego... nie licząc trzech
wyobraźnię w czasach trudno dosłupów z bramy wjazdowej z I poł.
stępnych książek, niedostępnego
XIX w., które można zobaczyć jadąc
jeszcze kina. Pamiętają pomiesztraktem w kierunku Jeleniej Góry.
czenia parterowe, przypominające
Ziemia, na której stał pałac, została
kuchnię lub
sprzedana i
spi-

Patynowany medal wydany w 1818 r. z okazji 300. rocznicy
reformacji. Na awersie - popiersie Georga v. Zedlitz, na rewersie
- portal z Chrystusem na krzyżu. Dziękuje ewangelicki NK 1818
żarkę, w których brakowało urządziś stoją na niej domy jednorodzindzeń, ale pozostały kaﬂe o przene i warsztaty. Rozebrane zostały
pięknych wzorach. Co odważniejsi
również „czworaki” usytuowane
penetrowali piwnice, szukając reszpo lewej stronie pałacu, po wojnie
tek skarbów, lub zwyczajnie - czego- zamieszkane przez przybyłych z
kolwiek do zabawy.
Kresów osadników. Mieszkańcy
Pałac był nieruchomością stozapamiętali drewnianą zewnętrzną
jącą wewnątrz okazałego parku
galeryjkę zawieszoną na wysokości
o powierzchni 2,75 ha, w którym
pierwszego piętra i ciągnącą się
znajdowały się roślinne i drzewne
wzdłuż całego budynku, z której
okazy. Mieszkańcy wsi pamiętają
wchodziło się do mieszkań, zapewolbrzymich rozmiarów platany
ne dawnej służby i innych pracowklonolistne, miłorzęby japońskie.
ników zatrudnionych do „obsługi
Ozdobą parku był stary tulipanopałacowej”.
wiec z rodziny magnoliowatych
Joanna Sosa-Misiak
(pochądzacy z terenów wschodniej
Źródła: H. Arendt, „Besuche nach
Ameryki Północnej) o pięknie rozdem Untergang – Verlorene Schlösłożystej koronie, którego kwiaty
przypominały wielkie tulipany. Setki ser und Herrenhäuser in Schlesien.
Schloβ Neukirch an der Katzbach,
kwitnących na przełomie czerwca i
Kreis Goldberg (1); w Schlesien
lipca kwiatów o żółtozielonej barHeute. Unabhängiges Magayin, nr
wie na zewnątrz i pomarańczowej
11/2001.
wewnątrz przyciągały mieszkańców
i konserwatorów ochrony przyrowww.dolny-slask.org.pl
dy. W szczytowej porze kwitnienia
www.delcampe.net
drzewo zachwycało pomarańczową
www.dokumentyslaska.pl
jaskrawością. Park i ciekawa przy-

ŻYCIORYSY
ny kazachskiej mieli okazję przekonać się o
gościnności tych ludzi. Bywało, że dostawali
lepsze kęsy do jedzenia - snuje Helena - bo
tubylcy rozumieli, że przybysze są wyrwani z
lepszego dostatniejszego życia, niż to, które
oni tu wiedli. Zesłańcy wtopili się w społeczność i razem z nią uczestniczyli w weselach.
Smakowali tam duszoną baraninęi inne potrawy oraz własnej produkcji alkohol. Na co
dzień Jadwiga zbierała lebiodę i przyrządzała
ją ze zbożem z ukradzionych kłosów z pola.
Docierały od rodziny paczki, a w nich chleb
zapiekany ze smalcem. Piękne domowe
obrusy zachwycały kazachskie kobiety, które
chętnie wymieniały tę namiastkę luksusu za
żywność. Jadwiga zaprzyjaźniła się z panią ze
Stołowicz - Antoniną Jasińską. Kiedy po wojnie przyjechała do Jadwigi, pod swój dach
przyjęli ją Nowiccy, a ona została ukochaną
babcią ich dzieci.
Wyjazd w nieznane
W Kowalach nie jest bezpiecznie. Kiedy
Kasia Chmara dostaje „sprawkę - prigłaszenie
w Czelabinskuju obłast”, w porozumieniu z
bratem postanawiają uciec. Józefowi ciężko
rozstać się z narzeczoną, postanawiają, że i
ona wyjedzie, ale zabierze brata Józika. W
Karol Chmara z rodziną
Klecku stryj Bernard organizuje transport.
do końca swego życia opowiadała o szmacianej
iałoruś – bogata pięknem krajobrazu, bujną
Jeszcze można zabrać ze sobą wiele dobra.
roślinnością i obﬁtością szlacheckich rodów - lalce z porcelanową główką, którą dostała od
Rodzina przewozi swoich uciekinierów na stację
brata.
wpisała się też w historię naszej rodziny – mówi
do Klecka, stryj przeznacza cały wagon dla swoHelena Szułkowska, mieszkanka Nowej Wsi
ich. Jeszcze zdążyli się do nich dosiąść sąsiedzi:
Nadszedł zły czas. Nad rodziną Chmarów
Grodziskiej. Za Bugiem – kontynuuje – mieszkali zebrały się czarne chmury. Ciężko zachorował
Marian Gudynowski i Wacek Kołosowski. Z
nasi bliscy, tworząc rodziny Chmarów, Ćwirków,
chwilą otrzymania karty ewakuacyjnej do PoEdward. Kiedy po operacji żołądka w szpitalu
Kołosowskich, Nowickich, Pietkiewiczów, Pioznania można było załadować dobytek. Chmaw Baranowiczach zmarł, prawosławni miesztrowskich, Puzinowskich, Szpakowskich, Rymarowie zabrali pięknego ogiera Bułana, słomę,
kańcy nieśli z domu trumnę na barkach, aż na
szewskich i Wańkowiczów.
siano, trochę ziarna i obrok. Nowiccy załadowali
sam cmentarz do Lachowicz. Po drodze, koło
karego wałacha i krowę Malinę. Rodziny zabieszkoły, zatrzymali się na chwilę, oddając hołd
Zaczęło się w Kowalach
rają kufry z pościelą, odzieżą, kilkanaście bochlubianemu
nauczycielowi.
Kiedy
w
Kowalach
Najstarsze gniazdo rodzinne zostało założone
nów chleba, po worku mąki i kaszy, ceber słoniktoś umarł, zapraszano żałobników. „Wujek
przez Stefanię Ćwirko-Godzycką i Juliana Rymany, wyroby masarskie, słoje z miodem, beczułki
Wincio Hulicki z babcią Heleną mieli piękne
kiszonej kapusty i ogórków, bańkę
oleju i bańkę samogonu. Później,
w trudnych momentach, samogon
stanowił najlepszą walutę.
Ruszyli, był 25 grudnia 1945 roku.
Kiedy przejeżdżali przez Kowale,
chłonęli wzrokiem każdy element
krajobrazu rodzinnej miejscowości.
Zalewali się łzami, dławili szlochem,
bo zostawili rodziców i dom rodzinny. Ukołysani miarowym stukotem
kół oddali się rozmyślaniom. Kasia,
niczym w kalejdoskopie, przebiegała
myślami przez swoje życie w Kowalach. Przywołała obraz młodego –
Józka Nowickiego. Stał wyprostowany
na peronie w smudze słońca, padającej wprost na niego, po odjeździe pociągu. A teraz widzi go przed budką,
pilnującego materiałów budowlanych
używanych do budowy trakcji kolejowej. Zmęczona pakowaniem, przeżyJan Nowicki w mundurze armii carskiej - pierwszy z lewej.
Edward Chmara ciami, oparła się o jakiś pakunek i z
zamkniętymi oczami uśmiechała się
do wspomnień. Kiedyś z koleżankami
głosy i wyprawiali kolejne dusze na skrzydłach
opowiadały sobie sny po nocy andrzejkowej.
szewskiego. Ów związek wydał na świat dwanautkanych z modlitwy i pieśni, prosto do Niebios
Kasi przyśnił się Józek Nowicki. Koleżanki wróścioro dzieci: pięć córek i siedmiu synów. Dzieci
bram”. Czuwających wzmacniano wódką. Kiedy
żyły – to będzie, Kasiu, twój mąż . Phi! - fuknęła
chowały się zdrowo, a gdy dorosły, założyły
Kasia - to smarkacz. Minęły lata, kiedy Katarzywłasne rodziny i rozpierzchły się po okolicy. Naj- ktoś rozstał się z życiem, Wincio wołał do cioci:
„chodź, idziemy mieniać pacierze na wódkę”.
na jechała z narzeczonym dać na zapowiedzi, po
młodsza z córek – Helena, ur. 19 sierpnia 1883
drodze dosiadł się do nich „smarkacz”. Czyżby
Mieszkańcy ciężko pracowali i chętnie koroku - poślubiła starszego o dziesięć lat wdowca
czarował? Wkrótce zaręczyny zostały zerwane.
rzystali z każdej okazji do nauki. Ciekawostką
Antoniego Chmarę i objęła opieką pasierba
A teraz... jadą razem w nieznane. I jakby tkniętamtych czasów były Wędrowne Szkoły dla
Edwarda. Małżeństwo spłodziło pięcioro dzieci:
ta jakąś myślą spojrzała na Józka i zobaczyła
Dziewcząt. Krewny Chmarów udostępnił poWitolda, Józefa, Jadwigę, Henryka i Katarzynę
uśmiechniętego, dobrze zbudowanego młodego
mieszczenie i przyjezdna instruktorka mogła
(matkę Heleny).
mężczyznę. Józek odwrócił głowę, podchwycił
wyedukować kilka dziewczyn, w tym Kasię
Edward Chmara został kierownikiem szkoły
spojrzenie, uśmiechnął się tajemniczo, jakby
Chmarównę. Ogólnie ludzie wiedli dobre życie
w Ordzie k/Lachowicz. A że siostra Kasia była
chciał powiedzieć: „jeszcze trochę, Kasiu, bęi
nie
pragnęli
zmian.
Wybuch
wojny
przerwał
uczennicą w tejże placówce, zabierał ją codziendziesz moja”.
tę
sielską
codzienność,
w
zamian
nie
dając
nic,
nie ze sobą. Ufała bratu i kiedy siedząc na ramie
prócz trwogi, zamętu i nieszczęść.
Mijały dni, a oni wciąż jechali. Nowy 1946
rowerowej zdarzyło się podskoczyć, wiedziała,
rok powitali w Poznaniu. Tu odnalazł ich brat
że nie dało się inaczej. Edward lubił ludzi i lubił
Okropności wojny
Katarzyny. Do Złotej Góry dojechali 6 stycznia,
obdarowywać drobiazgami bliskich. Swojej maNa Sybir traﬁają nasi – Witold Chmara (sołakurat na święto Trzech Króli. Zamieszkali przy
cosze przywoził upominki albo słodycze. Kasia
tys) z siostra Jadwigą. Dokwaterowani do rodzi-

Szli na Zachód osadnicy
B
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ulicy Limanowskiego 13, razem z Aleksandrą i
Bernardem Nowickimi, rodziną Świecików i żołnierzami Armii Czerwonej. Chłopaków ciągnęło
na wieś. Jeździli, szukali, a kiedy znaleźli dwa
domy obok siebie, przeprowadzili się.

W kilku przypadkach zawiązały się nici sympatii,
które po wielu latach zaowocowały wizytami.
(A kiedy do swojego dawnego domu przyjechała po latach Ruth Plotz, zapytała, czy może ze
schowka w łazience zabrać swoje ukryte rzeczy,
nikt nie zgłaszał sprzeciwu – zabrała).
Pierwszych osadników było piętnaścioro.
Sołtysem został Marcin
Gawron. Żołnierze
sowieccy „bawili się”
świetnie, zdewastowali wiele budynków.
Ulubioną zabawą było
wprowadzanie koni na
piętra, po schodach, a
kiedy schodziły, łamały
sobie nogi, więc zabijali
je i oddawali do rzeźni.
Drugą „bardzo męską”
zabawą było strzelanie
do słoików z niemieckich
spiżarek.
1959 r. - rodzina Chmarów
Osadnicy urządzali
swoje życie w nowej
rzeczywistości. Do położnicy biegły z pomocą
sąsiadki, mężczyźni
sprzęgali konie do prac
polowych, a organizacją
szkoły zajęła się pani
Filomena Szuster. Przyjeżdżają kolejni osadnicy: Maria i Stanisław
Maćków, Józefa i Władysław Łukasiewiczowie,
Katarzyna i Marcin Gawronowie, Mieczysław i
Anna Kalinowscy, Janina
i Józef Paszkowscy, Mikołaj Łukasiewicz, Jan
Kwakszyc, Helena i Eugeniusz Szczęśni, Jadwiga i
Chmarowie, Nowiccy i Rymaszewscy, 1950 r. Stefan Turbakowie, Apolonia i Józef Dawidowiczowie, Józef Paszkowski
Nowa Wieś Złotoryjska
oraz Karol i Karolina Listowscy. Wkrótce wśród
Rodzeństwa Chmarów i Nowickich zamieszmłodych mieszkańców, przybyłych z różnych
kały w jednym domu, drugi nadal zajmowali
kresowych miejscowości, zawiązują się nowe
Niemcy. Gospodarstwa były zelektryﬁkowane,
małżeństwa i przyjaźnie. Katarzyna Chmara i
sprzęt rolniczy zmechanizowany, w obsłudze
„smarkacz” Nowicki postanawiają być razem.
którego instruktorami byli im Niemcy. Polacy
Korespondencyjnie otrzymują rodzicielskie
rozumieli trudną sytuację poprzednich właścibłogosławieństwo i (za pośrednictwem następcieli gospodarstw i służyli im opieką – pomagali
nych emigrantów Hulickich i Pietkiewiczów),
załatwiać sprawy w urzędach, wozili do lekarza.
dwie gęsi oraz wędliny na weselne przyjęcie. Po

Stefania Ćwirko-Godzycka z dziecmi Edmundem i Haliną.
Luty 2014

przesyłkę udała się Katarzyna do Międzyrzecza.
Zaprosiła kresowych sąsiadów na wesele, a ci
zrewanżowali się prosiaczkiem, którego zapakowali do skrzyni. I tak z weselnym ekwipunkiem
Katarzyna dotarła do Legnicy, skąd udała się
pieszo do domu. Nadszedł uroczysty dzień 14
sierpnia 1946 roku. Sakramentu małżeństwa
udzielał ks. Michał Dunas w kościele św. Jadwigi
w Złotoryi. W przyjęciu weselnym uczestniczyli
polscy i niemieccy mieszkańcy wsi, a do tańca
na pianinie przygrywała Erna. Niemcy przemycili
swój zwyczaj tłuczenia garnków „na szczęście”,
których przygotowali pokaźną ilość.
Nasze dzieci są „stąd”
Młodzi mieszkańcy Nowej Wsi Złotoryjskiej
pracowali w pocie czoła. Osiągali efekty. Plony
cieszyły, rogate dawało dobre tłuste mleko, kury
się niosły, nie brakowało pierza na pierzyny i
poduchy. Dzieci małe uczyły się na miejscu, a
starsze w szkołach miejskich. Sąsiedzi nadal
wspierali się. W kraju rozwijało się życie polityczne, które wdarło się w życie jednostek.
Zakładają Spółdzielnie Produkcyjne! Pomimo
nachalnej propagandy rolnicy niechętnie wpisywali się do tej wspólnoty, bo poznali destrukcję,
jaką ze sobą niesie, jeszcze na Wschodzie. Ostatecznie Spółdzielnia powstała, przewodniczył
jej Józef Nowicki. Indywidualny wkład rolników
był różny, w zależności od stanu posiadania i z
czasem widać było, jak o wspólne mało ludzie
dbają. Właściciele z bólem patrzyli na zaniedbane bydło, niszczenie urządzeń i maszyn.
Nastąpił rok 1956 i powrócono do gospodarstw
indywidualnych. Gospodarze szybko uporali się
ze złymi skutkami kolektywizacji i już po kilku
latach każdy w czymś się specjalizował. Helena
Szułkowska mówi: Z naszej wsi zrobiła się kraina
mlekiem i miodem płynąca. Produkowaliśmy
dużo żywności, której nadmiar był odsprzedawany. Na nasze produkty i wyroby przybywało
chętnych.
Przeciętnie rodziny posiadały po troje lub
czworo dzieci. Dla nich ziemia i dom w Nowej
Wsi Złotoryjskiej to dom rodzinny. Obecnie wiele domów przejęli potomkowie niegdysiejszych
osadników. Jeśli właścicielem jest potomek
męski, to nawet w kwestii nazwisk jest „jak po
wojnie”.
Dzisiaj ci młodzi są już dziadkami i pradziadkami. To oni ostatni słyszeli dumki, pieśni patriotyczne i kościelne w wykonaniu rdzennych Kresowiaków. Teraz dbają o ich groby, przechowują
pamiątki, stoją na straży zwyczajów i tradycji.
Coraz częściej najmłodsi sięgają po te rodzinne
skarby, by zdobyć wiedzę o przodkach, ale też
zaczynają rozumieć, że przyszłość buduje się
dzisiaj, ale na fundamentach dnia wczorajszego.
Pani Helena Szułkowska jako nauczycielka
uczestniczyła w życiu kulturalnym regionu, a
krok w krok podążali za nią jej uczniowie. Spełniła swój życiowy obowiązek wychowania kolejnego pokolenia. I chociaż jej dorosłe życie płynie tuż obok – w Nowej Wsi Grodziskiej, to dom
rodzinny jest ciągle tym gniazdem, do którego
zlatują się pisklęta z najodleglejszych miejsc.
Przynajmniej raz w roku, na wieczerzy wigilijnej
spotykają się w dużym gronie. W porywach bywało trzydzieści osób. Bardzo są przywiązani do
menu przestrzeganego przez rodziców i starają
się je zachować. Jest to też czas na opowiadanie
dziejów rodziny i oglądanie pamiątek przede
wszystkim spełnienie życzenia kochanego Ojca,
by w wieczór wigilijny spotykali się wszyscy w
rodzinnym domu. Dotrzymują obietnicy.
Pani Helena tworzy drzewo genealogiczne,
zacieśnia jedne, odnawia drugie kontakty rodzinne i powoli z okruchów ludzkiej pamięci
wyłania się pokaźny zapis rodzinnej historii..
Wysłuchała i opracowała Danuta Sosa

K. i J. Nowiccy z dziećmi.
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CZŁOWIEK ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ 2013

P

rawie trzy godziny trwały obrady Kapituły
Wyborów Człowieka Ziemi Złotoryjskiej
2013, podczas których spośród 31 propozycji
nominowano do tytułu pięć kandydatur. Nie
było łatwo. Wiele osób z rozpatrywanej listy
może pochwalić się konkretnymi osiągnięciami
w roku ubiegłym. Przewodniczący Kapituły
– Mirosław Kopiński musiał zarządzić dwie dogrywki w głosowaniu, aby ustalić ostatecznie, że
do tytułu zostali nominowani:
Małgorzata i Zbigniew Gruszczyńscy. Ona to
pani sołtys wsi Wojcieszyn. On od wielu lat
działa społecznie, a zawodowo jest dyrektorem
Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji, a

od niedawna również redaktorem naczelnym
Gazety Złotoryjskiej. Nominację otrzymali za
nadanie Wojcieszynowi charakteru wsi tema-
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tycznej przez oryginalne skojarzenie dotychczasowej walki grupy mieszkańców z farmą
wiatrową z ideą Don Kichota. Wojcieszyn jako
Wioska Don Kichota to nadzieja na zjednoczenie mieszkańców wokół działań, które mają
na celu wypromowaniu wsi, zwiększenia jej
atrakcyjności turystycznej, a w rezultacie poprawy jakości życia. Jak trudne zadanie przed
sobą postawili, ten tylko wie, kto chociaż
trochę bliżej poznał Wojcieszyn. Nie ma tu
spektakularnych zabytków. Wieś skryta jest
niejako w cieniu doliny, którą płynie Skora,
zarośniętym korytem. Można kręcić nosem,
że Don Kichot to Hiszpan, a Wojcieszyn
jest oddalony od La Manchy o dwa i pół
tysiąca kilometrów. Tyle, że jest to bardzo
powierzchowny ogląd. Tak naprawdę Don
Kichot i wiatraki są pewnym symbolem, logo,
pod którym odbywają się i odbywać się będą
w Wojcieszynie różne przedsięwzięcia. Pierwszy
krok został uczyniony. Wojcieszyn stał się wioską tematyczną – Wioską Don Kichota. W ślad
za tym poszły konkretne działania: odbyły się
szkolenia, wyjazdy studyjne do innych wiosek
tematycznych, uczestniczenie w konferencjach.
Dzięki temu o wiosce zaczęto mówić. Wreszcie
nawiązano kontakty z La Manchą w Hiszpanii i
być może już w przyszłym roku pierwsi turyści
z Wojcieszyna udadzą się tam, by na miejscu
sprawdzić, jak to naprawdę z tym Don Kichotem
było. Są też bardzo namacalne efekty działalności państwa Gruszczyńskich w Wojcieszynie. To
pomalowane gustownie przystanki autobusowe, zajęcia dla dzieci oraz warsztaty manualne.
Na horyzoncie zaś jawi się cel główny: organizacja we wsi fundamentów pod turystykę przejazdową i pobytową.
Stanisław Kubicz i Urszula Regulska to kierownictwo Zespołu Artystycznego Żołnierzy Rezerwy Rota. Nominację otrzymali za promowanie

na bardzo wysokim poziomie artystycznym nurtu patriotycznego, organizację wielu koncertów
i to nie tylko na terenie ziemi złotoryjskiej, które

uświetniły obchody rocznic oraz świąt.
W natłoku codziennych spraw zapominamy
często, jak ważna jest edukacja patriotyczna, celebrowanie tradycji oręża polskiego, ale również
przypominanie, co kiedyś znaczyły takie słowa
jak honor i ojczyzna. Sami członkowie zespołu
mówią, że „ wydźwięk ich programów, na który
składają się pieśni i ważne dla Polski teksty, ma
być głównie patriotyczny i religijny. Smutno
im, że wielu wspaniałych bohaterów jest zapomnianych, wiele ważnych tematów pomija się
milczeniem. Przesłanie jest takie, aby pamiętać
o wielkich ludziach, wielkich wydarzeniach”. Kto
choć raz uczestniczył w koncercie Roty, wie, że
nie są to puste słowa, że jest to autentyczne,
wzruszające, a zarazem podniosłe wydarzenie.
Nic więc dziwnego, że stowarzyszenie szczyci
się, że realizuje zadania publiczne z zakresu
obronności państwa.
Zespół tworzą obecnie dwie śpiewające
panie: Monika Słaby i Honorata Waleńska oraz jedenastu panów: Jerzy Bałtrukiewicz (śpiew), Jerzy Bucha (gitara i śpiew), Stanisław Furtan(śpiew), Władysław Grocki (akordeon i śpiew), Stanisław Kubicz (śpiew), Andrzej
Miller (gitara i aranżacje muzyczne), Andrzej
Mrzyk (śpiew), Marcin Porębski (klawisze), Maciej Regulski(perkusja), Franciszek Słaby (śpiew), Mariusz Waleński (śpiew), Wojciech
Wiącek (gitara i śpiew) i Rafał Zaczkowski (bas).
Scenariusze koncertów przygotowuje Urszula
Regulska, prezentacje multimedialne - Joanna
Bandyk a wizerunek sceniczny zespołu - Jan
Kusek.
Cezary Skała i Agnieszka Młyńczak to działacze
społeczni, propagatorzy epoki napoleońskiej.
Zostali nominowani za wkład w upowszechnienie wiedzy o wydarzeniach kampanii napoleońskiej 1813 r. w dorzeczu Kaczawy, organizację
szeregu imprez plenerowych, odczytów, za

odnowienie pomnika w Jerzmanicach Zdr. upamiętniającego bitwę o Złotoryję w 1813 r.
Bez wątpienia za ich sprawą kampania na-

poleońska z roku 1813 na terenach Dolnego
Śląska odżyła, a właściwie narodziła się na
nowo. To ich zasługa, że dwusetna rocznica tych
wydarzeń nie przeszła w Złotoryi i jej okolicach
bez echa. Bez większego wsparcia z zewnątrz,
a nawet trochę na przekór różnym instytucjom
i organizacjom, potraﬁli zaangażować wielką
rzeszę ludzi do odnowienia pomnika w Jerzmanicach czy organizacji w kawiarni państwa Baranów uroczystej rekonstrukcji podpisania rozkazu bitwy o Złotoryję. Za ich sprawą żołnierze
napoleońscy zawitali do Chojnowa i Piotrowic,
do Zagrodna. Apogeum uroczystości na ziemi
złotoryjskiej nastąpiło w Jerzmanicach, gdzie
kilkudziesięciu żołnierzy z epoki, przedstawicieli
Polski, Niemiec i Francji, w obecności władz
powiatu, Gminy Wiejskiej Złotoryja oraz Gminy
Krotoszyce uroczyście odsłonili obelisk upamiętniający bitwę o Złotoryję.
Odczyty, publikacje i stałe dochodzenie prawdy, jak to w rzeczywistości było przed dwustoma
laty. Niewątpliwą zasługą Cezarego Skały jest ,
że w tym wszystkim potraﬁł odnaleźć akcenty
polskie, co dla mieszkańców naszej małej ojczyzny powinno być szczególnie ważne.
Marzena i Ewelina Szkutnik są działaczkami
społecznymi z Czapli. Zostały uhonorowane
za kreowanie działań, które doprowadziły do
stworzenia z Czapli tematycznej Wioski Piasku
i Kamienia, a także za przyczynienie się do wyróżnienia wsi Czaple w konkursie „Piękna wieś
dolnośląska 2013” w kategorii najlepszy start w
odnowie wsi . Na to wszystko złożyło się wiele
cząstkowych działań: organizacja wyjazdów
do teatru i na imprezy sportowe, „feriada” dla
dzieci, zajęcia Nordic Walking, zajęcia aerobiku, szkolenia z aktywizacji zawodowej czy kurs
pierwszej pomocy. Fundusze na większość z
tych zadań pozyskano z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.

Przede wszystkim zaś należy podkreślić skupienie mieszkańców Czapli wokół konkretnych
działań na rzecz wsi: prace porządkowe, czy
odnowa stadionu.
Luty 2014

Aneta Wasilewska jest dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi. Kapituła doceniła
umiejętne wykorzystanie wielkiej pasji w pracy
zawodowej, dzięki czemu kierowana przez nią

placówka była w 2013 r. znaczącym centrum
kultury dla całej ziemi złotoryjskiej.
Pani Aneta już po raz trzeci jest nominowana
do tytułu. To o czymś świadczy. Być może nie
ma tutaj spektakularnych pojedynczych osiągnięć, ale jest ciągła, systematyczna, mrówcza
praca, której efektami można by obdzielić niejeden dom kultury.
Wiele wystaw, spotkań z autorami, realizacja
różnorodnych projektów, Noc z Andersenem,
Narodowe Czytanie Fredry, akcje ekologiczne,
kursy… Myliłby się ktoś, kto w Złotoryjskiej bibliotece upatrywałby jedynie magazynu książek,
które można wypożyczać. To jest prawdziwe
centrum kultury, które nie ogranicza się jedynie
do tego miejsca, a co ważniejsze, daleko wykracza poza zwykłe funkcje biblioteki. Wykracza
również i to bardzo poza samą Złotoryję.
Wszystkim nominowanym gratulujemy.
Wszystkim zgłoszonym do Wyborów – dziękujemy za pracę na rzecz lokalnej społeczności w
2013 r. I nie przejmujcie się Państwo jednostkowymi głosami tych, którzy negują wszystko i
wszystkich, a sami nic nie wnoszą w życie nas
wszystkich. Róbcie nadal swoje! Dla mnie, dla
członków Kapituły, dla większości mieszkańców
ziemi złotoryjskiej - jesteście wielcy! Mam nadzieję, że to wyróżnienie będzie dla Was dodatkowym, pozytywnym bodźcem do dalszego
działania.
Gdy czytacie Państwo ten tekst, Kapituła
dokonała już ostatecznego wyboru. Kto został
Człowiekiem Ziemi Złotoryjskiej 2013? Kto i za
co uzyskał największe uznanie grona w składzie:
Zenon Bernacki, Roman Gorzkowski, Iwona
Siwińska, Bogdan Szyja, Kazimiera Tuchowska,
Alfred Michler, Mirosław Kopiński, Andrzej
Kowalski i Robert Pawłowski – poinformujemy
podczas uroczystej gali 20 marca w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji. Do tego czasu
wszystkich członków Kapituły obowiązują śluby
milczenia.
Robert Pawłowski

List do redakcji

W placówce prężnie działa Stowarzyszenie
„Odnaleźć siebie”, które współdziała z samorządem terytorialnym, instytucjami pomocy społecznej, placówkami oświatowymi, fundacjami,
które niosą pomoc niepełnosprawnym.
Ochronę i promowanie praw dziecka wspiera
istniejące od 10 lat szkolne Koło TPD, uznane przez władze regionu za wiodące, z racji
działalności charytatywnej i dla dobra dziecka
oraz jego rodziny (żywność, odzież, zapomogi,
wsparcie stypendialne).
W związku z tym, że większość uczniów dojeżdża do szkoły, w okresie jesienno-zimowym dla
wszystkich chętnych (często nieposiadających
śniadania) placówka organizuje bezpłatny, ciepły napój i kanapki.
Żyjemy w czasach, w których ciężko poruszać
się w gąszczu przepisów
I często niezrozumiałych dla przeciętnego
człowieka procedur, ale nic to skoro wychowankowie i ich rodzice wiedzą, że zawsze mogą
liczyć na Ludzi pracujących w tej placówce.
Wiem, że Dyrekcja i Współpracownicy tej
szkoły widzą nie tylko cuda tego świata, ale
pochylają się też nad małym, bezbronnym dzieckiem.
Wszyscy Pracownicy nie tylko sami pomagają,
ale swoim entuzjazmem zarażają też innych.
„Jeśli masz chociaż jeden adres pod który zawsze możesz pójść, i być pewien, że zostaniesz
przyjęty bez względu na wszystko, to znaczy, że
jesteś szczęśliwym człowiekiem”.
E-mail: soszwzlotoryja@gmail.com
Złotoryja, 30.01.2014
Z poważaniem,
Grażyna Ślusarczyk

„Pokaż mi jak traktujesz „maluczkich”,
a powiem ci, jakim wielkim jesteś człowiekiem”.
Szanowna Redakcjo w związku z ogłoszonym
plebiscytem na „Człowieka Ziemi Złotoryjskiej”,
zachęcona do wyciągnięcia na światło dzienne
bohaterów, którzy działają dla lokalnej społeczności, proponuję nie jednego, ale wielu wspólnie
działających ludzi.
Wiem, że regulamin konkursu nie pozwala,
aby lokalna społeczność dowiedziała się o
wspólnie działających bohaterach nie jednej
akcji, ale bohaterach życia.
W związku z tym całą swoją nadzieję pokładam w Państwa Redakcji.
Dyrekcja i Współpracownicy Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi
od ponad 50-lat działają dla najsłabszych-dzieci
niepełnosprawnych z terenu ziemi złotoryjskiej
oraz ich rodziców.
Kadra realizuje nie tylko założenia strukturowe placówki, ale prężnie propaguje idee
integracji ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Dzięki
realizowanym programom Unijnym uczniowie
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Złotoryi uczestniczą w atrakcyjnych projektach edukacyjnych, wyjazdach na basen, hipoterapii, wycieczkach krajoznawczych i innych
przedsięwzięciach.
Rokrocznie uczniom posiadającym orzeczenie
o niepełnosprawności wychowawcy umożliwiają w okresie ferii i wakacji indywidualny i
zbiorowy wypoczynek. Gdyby nie ogromne zaangażowanie i pomoc pracowników, większość
z dzieci nigdy nie zobaczyłaby polskiego morza
czy innych pięknych zakątków Polski.
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przyciąga miłośników historii także
ich związek ze schwenckfeldianami, stanowiącymi ważny fragment
dziejów miejscowości.
Rys historyczny
Początkowo - od 1206 r. wieś
była własnością klasztoru cysterek z Trzebnicy. Od XVI wieku jej
górna część należała do rodu von
Mauschwitz, potem von Zedlitz. W
1524 r. odprawiano tu już nabożeństwa luterańskie. Wieś stała się
centrum schwenckfeldian, osiedliło
się tu wielu wyznawców Caspara
Schwenckfelda. Byli oni nawracani
na katolicyzm przez przybyłych jezuitów: początkowo dobrym słowem,
potem karami. Prześladowania
spowodowały, iż w 1726 r. 180 osób
spośród nich wyemigrowało na
Łużyce, następnie do Pensylwanii
w USA. Ich potomkowie nie zapomnieli jednak o ojczyźnie przodków
i co jakiś czas pojawiają się we wsi
z wizytą.
Pod koniec XVIII w. wieś dzieliła się na: Twardocice Górne z
Fot. Łukasz Rycąbel kolonią Zielonki (karczma, kuźnia)
oraz Dolne (pałac, folwark, kościół
a szlaku pielgrzym- ewangelicki, 2 szkoły, 4 młyny, browar, karczma,
kowym – Drodze
kuźnia, gajówka, pastorówka) - własność rodu
św. Jakuba oraz na tra- von Braun, po nich von Ueckermann. W Rochosie łączącej Ostrzycę z
wie, który po wojnie stał się częścią Twardocic,
Grodźcem znajduje się
był pałac.
kolejna wieś gminy
Zabytki
Pielgrzymka - Twardocice, która obchoPomnik (Viehwegdenkmal) z 1863 r. ufundodziław 2005 r. swoje
wany przez schwenckfeldian dla upamiętnienia
800-lecie. Miejscowość miejsca pochówku ok. 200 ich współwyznawciekawa ze względu na
ców poza wsią, przy tzw. Bydlęcej Drodze (Viehswoją złożoną struktuweg).
rę, a mianowicie dawKościół katolicki pod wezwaniem Św. Apony podział na: Twarstołów Piotra i Pawła z 1732 r. – nieduża
docice Górne (Oberbarokowa świątynia z plebanią i budynkiem
Harpersdorf), Dolne
gospodarczym z pocz. XVIII w. wzniesiona przez
(Nieder-Harpersdorf),
jezuitów poza wsią. Wewnątrz bogaty barokowy
Rochów (Armenruwystrój. Jest to obecnie paraﬁa Twardocice z
he) i kolonię Zielonki
siedzibą w Proboszczowie.

dowana. Pozostałości dawnego ogromnego
kościoła granicznego, ucieczkowego. Mieścił
2.400 wiernych. Barokowa ambona była
wsparta na ﬁgurze Mojżesza. Zachowały się
tylko nieliczne płyty nagrobne w przyziemiu
wieży. Wokół kościoła był cmentarz. Według
opowiadań najstarszych mieszkańców wsi
kościół miał być po wojnie wyświęcony na
katolicki, ale ówczesna władza zabroniła
tego. Niektórzy z nich pamiętają jeszcze
msze odprawiane przez Niemców, przed ich
wysiedleniem, a nawet dzwonili w dzwony
kościelne i nakręcali zegar.
Liczne domy szachulcowe z XIX w. zachowane w stosunkowo dobrym stanie, będące
przykładem dawnego stylu budownictwa w
tych okolicach.
Nieistniejący pałac w Rochowie - rozebrany w latach 70. Zachowały się pozostałości
parku dworskiego, staw i resztki grobowca.
Mieściły się w nim magazyny gospodarskie
członków spółdzielni. Istnieje, niestety, tylko
we wspomnieniach mieszkańców.
Zespół pałacowo-parkowy z folwarkiem nieużytkowany, w dość dobrym stanie, należał po wojnie do PGR (w pałacu - były biura i
mieszkania pracowników).
Po wojnie
Po zakończeniu działań wojennych zaczęli ze wszystkich stron zjeżdżać do wsi pierwsi
osadnicy: Piechurscy, Bolesław Pazera, Piotr
i Józef Baran, Józef Suchan, Józef Wójcicki,
Korczyński, Stanisław Kowalczyk, Kuduk, Michał Jakubowski, Józef Todorowski, Władysław Ogrodnik. Witali ich pozostali we wsi
robotnicy przymusowi: Piotr Nowakowski i
Bolesław Iwański. Wśród przybyłych znaleźli
się: szewcy- Modliński, Franciszek Starowicz; krawcy- Drohobycki, Józef Mech;
kowale- Leon Mamotiuk, Stanisław Bąk,
Tomasz Kopka; piekarz- Feliks Skrobiranda.
Działał sklep masarski Wnuczka i 3 inne:
w poniemieckiej gospodzie, gdzie była też
sala do zabaw, w domu Kocha, koło dużego
kościoła.
Pomnik
Starano się o powrót do normalnego
szwenkfeldian
życia. Genowefa Wójcicka i Tomasz Kopka
zawarli pierwszy po wojnie
związek małżeński. Działała
miejscowa kapela - „Poprzeczaki”: Adam Grzesik - harmonia, Tadeusz Szymczak,
Józef Kostrzewa - skrzypce, J.
Baran - klarnet, Władysław
Bąk, Józef Pilarczyk - trąbka,
Stanisław Mroczek – bęben.
Przyjeżdżało kino objazdowe
ze Złotoryi, a potem w budynku obecnej świetlicy powstało kino „Lotos” (kierownik - J. Todorowski, operatoZabytkowy dom szachulcowy rzy - Józef Wiśniewski).Wieś
Kościół ewangelicji
miała własną śpiewaczkę - p.
Wierzbicką, która swoimi
występami uświetniała
różne uroczystości. Pracowano i bawiono się, mimo
że wieś była często nękana
przez bandy, chowające się
w okolicznych lasach.
W 1953 r. powstała spółdzielnia produkcyjna (agronom - Franciszek Mrozek;
zarząd: Stanisław Szrek,
Piotr Leszczyna, Grzelak,
Antoni Piechurski; Piotr
Piechurski - fornal; Ignacy
Grabarczyk - magazynier;
Nieistniejący pałac w Rochowie
Pałac w Twardocicach widok obecny Józef Motacz - brygadzista). Dwoje pracowników
spółdzielni było w 1955
(Feldhäuser). Obecnie stanowią one całość,
Ruiny kościoła ewangelickiego – charakr. na otwarciu PKiN w Warszawie. Istniało
chociaż na tablicach informacyjnych autobusów
terystyczna dla Twardocic gotycka budowla,
również Państwowe Gospodarstwo Rolne,
nadal ﬁguruje osobno Rochów. Do Twardocic
pierwotnie z 1448 r. Dwukrotnie spalona i odbu- mające swą siedzibę w zabudowaniach

Twardocice

60-lecie OSP

N
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Założyciele OSP

Dożynki lata 50.

Ignacy Grabarczyk

Praca w kołchozie,z prawej
Ignacy Grabarczyk
Luty 2014

pałacowych. Była to część Kombinatu
Rolnego Proboszczów. Od 1964 r. działało Koło Gospodyń Wiejskich założone
przez dwóch Józefów: Gawła i Mecha.
Przewodniczącą została Zoﬁa Gaweł.
Potem kolejno: Emilia Sierżęga, Stefania
Rabenda, Józefa Paluch, Krystyna Kostrzewa - od 1984 r. do dzisiaj. Członkinie koła organizowały dożynki, opłatek,
Dzień Kobiet i inne uroczystości.
Spośród członkiń KGW wyłonił się w
1987 r. zespół ludowy „Macierzanki”.
Założycielką zespołu była K. Kostrzewa,
która kieruje nim do tej pory. Zespół w
liczbie 9 pań uczestniczy aktywnie w
życiu gminy i reprezentuje wieś w śroUczniowie szkoły w Twardocicach z panią
dowisku lokalnym. Zdobywa nagrody:
Jadwigą Kaliciak
Międzynarodowy Przegląd Piosenek
Kołysankowych i Pieśni Sierocych – I m.
- 1998; I m. Konkurs na Najlepszą Potrawę Kresową w ramach XVI Międzynarodowej Biesiady Zespołów Kresowych; I
m. w gminnym konkursie na najlepszy
wieniec dożynkowy; I m. w konkursie
Produktów i Potraw z Miodu i Wina na
zamku Grodziec. Zespołowi akompaniowali kolejno: Jarosław Pisarski, Mieczysław Wrazidło i Józef Skibiński.
Sołtysi
J. Wójcicki, Marian Korczyński, Jan
Kobyłka, Ignacy Grabarczyk, Piotr Drohobycki, Marian Kopka, Zygmunt Paluch
i obecnie- już 5 kadencję - Antoni
1957r. uczniowie klasy III z p. Anną Gularską
Kwakszys.
Szkoła
10 marca 1946 r. w Twardocicach
została utworzona szkoła podstawowa.
Składała się wtedy z 4 oddziałów, liczących 97 uczniów. Ówczesny kierownik
szkoły miał do pomocy tylko jednego
nauczyciela. Stopniowo zwiększyła się
ilość oddziałów do 6, a nauczycieli do 3.
W roku szkolnym 1947/48 został oddany
dla szkoły wyremontowany budynek
starej karczmy. Lekcje odbywały się w
trzech izbach, w klasach łączonych. W
roku szkolnym 1949/50 było już 7 oddziałów ze 128 uczniami. W tym samym roku szkołę opuściło pierwszych
17 absolwentów 7 - klasowej szkoły. W
Chór szkolny z p. Jadwigą Kaliciak
latach 50. było 10 nauczycieli .
W 1958 r. Inspektor Oświaty oddał
do użytku szkolnego drugi budynek
– dawną pastorówkę. Pod szkołę podlegały miejscowości Rochów i Zielonki.
W roku szkolnym 1965/66 powstała
klasa przedszkolna i funkcjonowało 11
oddziałów z 255 uczniami. W szkole
aktywnie działały: drużyna harcerska,
chór szkolny i zespół mandolinistów
pod opieką p. Jadwigi Kaliciak. Uroczystość nadania szkole imienia Henryka
Sienkiewicza odbyła się 10 marca
1996 r. w rocznicę 50-lecia istnienia
placówki. W 1999 r. zlikwidowano
klasy VII i VIII. Od 2010 r. w szkole
funkcjonuje gminne przedszkole i placówka przekształciła się w Zespół SzkolUczniowie z panią Suchecką i panem Borutą
no-Przedszkolny. Uczęszcza tu: 25 dzieci
do przedszkola, 16 dzieci do oddziału
przedszkolnego oraz 27 uczniów do klas
ciągnęły konie. W latach 50. otrzymano pierwI-III. Zatrudnionych jest 8 nauczycieli.
szy samochód produkcji rosyjskiej z angielską
Kadra kierownicza szkoły: Jerzy Sarama,
pompą spalinową - dar od wojska. W latach 60.
Anna Gularska, Zdzisław Brojak, Tadeusz Piena stanie OSP był Star 25, wymieniony w 1978
troszek, Krystyna Bukalska, Bronisław Domański, Maria Bernasiewicz, Maria Gremba, Leszek r. na żuka z motopompą. Do straży należało
20 osób. Kolejnymi prezesami byli: S. Bąk,
Łukaszewski, Elżbieta Garlińska - obecnie.
F. Pupko, J. Pilarz, Szymczak, Edward Szlachta,
Ochotnicza Straż Pożarna
Krzysztof Terlecki - od 2006 r. Naczelnicy to:
Włodzimierz Rybak, E. Szlachta, Jan Marzec,
OSP w Twardocicach została założona w
Edward Nowak, obecnie- Marcin Kwakszys
1946 r. przez Stanisława Bąka, Szymczaka,
(zastępca - Daniel Dajczuk). W 1987 r. została
Franciszka Pupko, Józefa Pilarza, Henryka Rabendę, Mariana Kopkę, Kazimierza Kowalczyka oddana do użytku nowa remiza strażacka, wraz
z zapleczem gospodarczym i świetlicą. Środki
i Franciszka Derenia. Początkowo pompę
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pochodziły z funduszu prewencyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Legnicy. W 1997
r. jednostka OSP Twardocice, decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
została włączona do Krajowego Systemu Ratow-

i Naczelnik J. Kosiński. Udało się wybudować
także szatnię sportową. 22.07.1986 r. zostały
otwarte obiekty sportowe. Pod koniec lat 80.
zajęły one I m. w województwie legnickim w
konkursie na „Najlepsze boisko sportowe”. W

weselną, kupowano kwiaty i wózek dziecięcy.
Zakupiono ich w sumie 13. W. Zając pełnił funkcję prezesa do 2003 r., czyli przez 20 lat. Po nim
byli: J. Fedorowicz, D. Fiłek, A. Dereń, M. Sobol.
Od 2010r. drużyna nie działa.
Teraźniejszość
Obecnie wieś liczy ok.
700 mieszkańców. Są w
niej: szkoła z zespołem
przedszkolnym, biblioteka
prowadzona przez Elżbietę Serwińską, 2 sklepy, 2
zakłady stolarskie, skład
węgla, sprzedaż elektronarzędzi, zakład ślusarski,
kowalstwa i metaloplastyki. Działają: OSP, KGW,
zespół ludowy „Macierzanki”, grupa Odnowy Wsi z
liderem A. Kwakszysem (z
ich inicjatywy przeprowadzono remont świetlicy
Zespół Macierzanki
LZS Victoria
wiejskiej i pozyskano środki
na renowację kościoła).
Większe gospodarstwa rolne mają: Z. Paluch, Ryszard
Michałek, Krzysztof Paluch,
Adam Kasprzyk, Bartłomiej
Pupko, Bogdan Dereń, A. i
Mirosław Kwakszys. Jest to
miejscowość mającą dobre
perspektywy na rozwój.
Powstaje coraz więcej
nowych domów, których
mieszkańcy z pewnością
włączą się w proces promowania wsi na zewnątrz.
Jest tego warta, ponieważ
leży w przepięknej okolicy,
w pobliżu licznych atrakcji
turystycznych. Być może
Zespół muzyczny Poprzeczaki
Drużyna z Twardocic w A klasie
ktoś pokusi się o założenie
gospodarstwa agroturystycznego, aby można było więcej czasu poniczo-Gaśniczego, został zakupiony i poświęcotym okresie drużyna grała w klasie „B”, a potem
święcić na zwiedzanie i poznawanie dorobku
ny sztandar oraz nowy samochód star 244 z
awansowała do „A” klasy. Utworzono także
kulturowego oraz bogactwa przyrodniczego
motopompą i zbiornikiem na 2500 l wody. W
drużynę juniorów, która w 1997 r. zajęła I m w
Twardocic. Zwłaszcza, że rozpoczęto starania,
2009 r. z funduszy zarządu wojewódzkiego i z
tej klasie. Zawodnicy brali udział we wszystkich
aby zabezpieczyć teren kościoła i stworzyć
pomocą ﬁnansową Wójta Gminy Pielgrzymka
organizowanych zawodach i osiągali znaczące
punkt widokowy. Byłby on z pewnością magnezostał zakupiony nowy samochód pożarniczy
sukcesy: zdobycie 16 Pucharów Wójta Gminy,
sem przyciągającym turystów.
ford. Jednostka bierze zawsze czynny udział w
gra w III edycji Pucharu Polski
Materiał opracowała Wioleta Michalczyk oraz
zawodach sportowo-pożarniczych. W 2007 r. w
z zespołem Kuźnia Jawor III L. Poza tym organimieszkańcy Twardocic: Krystyna Kostrzewa,
pierwszych zawodach międzynarodowych i pozowali zabawy, aby pozyskać dodatkowe środki
Stanisław Kowalczyk, Włodzimierz Zając,
wiatowych zajęła 3 miejsce. Jednostka liczy 30
ﬁnansowe. Pomagali im także sponsorzy: ﬁrma
Krzysztof Terlecki, Piotr Piechurski, Większość
druhów, w tym 10 wspierających. Uczestniczy
Wodbud, TRANS-AGA M. Maliszewski, H. i K.
zdjęć pochodzi ze zbiorów mieszkańców wsi.
aktywnie w akcjach pożarniczych oraz powoTerleccy, J. i B. Dereń, D. i B. Dereń, A. Kwakszys.
dziowych na terenie gminy i powiatu.
W latach 1985-1994 drużyna stworzyła swoją
własną tradycję. Dla każdego jej członka, który
Ludowy Zespół Sportowy „Victoria”
zawierał związek małżeński, szykowano bramę
LZS „Victoria” w Twardocicach powstał w
latach 50. Grano na boisku położonym 500 m
od wsi. Pierwsi zawodnicy: Wł. Kasprzyk, M.
e piękne, bardzo
Charaziński, P. i Z. Piechurski, M. Srokowski, J.
głębokie słowa
Mareczko, M. i St. Kowalczyk, Wł. Iwański, R.
traktują o szczęściu
Juchniewicz, Cz. i St. Wójcicki, G. i L. Lipniak, J.
człowieka, wyznaczaBukalski, Wł. Bąk i Wł. Jaworski. Kolejni prezesi:
jąc jego miejsce na
Czesław Wójcicki, Tadeusz Dereń (za jego czaziemi.
sów drużyna przyjęła nazwę „Sokoły”), Stanisław Pupko (drużyna grała w klasie „C” i zdobyła
17 listopada i 7
Puchar Wójta Gminy). W latach 1978-81 działalgrudnia to dni radości
ność drużyny została zawieszona. Wznowiono
dla naszej paraﬁi ją dzięki inicjatywie B. Derenia, K. Lewery, M.
urodziny i imieniny ks.
Sobola - ówczesnego prezesa. W tych latach
prałata Mariana Sobzawodnicy jeździli na rozgrywki ciągnikiem z
czyka. Każdy taki dzień
przyczepą. W 1983 r. prezesem został Włodzito powrót do źródeł,
mierz Zając. Powrócono wtedy do pierwotnej
do zdroju, w którym
nazwy drużyny. Starano się o pozyskanie terenu
skłaniamy się ku przepod budowę nowego boiska. Udało się to dzięki
szłości, dokonujemy
przychylności Romana Pląskowskiego - dyrektobilansu naszego życia.
ra PGR w Proboszczowie. Rok później rozpoczęJan Paweł II w Liście
to prace przy boisku, które znajduje się na teredo kapłanów zachęcał,
nie byłych ogródków działkowych pracowników
by jubileusze, urodziPGR. Ogromne zaangażowanie wykazali mieszSzczęście człowieka zaczyna się wtedy, gdy, zany,
imieniny
kapłańskie
były
obchodzone bardzo
kańcy Twardocic, w tym kierownik PGR Andrzej
pominając o sobie, zaczyna żyć dla innych.
Pecko oraz Cz. Twardowski, M. Sobol, R. Nowak, Mikołaj Gogol
uroczyście, gdyż jest to okazja, żeby pomodlić
Z. Baran. Finansowo pomogła Rada Sołecka
się za kapłana, by pochylić się nad jego powoła-

Czcigodny jubilat T
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Jan Kresling
K

olejny obraz, na którym odnajdziemy powiązania złotoryjskie, dotyczy odrodzenia
- ulubionej epoki Matejki. Artysta mógł dla tego
okresu w każdym podjętym temacie z łatwością
przypominać o wielkości i majestacie Rzeczypospolitej. Właśnie takim obrazem, pozbawionym
czynników pesymizmu, a podkreślający majestat, jest Zjazd królów Jagiellonów z cesarzem w
1515 r. Obraz przedstawia spotkanie króla Polski
Zygmunta I (Starego) i jego brata Władysława
Jagiellończyka, króla czeskiego i węgierskiego,
z cesarzem Maksymilianem I, z okazji zaręczyn
dzieci króla Władysława z wnukami cesarza.
Jagiellonowie zawarli wtedy też układ wiedeński
z Habsburgami, który dotyczył dziedziczenia
tronu przez austriackich władców w przypadku
wygaśnięcia Jagiellonów czesko-węgierskich.
Zgromadzone pod konarami dębu orszaki
powitał łacińską oracją Jan Kresling - późniejszy
kaznodzieja złotoryjski. Ioannes Kreslingero
(1488/90-1549) był Węgrem pochodzącym z
Budy, uzyskał stopień bakałarza na Uniwersytecie Wiedeńskim (1508 r.) oraz magisterium
na Akademii Krakowskiej (1514 r.). W 1515 r.
powrócił na dwór cesarski i podczas pierwszego
dnia zjazdu wiedeńskiego spotkało go wielkie
wyróżnienie, zwrócił się do przybyłych władców
prawiąc łacińską orację: I nie będę wymieniać
rodowych herbów, ponieważ bardziej je rozjaśnia Wasza chwała. Nie zasługi każdego z
rodziców, ani dziedzictwo szlachetnej krwi, ale
jak to mówią, Wasze męstwo i wielka odwaga,
potwierdzają prawdziwą szlachetność [...].
Nasz złotoryjanin należy do tej grupy postaci,
których Matejko nie umieścił na swoim obrazie,
ale źródła historyczne podpowiadają nam, że w
przedstawionej scenie uczestniczył.
W Wiedniu spotkał Kresling Jana Langa
(1503-1567), poetę, dyplomatę cesarskiego i
byłego rektora szkoły złotoryjskiej (1527-1528),
co mogło mieć wpływ na jego dalszą drogę
życiową. Kilkanaście lat później po zjeździe
wiedeńskim i niedługo po spotkaniu z Langiem,
odnajdujemy naszego bohatera już w Złotoryi
na stanowisku pastora w kościele Narodzenia
Najświętszej Marii Panny (w l. 1529-1535). O
tym, jak ważną rolę w Kościele złotoryjskim
odgrywał Kreslingero, świadczą źródła (wybrane
fragmenty):
List Filipa Melanchtona (1497-1560) do
Jana Kreslingero, wysłany z Wittenbergii do
Złotoryi, 1 poł. 1535 r.: Czcigodny mężu Panie
Janie Kreslingero, kaznodziejo kościoła złotoryjskiego. Pan Georg Helmrich przedstawił mi dwa
niem.
17 listopada, o godz. 1200 uczestniczyliśmy
w Eucharystii odprawianej w intencji urodzin.
Homilię wygłosił Ks. Jacek Wojeński. 7 grudnia
uczestniczyliśmy we Mszy św. dziękczynnej
ku czci Ks. Prałata. W uroczystej koncelebrze
uczestniczyli Ks. Kanclerz Kurii Biskupiej w
Legnicy - Józef Lisowski, Ks. jubilat Marian Sobczyk, Ks. dziekan Czesław Paruch, Księża z dekanatu i wierni. Słowo Boże wygłosił Ks. Kanclerz.
W homilii nawiązał do czasów współczesnych, w
których człowiek często depcze Boga, odwraca
się od Niego. Podkreślił także wielką rolę Maryi
Niepokalanie Poczętej - Patronki, naszego Jubilata, której zapowiedź przyjścia na świat znajdujemy w Starym Testamencie.
Maryja jest pośredniczką do Boga, uprasza
wszystko u Ducha Świętego, poprzez Jej postać modlimy się za Księdza Prałata. Poprzez
Maryję przychodzi Duch Święty. Serce Kapłana
winno być święte. Syn Boży prosi o robotników
na swoje żniwo - są nimi Kapłani. Księże Prałacie, jesteś robotnikiem Pana, powołanym, by
Luty 2014

ZŁOTORYJANIE NA OBRAZACH JANA MATEJKI
pytania: jedno czy powinni być odgrodzeni od
ceremonii chrztu ci, którzy o Wieczerzy Pańskiej
mają inne zdanie od nas. Napisałem zatem do
was, wydaje mi się najbezpieczniejsze, abyście
nie drażnili ich publicznymi naganami. Nie wątpię, że podrażnieni tak wielkimi ograniczeniami
wywołają jeszcze większy zamęt. Teraz naszym
ukrywaniem stopniowo się męczą. Ponadto Paweł nakazał przygarniać słabych w wierze. Lecz,
jeśli ci, którzy mają złe zdanie na temat chrztu,
uważam, że napomniani całkowicie powinni
zostać odgrodzeni, jeśli nie wrócą im zdrowe

skiego, odchodzącego na Węgry, wygłoszona w
kościele NNMP w Złotoryi, 1535/1536 r.: Oby
przyznawano Wam, niezwykle uczony Panie i
czcigodny ojcze, ze względu dla twoich potrzeb
gdzie indziej lepsze dla ciebie stanowiska, sprawowane na urzędzie, niż ty w tym czasie do
pełnienia odchodząc od nas mogłeś otrzymać.
Chociaż do tego czasu, odkąd byłeś z nami przez
kilka lat, co zaiste za wielkie pokładamy szczęście, z najlepszego nauczyciela religii skorzystać
mogliśmy, wszelako rozumiemy, jak wiele dla
nas znaczył twój głos wielce poważany, aby

Zjazd królów Jagiellonów z cesarzem pod Wiedniem w 1515 r. (mal. 1879 r., dar Matejki dla cesarza Franciszka Józefa, obecnie własność prywatna). Scena powitania króla Polski Zygmunta I
(jedzie na białym rumaku) i jego brata Władysława Jagiellończyka (wychyla się ze złotej lektyki),
z cesarzem Maksymilianem I (po prawej - siedzi pod baldachimem). Przybyłych monarchów przywitał łacińską oracją Jan Kresling, późniejszy pastor w Złotoryi (w l. 1529-1536), we Wrocławiu
(1530 r.) i Zagrodnie (1536 r.)
zmysły, ponieważ odłam anabaptystów pełen
jest rabunków i zbrodni, i cała nasza społeczność powinna strzec się przed anabaptystami.
Pytał także o okazanie wiary. Wielu z naszych
ją odrzuciło; my tutaj pozostajemy przy starym
obrzędzie i sądzę, że ty także nie powinieneś
nagle go zmieniać [...].
Mowa Valentego Trozendorfa (1490-1556)
do Pana Jana Kreslingero - pastora złotoryjwspólnotę przywracać do Serca Jezusowego.
Wdzięczność za naszego Kapłana wyrazili
przedstawiciele władz miejskich z p. starostą Ryszardem Raszkiewiczem, p. burmistrzem Ireneuszem Żurawskim, TMZZ, Straż Honorowa, Koło
Żywego Różańca, Rada Paraﬁalna, Chór Paraﬁalny a także Paraﬁanie zgromadzeni w Świątyni.
Podziękowali za Jego duszpasterską pracę, za
wszystkie działania, służące Paraﬁi, przyczyniające się do jej duchowego rozwoju. Niech tym
życzeniom towarzyszy modlitwa o zdrowie i siły
do dalszej posługi Bogu i Kościołowi. Oprawę
muzyczną zapewnił Chór Paraﬁalny. Na zakończenie Ks. Prałat podziękował za życzenia.
Podsumowaniem tej uroczystości niech będą
słowa Ks. Kardynała Zenona Grocholewskiego:
Gdybym miał na nowo wybrać, wybrałbym
ponownie Kapłaństwo, lecz starałbym się je
przeżyć lepiej, pełniej, zwłaszcza gdy chodzi o
intensywność życia duchowego, o łączność z
Chrystusem.
Teresa Kopczak

przed czasem był zabierany. Dla ciebie wyjazd
rozpocznie najwspanialszy okres w życiu, a zabierając mądrość życiową ze sobą, dla nas po
wyjeździe, poczucie tęsknoty pozostawisz. [...]
Twoje kazania obudziły w nas poznanie prawdy,
przez ciebie prawdziwą Ewangelię i Sakramenty
przyjęliśmy. [...] Niech prawdziwy Chrystus, Syn
Boga żywego, w tym, co od ciebie poznanego
otrzymaliśmy nam się godnie rozwija tudzież
wzrasta, trwając do ostatniej chwili tchnienia
życia! [...].
Historyk złotoryjski Carl Wilhelm Peschel
(1787-1852), zapisał w swojej Historii Złotoryi
(1821 r.): [Georg Helmrich] z narażeniem dóbr
osobistych oczyścił kościół od błędów schwenckfeldyzmu. O szkołę troszczył się wiernie i po
ojcowsku, i dlatego i tutaj musi pozostać we
wdzięcznej pamięci. Nie mniejszą sławę przysporzyły mu starania o sprawy społeczne; Trozendorfa i pastora Kreslinga posiadała Złotoryja
pod jego szczęśliwie błogosławionym kierownictwem.
Tajemniczy pastor nie jest znany w Złotoryi i
próżno szukać o nim informacji w popularnych
opracowaniach dotyczących miasta. Krótkie
wzmianki znajdziemy dopiero, gdy cofniemy się
do źródeł oraz publikacji XVI-XIX - wiecznych lub
poszukamy w specjalistycznych opracowaniach
i artykułach z zakresu reformacji i humanizmu.
Przykład Kreslinga znakomicie potwierdza tezę,
że pod zasadniczą warstwą znaczeniową obrazów Matejki kryje się druga warstwa, do której
można dotrzeć przez nizanie jednego kronikarskiego szczegółu po drugim.
Damian Komada
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KRONIKI ZŁOTORYJSKIE

W krypcie kościoła
św. Jadwigi

Z

arys dziejów złotoryjskiego
zakonu franciszkanów, który
ukazał się w poprzednim „Echu”
zakończyliśmy informacjami o
krypcie w kościele św. Jadwigi.
W jednym z czasopism ukazały
się jakiś czas temu wspomnienia
Kurta Haudego, który latem 1928
r. wchodził do tego pomieszczenia.
Zamieszczamy ich najważniejsze
fragmenty*:
„Byłem wtedy uczniem murarstwa 3 roku i pracowałem w biurze
technicznym ﬁrmy budowlanej
Georga Urbana w Złotoryi jako
pomocnik. Pewnego dnia jeden
z techników został wezwany do
pomiaru pomieszczenia w kościele
klasztornym. Pan Dambor, który
został wyznaczony do wykonania
tej pracy, wziął mnie ze sobą.
Kiedy przybyliśmy do kościoła,
kilku mężczyzn zajmowało się już
podnoszeniem płyty z piaskowca
o wymiarach 1x2 metry w środkowym przejściu kościoła. Kamień

zakrywał schody, które prowadziły
do piwnicy pod kościołem. W międzyczasie przyszedł katolicki ksiądz
z paroma mężczyznami w cywilu.
Okazało się, że byli oni z policji kryminalnej i mieli wyjaśnić włamanie
do pomieszczeń piwnicznych. W
tamtych czasach, po inﬂacji oraz
dużym bezrobociu, włamania i kradzieże były na porządku dziennym.
Po zapaleniu dostarczonych
lamp, nastąpiło zejście wszystkich
obecnych do piwnicy. Przeszedł
mnie dreszcz grozy. Widziałem
tylko trumny, które były częściowo
otwarte i mogłem zobaczyć leżące
w nich ciała zmarłych. Pan Dambor dostał zlecenie pomiaru całej
piwnicy, ponieważ chciano wykorzystać jedyną okazję, aby ustalić
do tej pory nieznaną wielkość
pomieszczenia.
Zmarli, którzy leżeli w piwnicy, byli w większości mnichami.
W otwartych trumnach można
było wyraźnie rozpoznać habit ze

Warto przeczytać

Śladami Chrystusa

22

M

yślałem, że jestem
silniejszy, sprytniejszy,
lepszy…
Czego jeszcze trzeba
doświadczyć, by uznać, że
każdy upadek, ujawniając
moją bezmyślność, uczy
Twojej mądrości?
A tę można odkryć jedynie, gdy się powstaje.
Ksiądz Mirosław Kiwka,
teraz wrocławianin, który
jakiś czas temu opuścił
rodzinną Złotoryję, zaraz na
początku swoich rozważań
zachęca, byśmy najpierw
weszli w głąb swojej duszy,
zanim przystaniemy przed
stacjami Drogi Krzyżowej.
Cytowana reﬂeksja towarzyszy jej trzeciej stacji.
Wszystkie myśli przekonują,
że nasz udział w Drodze nie
powinien ograniczać się do
jednego dnia w roku.
Zabierzmy te niewielką
książeczkę, gdy zamierzamy
stanąć przed stacjami w
swoim kościele lub przed
kapliczkami, np. na Górzcu
w pobliżu niedalekiej Męcinki.
Roman Gorzkowski

sznurem wokół ciała i drewniane
sandały. Widoczne były także włosy i paznokcie. Skóra na kościach
była wyschnięta. Wszystko było
przykryte białą warstwa kurzu.
Podejrzewam, że było to wapno do
dezynfekcji.
To, co mnie wprawiło w zadziwienie, to dobre powietrze, które
było w piwnicy. Zapach zgnilizny w
ogóle nie był odczuwalny. Unikatowe suche powietrze w połączeniu z
wapnem w trumnach spowodowało, że zwłoki zachowały się stosunkowo dobrze, mimo że spoczywały
tam już kilka setek lat.
Pochowani nie byli tam jednak
tylko mnisi.
W jednej
otwartej
trumnie
leżała młoda kobieta
z małym
dzieckiem na
rękach. Także
jej zwłoki
były dość dobrze zachowane. Można
było jeszcze
rozpoznać
długie włosy
i jedwabną
suknię, którą
miała na
sobie.
W innym miejscu stały też znacznie lepsze trumny. W przeciwieństwie do trumien mnichów, które
były zbite tylko z surowych desek,
te opatrzone były ładnymi malowidłami. Na niektórych były imiona i
daty. Wydaje mi się, że mogę sobie
przypomnieć, że pochodziły one z
XVI i XVII wieku. W tych lepszych
trumnach mieli leżeć ówcześni
burmistrzowie Złotoryi.

Trumny stały w wielu rzędach po
prawej i lewej stronie środkowego
przejścia. Tylko w tylnej i zaokrąglonej części piwnicy, pod wyżej
znajdującym się ołtarzem, było one
położone jedna na drugiej. Aby
móc utrzymać taśmę mierniczą,
musiałem wspinać się na trumny.
Obawiałem się, że się połamią, ale
wytrzymały mój ciężar. Chcę przez
to jedynie pokreślić ich dobry stan.
Przyczyną było też niezwykle dobre
i suche powietrze w tym pomieszczeniu.
Zejście do piwnicy znajdowało
się na środku kościoła. Zaraz za
schodami ściana zamykała na całej

tam zmarłych w spokoju.
Szacuję, że w piwnicy mogło stać
około 80 do 100 trumien. W większości z nich spoczywali mnisi.
Wynik śledztwa policji kryminalnej nie jest mi już znany. Złodzieje
mogli wedrzeć się jedynie przez
otwory okienne (40x60cm), które
znajdują się w ścianach o grubości
ok. 2 metrów zaraz pod suﬁtem.
[…] Sprawcy wyłamali zewnętrzne
stalowe drzwiczki i mogli tak wejść.
Po tym jak wszystkie dane zostały zebrane, płytę położono z
powrotem nad wejściem i pozostawiono zmarłych w ich spokoju.”

szerokości drugą połowę [piwnicy]. Można było jednak rozpoznać
przejście, które zostało później
zamurowane. Na tej podstawie
można przypuszczać, że także ta
część kościoła była podpiwniczona.
Tam mogły też stać inne trumny.
Ponieważ jednak nic nie wskazywało na to, aby i tam dokonano
włamania, zaniechano otwarcia
przejścia i pozostawiono leżących

Tłumaczenie:
Aleksandra Gorzkowska
Fot. Józef Banaszek
*K. Haude. Im Keller der kath.
Klosterkirche in Goldberg. „Goldberg-Haynauer Heimatnachrichten
Jg. 30:1979 nr 3 s. 26. Patrz też: A.
Michler. Złotoryjskie rody. Helmrichowie. Jelenia Góra 2002 s.
118-119.

Kącik starej widokówki

Zapomniane - odszukane

Stare pieczęcie - cz. 1

N

awet nie wiemy, jak nazwać
taką dziedzinę kolekcjonerstwa. Pieczęcie wspaniale
dokumentują jednak przeszłość,
niekiedy są jedynym świadectwem
działalności jakiejś instytucji czy
organizacji. Warto również śledzić

oraz porównywać treść pieczęci.
Dzisiaj prezentujemy kilka przedwojennych pieczęci, stosowanych
dawniej przeważnie przez władze
miasta. Zwróćmy uwagę na herb
Złotoryi w różnych przedstawieniach.
Waldemar Dmitrowski
Roman Gorzkowski

Ocalić od zapomnienia

W niedalekim Wilkowie funkcjonował dawniej Ośrodek Pracy Więźniów. Poszukujemy wszelkich wiadomości o „więzieniu” w Wilkowie – nie tylko dokumentów i fotograﬁi, także wspomnień osób skazanych oraz tam pracujących.
Roman Gorzkowski

Historia jednej fotograﬁi

W oczekiwaniu na rozbiórkę?

Nastrojowe graﬁki

J

edni narzekają
na niewielki
wybór złotoryjskich
widokówek, inni z kolei
na ich sztampowość i
powielanie wciąż tych
samych pomysłów.
Nie zawsze tak było.
Pojawiały się np. graﬁki
Bodo Zimmermanna.
Kartkę, z rysunkiem
ówczesnej ulicy Wilczej
(dziś Bohaterów
Getta Warszawskiego)
wysłano w 1926 r.
gdzieś do Westfalii.
Nadawcy właśnie
odpoczywali przy kawie
po zwiedzeniu Złotoryi.
Równie archiwalną
wartość ma widok
kamieniczek w Rynku.
Roman Gorzkowski

P

rezentowany widok wszystkim kojarzy się z
czasami, gdy nie wyobrażaliśmy sobie podróżowania bez stacji kolejowej. Nic dziwnego,
że dzisiaj ściska żal, gdy widzimy stojące jeszcze
kikuty urządzeń stacyjnych lub rozpadający się
budynek dworca. A może nie warto zajmować

Luty 2014

się takimi drobiazgami? Czy ktoś z
czytelników może jednak przypomnieć, do czego służyły widoczne
na fotograﬁi obiekty, kiedy powstały i jaki jest ich obecny los?
Roman Gorzkowski
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