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LUDZIE ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ

W

sumie to nie wiem, czy się cieszyć,
czy martwić, bo co mówi ta okrągła
liczba, jak nie o tym, że czas gna w szalonym tempie. Ani się obejrzeliśmy, a minęło
osiemdziesiąt osiem miesięcy, odkąd przejęliśmy głęboko ukrytą gdzieś w archiwach
TMZZ pałeczkę po pierwszym, wydawanym
w 1989 i 1990 r. Echu Złotoryi.
Gdyby nie to pierwsze Echo, pewnie nie
byłoby drugiego. Gdyby nie ludzie, którym
zamarzyło się, żeby po latach socjalistycznego marazmu, mieć wreszcie własne, wolne czasopismo, trudno byłoby przekonać
w 2006 roku zarząd Towarzystwa, że warto
spróbować jeszcze raz.
Pierwszym naczelnym Echa była pani
Lucyna Haluch, później ster miesięcznika
objął pan Grzegorz Chmielowski. W redagowaniu czasopisma uczestniczyło wielu
złotoryjan, część z nich odeszła na zawsze...
Patrząc z dzisiejszej perspektywy nowoczesnych narzędzi edytorskich, informatycznych, jakości druku, dostępu do informacji szczerze podziwiam dokonania pierwszego
zespołu redakcyjnego. Na pewno mamy o
wiele łatwiej. Mamy też to, czego zabrakło
pierwszej edycji - w miarę stabilną sytuację
ﬁnansową. Pierwsze Echo padło po dwunastu numerach, bo zabrakło pieniędzy.
Pieniędzy zabrakło, bo nie wszystkim podobał się proﬁl miesięcznika i zdołali w taki
czy inny sposób przekonać sponsorów, żeby
zaprzestali tego niecnego procederu.
Jako plotkę raczej traktuję pogłoski, że
idea antywsparcia działalności wydawniczej
naszego czasopisma nie umarła całkowicie.
Ale kto by się tym przejmował. Dzisiaj problemem jest raczej wypalenie się entuzjazmu, który towarzyszył tworzeniu każdego
numeru siedem, sześć, pięć... lat temu.
Wpadliśmy w taką niebezpieczną rutynę i
to nie tylko redakcja, ale i nasi Czytelnicy.
Coraz trudniej o motywację. W 2006 roku
chyba nie było nikogo, kto postawiłby, że
blisko osiem lat później pismo będzie się
nadal ukazywać. A kto dzisiaj postawi?
Być może kiedyś ktoś opisze tę jednostkę
chorobową, którą należałoby zdiagnozować nie tylko u zespołu redakcyjnego, ale
u wszystkich, którzy nas wspierali: chodzili
po sponsorach, zajmowali się dystrybucją,
czy wyciągali pomocną dłoń w trudnych
chwilach. Ta okrągła liczba to zasługa wielu,
wielu ludzi, również tych, którzy nie widnieją w stopce redakcyjnej.
Nie wiem, jak długo jeszcze Echo będzie
się ukazywać. Nie mogę powiedzieć, że nie
wiem, jak długo będzie się to działo z moim
udziałem. Tak naprawdę nie jest to aż tak
istotne.
Przez te 100 numerów stworzyliśmy
pewną bazę wiedzy przede wszystkim o
ludziach, ale też o miejscach, o wydarzeniach. To ponad 1500 stron informacji o
ziemi złotoryjskiej, których autorami jest
stu kilkudziesięciu autorów. I to jest chyba
największa wartość Echa, której nikt nie
może zdewaluować.
Robert Pawłowski
PS.
Bardzo dziękuję Redaktorom pierwszej
edycji Echa Złotoryi, za to, że dane mi było
kontynuować ich trud. Dziękuję również
wszystkim tym, z którymi miałem przyjemność współpracować przez te ponad
siedem lat - 88 numerów Echa Złotoryi:
zespołowi redakcyjnemu, Zarządowi Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej oraz
wielu, wielu ludziom, którzy wspierali nas
na każdym kroku, ale też wskazywali błędy,
a czasami nawet grozili palcem.

Coolturalny Torez
Robert Pawłowski: Co robiłeś zanim powstała Złota
Cooltura?
Daniel „Torez” Leks, prezes Stowarzyszenia Złota Cooltura: Zawsze coś robiłem. Już w technikum organizowaliśmy koncerty w czasie długich przerw, potem założyliśmy komórkę ZSMP i zostałem jej przewodniczącym.
Nie wstydzisz się tego teraz?
Nie, nie wstydzę się tego absolutnie. Był koniec lat
osiemdziesiątych i całe to ZSMP było takie z przymrużeniem oka. To była przykrywka, żeby łatwiej nam
było pewne rzeczy realizować. Kończyła się komuna
i ówczesny wicedyrektor, pan Wiski, zaproponował
nam taką akcję, to miało być trochę prześmiewcze,
a on dobrze wiedział, na co się zanosi. No i zakładaliśmy te czerwone krawaty… Dzisiaj pozostałością
tamtych czasów są ludzie, którzy obecnie działają w
SLD. Polityka nas wtedy kompletnie nie interesowała. Organizowaliśmy koncerty. W latach 1989 - 1991
robiłem Maraton Muzyki Rockowej. Pomagał nam
wtedy dyrektor Zychowicz. W tym roku chcemy powrócić do tej idei i 3 maja reaktywować z pomocą
Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji Maraton
Muzyki Rockowej w Złotoryi. Zdobyliśmy już pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego. Impreza odbędzie
się nad złotoryjskim zalewem. Najpierw będzie część
konkursowa, potem wystąpi profesjonalny, zaproszony przez nas zespół.
Czy to ma coś wspólnego z imprezą muzyczną „Rytmy Młodych”?
Inna organizacja podchwyciła mój autorski pomysł.
My nie braliśmy w tym udziału. W tym roku postanowiłem, że zrobię to po swojemu: napiszę cały projekt
i przeprowadzę nabór. Zespołów ma być dwadzieścia.
Nie będzie żadnego jury, bo nigdy na maratonach nie
było jury – tylko i wyłącznie publiczność decydowała,
kto zwycięży. A główną nagrodą będzie nagranie płyty
w profesjonalnym studiu.
Będziemy potrzebować wolontariuszy, więc już dzisiaj
zapraszam wszystkich, którzy chcieliby się włączyć do
tego przedsięwzięcia. Informacje na ten temat znajdują się na facebooku: Otwarty Złotoryjski Maraton
Muzyki Rockowej.
Wróćmy jeszcze na chwilę do tego, co robiłeś przedtem.
Technikum skończyłem w 1990 r. Potem wyjechałem
do Wrocławia, dłuższy czas byłem w Paryżu, aż wreszcie wróciłem do Złotoryi. Przez pewien czas byłem
handlowcem i sprzedawałem usługi Telekomunikacji
Polskiej. W Złotoryi współpracowałem z ZOKiem.
Organizowałem imprezy, które były częścią Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Była to okazja, żeby
pokazać się, jeśli chodzi o muzykę. Później zrobiliśmy
wspólnie ze znajomymi imprezę Rock dla Rockiego,
podczas której dla naszego chorego kolegi zebraliśmy
pieniądze na leczenie. Dzięki temu mógł funkcjonować i rozwijać swoją pasję muzyczną. Uważam, że
to był duży sukces, w który zaangażowało się wielu
ludzi. Na tej fali razem z Anią i Mariuszem Hołówkami
(Ciuwkami) postanowiliśmy pójść dalej. Zaprosiliśmy
do współpracy wiele osób. Niestety, w ciągu paru
miesięcy okazało się, że nasze poglądy na sposób
działania są zupełnie odmienne. My robimy wszystko

z myślą o innych,
a nie o sobie i nie
mamy żadnego
ukrytego, prywatnego interesu. Nie
jesteśmy ludźmi z
układu. Jak widzisz,
tych dzieci, które
tu są, nie stać na
dodatkowe płatne
zajęcia: nie chodzą
na tenis, nie pływają w Chojnowie
co tydzień. Jedyne
zajęcia, w których
uczestniczą, to są
zajęcia świetlicy
terapeutycznej
w domu kultury.
Przychodzą do Złotej Cooltury, bo tu
jest taki ich drugi

dom i czują się tu dobrze.
Na początku w zarządzie Złotej Cooltury było
wielu znanych ludzi.
Na początku chcieliśmy wyjść bardzo szeroko.
Chcieliśmy, żeby osoby, które dużo mogą, nam
pomogły. To jednak okazało się nie do końca
dobrym podejściem. Natomiast jesteśmy bardzo
wdzięczni pani dyrektor LO, że nas przygarnęła i
od listopada 2012 r. tu jesteśmy, mamy umowę,
płacimy za sale.
Wielu ludzi wam pomaga?
Mamy darczyńców: ﬁrmę Wel-Bud w Legnicy,
Wojcieszowiankę, Fabrykę Tektury w Nowej
Ziemi, Vitbis, Pensjonat Przy Miłej, Goldberg
Finance, Ren But, D&W Chmielowscy, Janpol. Np.
gdy organizowaliśmy Mikołaja, to rodzice składali
się po 16 złotych, a dzieci dostawały paczki po ok.
55 złotych. Było ponad czterdzieścioro dzieci. To
wszystko widać na facebooku.
Dużej pomocy udziela nam pani wicestarosta
Wanda Grabos, np. z jej inicjatywy informatyk
ze starostwa przeszkoli nas w tworzeniu stron
internetowych. Wspiera nas również pan starosta Raszkiewicz udzielając zawsze trafnych rad.
Pomaga nam pan Jacek Grabowski szef wydziału
promocji Starostwa Powiatowego, pomaga nam
Urząd Miasta, zwłaszcza pani Ardeli, Pan Damian
Klicki, który wspiera nas pomocą wraz z całym
RPKiem oraz Powiatowy Urząd Pracy.
Z jednej strony mówisz o jakimś układzie, z drugiej strony wskazujesz na krąg ludzi i instytucji,
którzy wam pomagają.
Mówimy o układzie, który był na samym początku
tworzenia stowarzyszenia. Niektóre osoby chciały,
żebyśmy coś robili dla innych, ponieważ tak im
było wygodniej. Tylko że gdy ja robię imprezę, to
nie robię jej dla kogoś, kto w tym rejonie akurat
organizuje kampanię wyborczą, bo jest potrzeba,
by przy tej okazji przykleić swoja uśmiechniętą
twarz na plakacie wyborczym. Takim działaniom
jesteśmy kompletnie przeciwni. Ta nasza apolityczna postawa nie podobała się tym osobom i po
prostu odeszły. Bo my na nic nie narzekamy. Nam
się podoba w Złotoryi, nam się podoba w tym
mieście i uważamy, że tu jest świetnie. Nic nas
nie denerwuje. Możemy być lekko niezadowoleni
z pewnych rzeczy, ale tak naprawdę cieszymy się
z tego, co mamy. Mamy salę, są dzieci, mamy co
robić. Jesteśmy zupełnie apolityczni.
A co robicie na co dzień?
Po części przejęliśmy funkcję domu kultury. Robimy podobne rzeczy, z tym, że nasze relacje z
dziećmi są bardziej bezpośrednie, jesteśmy z nimi
na okrągło. Czasami cały tydzień, często i po zajęciach. Dla nich robimy wspólne wyjazdy wakacyjne. Po to, żeby czuły się ważne. Te dzieci na przykład nie mają dobrych wyników w nauce, ale gdy
się je teraz zapyta, co stało się 17 września 1939
r. to one powiedzą. Natomiast w szkole przedtem
nie wiedziały, gdzie leży Polska, nie wiedziały, co
to jest Unia Europejska, nie wiedziały nic.

Już niedługo, 22 marca na terenie LO odbędzie
się Festyn Rodzinny Moto Szoł. Będzie pokaz
ciekawych samochodów sprowadzonych z całego Dolnego Śląska. Zapraszamy na grochówkę.
Do tego w sali sportowej będą wyścigi samochodów zdalnie sterowanych. Teraz właśnie
dzieci szykują bandy oraz całą oprawę graﬁczną.
Będą też zajęcia plastyczne – malowanie dużych
aut z kartonu. Oprócz tego będzie można wygrać darmowy kurs na prawo jazdy dla dwóch
osób. To jest nasza kolejna propozycja, z którą
chcemy wyjść na zewnątrz.
Poprzednio natomiast braliśmy udział w Dymarkach Kaczawskich, gdzie organizowaliśmy
zajęcia dla dzieci i zajęliśmy się częścią muzyczną. Byliśmy odpowiedzialni za część animacyjną
dla dzieci przy Mistrzostwach Nordic Walking.
Braliśmy udział w Dolnośląskich Targach Organizacji Pozarządowych, gdzie odnieśliśmy sukces.
Z pracami dzieci wyjechaliśmy do Amsterdamu
i tam sprzedawaliśmy obrazy w dzień urodzin
królowej, kiedy można sprzedać wszystko bez
podatku. W ten sposób pozyskaliśmy pieniądze
dla naszego stowarzyszenia. Teraz rozpoczynamy
działalność gospodarczą. Będziemy sprzedawać
przeróżne rzeczy, od zupy po koszulki, kubki, biżuterię zrobioną przez dzieci. Oprócz tego mamy
jeszcze swój produkt, dużą grę edukacyjną.
Kibicujecie też złotoryjskim siatkarzom.
Mamy klub kibica i chodzimy na mecze siatkówki Ren-Butu. Dzieci same zrobiły plakaty i
banery reklamowe. Na początku nie za bardzo
wiedziały, na czym polega siatkówka, ale teraz
bardzo fajnie kibicują. Czasami niektóre dzieci
nawet traciły głos, zwłaszcza gdy było pięć setów. Na ostatnim meczu zawodnicy Ren-Butu
dziękowali nam na kolanach za doping. Jesteśmy umówieni z panem prezesem na spotkanie
w pizzerii – dzieci i zawodnicy klubu.
Tu w sali widzę trzy osoby, czy ktoś jeszcze z
dorosłych działa aktywnie?
Tu mamy ścisłe grono współpracowników: Anię
i Mariusza Hołówków. Ania jest wiceprezesem
stowarzyszenia. Jej mąż Mariusz jest szefem
sekcji plastycznej i zajmuje się zajęciami plastycznymi, Ania zresztą też zajmuje się plastyką,
uczy dzieci wyrobu biżuterii. Ja natomiast prowadzę zajęcia edukacyjne, ale ich forma jest
inna niż w szkole, bardziej bezpośrednia, nastawiana na dyskusje, jak to nazywam - „edukacja
dotykowa”. Oprócz tego jest jeszcze Alicja Wsół,
która również prowadzi zajęcia plastyczne. Jest
także Piotr Kaczmarski, który prowadzi zajęcia
sportowe oraz uczy języka angielskiego na wesoło. Współpracuje z nami pani Renata Mazurek, która prowadzi u nas konsultacje z zakresu
prawa we wtorki od 16.30 do 18.30. Poza tym
jest komisja rewizyjna, jest księgowy, który
zajmuje się naszymi rozliczeniami.
To niedużo, a akcji, które chcecie przeprowadzić jest wiele…
Napisaliśmy projekt do Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich i jeżeli wszystko dobrze pójdzie,
to dostaniemy pieniądze dla dwudziestki dzieci,
które w ramach zajęć pojadą na wakacje na
obóz. Pomagać nam w tym będzie pani Jadwiga
Starzak z jedynki, która będzie organizować
m.in. zajęcia z muzyki, z emisji głosu, oraz pani
Małgorzata Łuc, która poprowadzi zajęcia z
scrapbookingu - wspaniałej sztuki przestrzennego tworzenia ozdób z papieru.
Obecnie organizujemy nabór na szkolenie dla
osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Szkolenie będzie odbywało się w PODNie u pana
Karsta: Warsztaty Integracji Cyfrowej dla osób
od 18 do 64 lat.
Nie jest to wszystko ponad siły kilku osób?
Oczywiście. Jesteśmy przemęczeni, jeśli chodzi
o zwykłą pracę z dnia na dzień. Pracujemy na
okrągło. Ania jest w pracy, Mariusz pracuje w
czterobrygadowym systemie. Inni się uczą lub
mają własne zawodowe sprawy. Ja od początku
do końca zajmuję się organizacją, pracuję, rozMarzec 2014
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dzielam zadania między współpracownikami,
tak, że nie mam czasu na nic innego.
Z czego się więc utrzymujesz?
Pracuję dorywczo. Pomaluję komuś mieszkanie,
zrobię jakieś drobne prace. Ja żyję stowarzyszeniem, jem w nocy. Gdy przyjdę o drugiej,
trzeciej do domu, muszę jeszcze obrobić pewne
sprawy na komputerze. Ale ja to lubię.
Gdy spotykamy się z innymi organizacjami na
Dolnym Śląsku, są zdziwieni, że my działamy
codziennie. Generalnie nie ma organizacji,
które robią coś codziennie. Prowadzimy nasze zajęcia codziennie od
poniedziałku do piątku, a poza tym
organizujemy imprezy plenerowe
i dodatkowe atrakcje dla uczęszczających na warsztaty: spotkania
świąteczne, dyskoteki, wycieczki,
andrzejki i wiele innych. Naprawdę
jest tego sporo.
Jak ciebie, jak Złotą Coolturę postrzegają ludzie?
Chodzę do tych, którzy chcą nam
pomóc. Do tych, co nie chcą, nawet
nie próbuję. Nieraz bywało tak, że
najpierw nam pomagali, a później
nagle się to skończyło.
Dlaczego?
Może zła wola? Może nie zgadzają się z naszą społeczną misją? A
wystarczy wejść na facebooka i
przejrzeć album ze zdjęciami. Tam
wszystko jest. Wszystko, co robimy.
Jeżeli to do kogoś nie przemawia,
to ja nie mam innych argumentów.
Niestety, klei się nam łatki.
A nie jest tak, że ciągnie się za tobą
jakiś negatywny wizerunek z lat
poprzednich?
Często słyszę różne zarzuty, z różnych powodów. Mnie się kojarzy ze
światem rock and rolla i piwnicą. Po
części na pewno zasłużyłem sobie
na to, bo to jest środowisko, które
różnie może być odbierane, ale
tak naprawdę i ja, i ludzie ze mną
współpracujący, nie jesteśmy źli.
Uderz się w pierś i powiedz, że nie jesteś osobą
kontrowersyjną.
Oczywiście, że jestem. Ale co to oznacza – kontrowersyjną? Że co? Niegodną zaufania? Dlaczego?
Powiedzmy sobie szczerze, święty nie jesteś.
Zanim powstała Złota Cooltura, nie zawsze byłeś wzorem do naśladowania. I to się ciągnie.
Nigdy nie kradłem. Poza tym, odkąd powstała
Złota Cooltura, też się zmieniłem.
Ale pewna opinia została i trudno się dziwić,
że czasem ktoś głośno zapyta: a czy on się tymi
dziećmi aby dobrze zajmuje?
No to o to trzeba się zapytać tych dzieci. I to jest
właśnie ważne. Jeżeli bym się nimi dobrze nie
opiekował, to rodzice nie pozwoliliby mi nimi się
zajmować. Nie podpisaliby nam zgody i ostatnio
z soboty na niedzielę nie spałaby tu dwunastka
dzieci i całą noc nie spędziłaby na tej sali. To jest
kwestia zaufania. Jeżeli ktoś, kiedyś pił alkohol i
chodził po mieście, nie ma prawa się zmienić?
Czy to oznacza, że odkąd zajmujesz się tymi
dziećmi, zmieniłeś się?
Toż ja się zmieniłem przeokrutnie! Zmieniłem
się do tego stopnia, że nie biegam już po żadnych knajpach, bo po prostu wiem, że nie mogę.
Czasem zdarza mi się wyjść na piwo z kolegą,
ale to wszystko. Tu jest Ania, to jest wyrocznia,
która mnie motywowała i motywuje do zmian,
mówi, co mam w sobie zmienić i cały czas ta
praca nade mną trwa. Ale cały czas wraca się do
mojej przeszłości, pokazuje jakieś dziwne ﬁlmiki
nagrane lata temu, obrzuca się mnie pomyjami

na forum internetowym. Ja nawet tego już nie
komentuję, bo nie ma sensu. Ale tu nie chodzi
w sumie o mnie, natomiast cierpią przez to
ludzie, którzy ze mną współpracują.
Ludzie pamiętają to, co złe, tego dobrego nie
dostrzegają. Nie jesteśmy ludźmi z salonów,
jesteśmy ludźmi z ulicy. Zdarzają nam się różne
sytuacje. Kiedyś może rzeczywiście częściej. Ale
wykonaliśmy sporą pracę, żeby to naprawić,
żeby to nastawienie się zmieniło. Zdajemy sobie
sprawę, że musimy to odpracować, zastanawiamy się tylko, dlaczego stale wyciąga się to złe,

nie widzi się tego dobrego.
Czy na to wszystko nie nakłada się taki antagonizm pomiędzy dziećmi z lepszych i gorszych
domów?
To nie jest tak. To wygląda inaczej. Biedne dzieci
wychowuje ulica. Naszym celem jest nauczenie
dzieci działań prospołecznych. To, że dzieci są
wycofane, wynika z wielu rzeczy. Bariera między
bogatymi i biednymi rodzi się w szkole. Szkoła
doprowadza do sytuacji, że kiedy trzeba coś zorganizować, to są proszone o to dzieci wybrane.
I tak to się ciągnie od szkoły podstawowej poprzez gimnazjum, aż do szkół średnich. I ta dysproporcja jest coraz większa. Natomiast jeżeli u
nas dzieci chcą coś robić, my je wspieramy.
Konkretnie, weźmy Dzień Życzliwości, różnica
polega na tym, że w tym drugim stowarzyszeniu robią to osoby, które w szkołach zawsze do
tego były powoływane, a u nas dzieci, których
nigdy o to się nie prosi, bo są tymi gorszymi. I
teraz się okazuje, że osoby, które tu przychodzą, przychodzą tu, bo chcą. A tam, bo dostaną
zaświadczenie, że biorą udział w jakiejś akcji,
ponieważ w szkole jest to dobrze odbierane i to
będzie rzutować np. na ich ocenę z zachowania
lub z jakiegoś przedmiotu. Owszem, będziesz się
rozwijać społecznie, ale jest też nagroda. Tutaj
lepszych ocen nie dostaną.
Nie chodzi o to, żeby mieć jak najwięcej „lajków”, ale żeby tak, jak przedstawia nasze logo,
jak najwięcej szło w tubę. Żeby o nas było głośno, żeby przyciągnąć do nas jak najwięcej dzieci, jak najwięcej współpracowników, ale również
Ciąg dalszy na stronie 4.
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LUDZIE...
Ciąg dalszy na stronie 4.
żeby pozyskać sponsorów dla naszych działań.
Staramy się zacierać tę różnicę, która w szkole
się nawarstwia. Natomiast jest to trudne. Czasami sami rodzice interweniują, bo nie chcą, żeby
ich dziecko z tzw. „dobrego domu” przebywało
razem z dziećmi z tzw. rodzin wykluczonych.
Ale to nie jest tak, że uważamy, że Nasze Rio jest
złe. Rozważamy, czy nie zwrócić się do Naszego
Rio o pomoc wolontariuszy w organizacji Maratonu Rockowego. Natomiast dalej nie jesteśmy
przekonani, czy to się uda, bo naleciałości są tak
duże… Jest taka zadra w sercu, której chcielibyśmy się pozbyć.
Dlaczego zajmujesz się dziećmi wykluczonymi?
Wcześniej, kiedy rozpoczynaliśmy zajęcia, nie
bardzo wiedzieliśmy, z jakim dziećmi będziemy
pracować. Podobnie jak w przypadku zawiązywania stowarzyszenia na warsztaty przychodziły
osoby z różnych środowisk i z różnymi wyobrażeniami na temat prowadzonych zajęć. Rodzice
myśląc, że zastaną ofertę wyspecjalizowanych
spotkań z wysoce wyspecjalizowaną kadrą, do
tego nieodpłatnych, zastali szalone pomysły i
entuzjazm powiązany z wielkimi planami. Ale
kiedy zaczęły na warsztaty traﬁać dzieci z ulicy,
okazało się, że wystraszyło to rodziców „tych
lepszych” dzieci, jakby zapomnieli, że w szkole
na co dzień tworzą wspólne środowisko. Część
rodziców rozumie te relacje. Ucząc dzieci tolerancji, postaw społecznych, przyprowadzają je
na zajęcia, sami angażują się w działania organizacji. Wiele zajęć takich jak ju jitsu, ścianka
wspinaczkowa, tenis… to są zajęcia płatne, na
które dzieci gorzej sytuowane nie mogą sobie
pozwolić. My dzisiaj prowadzimy najprostsze
zajęcia. W przyszłości chcielibyśmy zaproponować dzieciom coraz wyższy standard, poszerzyć
ofertę.
A może te proste zajęcia w sali bez komputera,
gdzie jest taki bezpośredni kontakt, są bardziej
wartościowe?
Oczywiście. To jest podstawa. Tu nie ma komputerów. Owszem, obok, na drugiej sali są stare
mackintoshe, jest jakaś gra, ale to wszystko
jest od święta, jako przerywnik. U nas przede
wszystkim jest kontakt bezpośredni, rozmowa.
Na to właśnie stawiamy – na bycie ze sobą. Gdy
pojechaliśmy nad zalew leśniański, na szkołę
życia, byliśmy pod namiotami, dzieci przeżyły
wielką nawałnicę, codziennie ognisko, bo nie
było kuchni. To właśnie buduje pewne relacje.
Duża jest rotacja wśród dzieci, które tu przychodzą?
Część odchodzi, część wraca. Odchodzą przeważnie, gdy przechodzą do gimnazjum. Zdarza
się, że nas nie poznają na ulicy. W pewnym
momencie ulica staje się silniejsza i ważniejsza.
Ale część wraca. Bo tu jest ciekawie, są znajomi, fajnie można spędzić czas. I co najważniejsze, można coś zrobić dodatkowego - ekstra. A
nawet jeżeli nie wrócą do nas na stałe, to będą
uczestniczyć w naszych imprezach.
Mówiłeś o tym, że przekazujecie dzieciom konkretną wiedzę, ale podejrzewam, że również je
w pewien sposób wychowujecie.
Uczymy dzieci mówić: dziękuję, przepraszam,
proszę, dzień dobry, do widzenia. Ja wiem, jakie
dzieci mają oceny, wiem, kto z kim chodzi po
ulicy. I gdy spotykam się z panią dyrektor i z
panią wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, z
panią pedagog, to mówią, że dzieci zmieniają
się i to bardzo, bardzo pozytywnie. Widzą naszą
pracę w stowarzyszeniu. I to nas utwierdza w
przekonaniu, że to wszystko ma sens. My nie
możemy zastąpić im rodziców. Na pewne rzeczy
nie mamy wpływu np. na ucieczki z domu. Ale
robimy tyle, ile możemy.
Robert Pawłowski
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Dar dla
serca

K

rystian jest nieśmiałym i dość wycofanym
młodym człowiekiem. Niewiele mówi o
sobie. Ojciec twierdzi, że zamknął się w sobie,
kiedy zmarła mu mama. Miał wtedy 9 lat i przeżył odejście mamy bardzo silnie. Tuż przed jej
śmiercią wtulał się w poduszkę, na której leżała
i chłonął jej ciepło. Jak gdyby chciał je zatrzymać
na dłużej. W tym samym czasie, kiedy odchodziła mama, Krystian czekał na operację. Miała
uratować jego życie. Od urodzenia Krystian
cierpi na kardiomiopatię przerostową serca. To
choroba genetyczna, a odziedziczył ją po ojcu,
a ten - po swojej mamie. W przypadku ojca
Krystiana objawy choroby nie były tak nasilone
i dokuczliwe.
Wadę serca wykryto u Krystiana dopiero w 4.
roku życia, chociaż pewne symptomy schorzenia
dało się zauważyć w wielu niemowlęcym.
Krystian jako dziecko nie miał szansy na
normalne życie. Nie biegał po podwórku, nie
jeździł rowerem, nie pływał. Wchodzenie po
schodach kończyło się zasłabnięciem. Każdy
wysiłek ﬁzyczny – ryzykiem, bo z sercem nie ma
żartów. Od kiedy rozpoznano chorobę, Krystian
był pod stała opieką kardiologów. Początkowo
leczony był farmakologicznie. Regularnie przyjmował leki, ale z biegiem czasu jego serce było
mniej wydolne. Nawet mały wysiłek sprawiał,
że robiło mu się ciemno przed oczami i tracił
przytomność. Tato Krystiana szukał pomocy
u wielu specjalistów aż w końcu traﬁł do warszawskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Tamtejsi
lekarze po przeprowadzonych szczegółowych
badaniach stwierdzili, że operacja jest niezbędna, bo inaczej Krystian nie będzie miał szansy na
przeżycie. Miała to być miektomia. Ten zabieg,
najprościej mówiąc, polega na wycięciu części
przegrody międzykomorowej, a wykonywany

Złotoryja się starzeje

W

poprzednim numerze „Echa” [nr 2(99)
luty 2004] w artykule „Złotoryja się
wyludnia” zwróciliśmy uwagę czytelników na
przemiany demograﬁczne w naszym mieście.

Analiza zmieniającej się liczby ludności oraz
jej struktury płciowej ostatnich dwóch dekad i
porównanie jej z analogicznymi wskaźnikami dla
niedalekiego Jawora oraz dla całej Polski, zmusza do stwierdzenia, że gród nasz zamieszkuje
najniższa od ponad dwudziestu lat liczba osób
(15 852 ), która charakteryzuje się znaczącą
przewagą kobiet, zwłaszcza w przedziale wieku
poprodukcyjnego (2,7- krotnie więcej pań niż
mężczyzn).
Co wpłynęło na wielkość branych pod uwagę
wskaźników? Pamiętając, że na liczbę danej
populacji składają się wielkości przyrostu naturalnego oraz salda migracji, prześledźmy jak te
wartości przedstawiają się dla naszego miasta.
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat liczba
urodzeń nowych złotoryjan ulegała czterem
następującym po sobie kilkuletnim tendencjom. Analizując sytuację od 1996 roku można
zauważyć, że:
• najpierw coraz mniejsza ilość noworodków

pojawiała się w złotoryjskiej społeczności (od
160 dzieci w 1996 roku do zaledwie 94 dzieci
w 2001 roku), czego głównym powodem
było wchodzenie w okres rozrodczy osób
końcówki niżu demograﬁcznego lat 60-tych
i początku 70-tych;
• następnie wielko-

ści urodzin poszybowały w górę w latach
2002-2007 (od 120 do
178 urodzonych dzieci)
– był to efekt rodzicielstwa pokolenia wyżu
demograﬁcznego z końcówki lat 70-tych;
• w kolejnych dwóch latach (2008-2009) liczba
urodzonych dzieci była dosyć wysoka i nie
zmieniała się znacząco (od 167 do 171 maluchów), podobnie jak w całej Polsce;
• nagły spadek urodzeń nastąpił w 2010 roku
(do 134 noworodków), później zanotowano
dwuletni niewielki wzrost, by w 2013 roku
wrócić do tendencji spadkowej (urodziło
się zaledwie 113 dzieci), czego jesteśmy
świadkami w całym naszym kraju i co stało
się powodem alarmujących artykułów prasowych ostatnich miesięcy.
Współczynnik urodzeń dla Złotoryi w 2012
roku (liczba urodzeń żywych przypadająca na
1000 ludności) wynosił 8,9 ‰, podczas gdy w
tym samym roku wskaźnik ten dla Polski był
wyższy i wyniósł 10,1 ‰, podobnie jak w województwie dolnośląskim. Jeśli chodzi o płeć
nowych mieszkańców naszego miasta, to od

jest w krążeniu pozaustrojowym. Ostatecznie
podjęto się tej ryzykownej operacji dopiero
w styczniu 2013 roku. Zwlekano tak długo, bo
lekarze sami bali się konsekwencji operacji.
Mięsień sercowy Krystiana jest tak twardy, tak
sztywne były jego komory, że lekarze bali się,
czy to wszystko się powiedzie. Jednak nadszedł
taki czas, kiedy większym ryzykiem mogło
być przekładanie zabiegu w czasie. Tego typu
operacje rzadko przeprowadzane są u dzieci. U
dorosłych wywołuje się kontrolowany, celowany
w konkretne miejsce zawał serca i wtedy mięsień nie przyrasta, ale w przypadku dzieci skutki
takiego działania są nieprzewidywalne.
Zanim doszło do operacji, Krystian dwa razy
w roku przebywał w CZD na gruntownych kontrolnych badaniach.
Krystian bardzo obawiał się tego, co go czeka.
Najbardziej lękał się, że się nie obudzi. Właściwe to były obawy całej rodziny. Operacja trwała
7 godzin. Po tym wszystkim ojciec Krystiana
dowiedział się, że lekarze mieli duży problem,
by pobudzić serce syna do działania.
Operacja okazała się stresująca dla wszystkich, nawet dla lekarzy.
Po zabiegu, w marcu, Krystian wyjechał do Nałęczowa do sanatorium, gdzie rozpoczęła się pierwsza
rehabilitacja chłopca. Pierwsza, ale nie ostatnia.
Krystian na szczęście jest pod opieką fundacji
Serce Dziecka. Gdyby nie ﬁnansowe wsparcie
z jej strony, byłoby mu naprawdę trudno. Tym
bardziej, że ojciec chłopca w 2010 roku przeszedł udar mózgu i od tego momentu skończyła
się dobrze płatna praca sztygara w kopalni.
Zamiast wypłaty ma teraz skromną rentę. Rentę
po mamie dostaje też Krystian. To ich jedyne
dochody. Dzięki fundacji mogą pozwolić sobie

na regularne (3-4 razy w roku) wizyty w CZD,
gdzie Krystian wciąż przechodzi badania. Fundacja ponosi koszty przejazdu i zakwaterowania
ojca w Warszawie w hotelu przyszpitalnym.
Dzięki Sercu Dziecka Krystian uczestniczy co
roku w dwutygodniowych turnusach rehabilitacyjnych nad morzem. Wzmacnia tam swoje
siły, uczy się, jak żyć po operacji, jak ćwiczyć
wydolność. Rodzice dzieci po takich operacjach
też zapraszani są na szkolenia, na konferencje
prowadzone przez specjalistów z zakresu kardiologii. Uczą się, jak postępować ze swoim
dzieckiem po zabiegu, jak je chronić przed
nadmiernym wysiłkiem…To ogromne wsparcie.
Ojciec Krystiana cieszy się, że koszty leków są
rekompensowane przez fundację, bo miesięcznie zostawia w aptece około 300 złotych.
Mimo, że Krystian ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym, to chciałby
żyć normalnie. Obecnie chodzi do Technikum
Handlowego w złotoryjskim ZSZ. Ma nauczanie
indywidualne, ale na niektórych zajęciach przebywa z klasą. Ma dość przymusowej izolacji,
kiedy to musiał leżeć w szpitalu.
W pierwszy dzień szkoły nawet uparł się, by
jechać z innymi autobusem na zajęcia. Wsiadł
do niego, ale ojciec przezornie jechał za Krystianem samochodem. I dobrze, bo po przejściu z
przystanku 150 metrów chłopak stracił siły. Ojciec musiał go dowieźć do szkoły samochodem.
Od tego momentu w obie strony jadą razem
autem. I tu też tato wdzięczny jest Sercu Dziecka, bo przynajmniej połowę kosztów za paliwo
pokrywa fundacja.
Krystian jest
nastolatkiem,
który ma

pasje i marzenia. Uwielbia motory, szczególnie
te stare. Ma zapał, by je składać. Zna się na
mechanice, ale sam może tylko patrzeć, asystować, bo brakuje mu siły, aby samodzielnie
wykonywać niektóre czynności. Gdy był w 4
klasie, jego polonistka miała stłuczkę, Krystian
precyzyjnie oszacował straty i powiedział, co
trzeba wymienić i naprawić w aucie. Nauczycielka pojechała do mechanika, a ten potwierdził
słowa chłopca. Marzyła mu się nauka w Technikum Mechanicznym, ale choroba stanęła tu na
przeszkodzie. Dlatego mechanika to tylko jego
hobby. Pragnieniem Krystiana jest złożyć junaka.
Takiego, jaki miał dziadek. Wydaje się, że miłość
do motorów przejął w genach po dziadku. I to
ten rodzaj dziedzictwa, jaki go cieszy.
Mimo, że po operacji serce Krystiana jest wydolniejsze, to jednak lekarze nie są zadowoleni
z efektów zabiegu. Wiadomo już, że ponowna
taka operacja nie wchodzi w grę. Jedyne, co w
tej sytuacji można zrobić, to przeszczep serca.
Krystian jest wpisany na listę oczekujących. Na
razie żyje z nadzieją, że jego serce sprosta swojemu zadaniu i leki oraz rehabilitacja pomogą
mu w miarę normalnie żyć.
Czytelnicy Echa mogą Krystianowi bardzo
pomóc. Każda złotówka wpłacona na subkonto Krystiana w fundacji Serce Dziecka będzie
ogromnym wsparciem dla chłopca. Niechaj chociaż kwestie ﬁnansowe nie zaprzątają uwagi i tak
już doświadczonej przez los rodziny Derbiszów.
Iwona Pawłowska

trzech lat rodzi się więcej chłopców niż dziewczynek, chociaż w poprzednich latach sytuacja
była odwrotna.
Liczba zgonów mieszkańców Złotoryi nie
podlega dającym się opisać prawidłowościom. W czasie ostatnich kilkunastu lat spadki
śmiertelności przeplatają się z jej wzrostem w
odstępach 1-2 lat, przy czym największa różnica w liczbie zgonów nastąpiła na przełomie
lat 2000/2001 (spadek zgonów o 49 osób).
Najwyższa wartość liczbowa zgonów w naszym
grodzie w obserwowanym okresie, miała miejsce w 2009 roku (aż 190!), natomiast najniższa
była w 2001 roku (107 ). Obecnie od trzech lat
liczba ta oscyluje wokół 150.
Współczynnik zgonów dla Złotoryi w 2012
roku (liczba zgonów przypadająca na 1000
ludności) wynosił 9,65‰, podczas gdy w tym
samym roku dla Polski wskaźnik ten był nieco
wyższy i wyniósł 10 ‰, podobnie jak w województwie dolnośląskim. Przy okazji należy
wspomnieć, że w Polsce (podobnie jest też w
naszym mieście) prawie 80% zgonów spowodowanych jest chorobami określanymi mianem
cywilizacyjnych (choroby układu krążenia,

zgonów złotoryjan wpływa niekorzystnie na
wskaźnik przyrostu naturalnego, który od kilkunastu lat utrzymuje się na ujemnym poziomie.
Jedynym odstępstwem od tej tendencji były lata
2004, 2005 i 2007, w czasie których przyrost
naturalny osiągnął
wartości dodatnie
(głównie dzięki
mniejszej liczbie zgonów w tych latach).
Widać to wyraźnie
na załączonym wykresie, gdzie ujemne
wskaźniki przyrostu
naturalnego zaznaczono kolorem niebieskim, natomiast
dodatnie kolorem
czerwonym.
Najniższy współczynnik przyrostu naturalnego w naszym mieście (przeliczony na 1000
ludności) wynosił minus 2,7‰ i miał miejsce
w 2010 roku (w roku ubiegłym minus 2,4‰).
Dla porównania: w Polsce najniższy w analogicznym okresie był współczynnik osiągnięty w
roku 2003 i dziesięć
lat później w 2013
r.(w obu przypadkach
wyniósł minus 0,4‰).
Tak więc, jeśli w kraju
sytuację
demograﬁczną
określa
się jako dramatyczną,
to jak nazwać tę w
polskiej stolicy złota?
Najważniejszą konsekwencją zmniejszającego się systematycznie przyrostu naturalnego jest proces starzenia
się społeczeństwa, co jest niekorzystnym zjawiskiem zarówno demograﬁcznym, jak i gospodarczym dla całego kraju, w tym oczywiście dla

naszego grodu.
Jeśli rozpatrujemy liczebność miasta w podziale na trzy grupy wiekowe (patrz: wykres),
to zwraca uwagę malejąca liczba osób w wieku
przedprodukcyjnym (czyli dzieci i młodzieży

nowotwory złośliwe oraz wypadki, urazy i zatrucia).
Relacja między liczbą urodzeń żywych a liczbą
Marzec 2014
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od 0 do 17 lat): z 4 736 zanotowanych w 1997
roku, obejmujących wówczas 27,1% populacji
miasta, do 2 542 w roku 2013, gdy stanowiło to
zaledwie 16% mieszkańców. „Winę” za to ponoszą oczywiście coraz mniejsze wartości przyrostu naturalnego w Złotoryi. W tym samym czasie liczba ludności w wieku poprodukcyjnym (w
tym kobiety powyżej 60 lat i mężczyźni powyżej
65 lat) wzrosła z 1 981 w roku 1997, czyli z
11,3% mieszkańców, do 2 845 w roku ubiegłym,
gdy odpowiadało to 17,9% liczby wszystkich złotoryjan. Ilość ludności w wieku produkcyjnym
nie uległa w tym czasie większym zmianom, a
nawet nastąpił wzrost o 4,5%, jednakże w latach następnych o rosnących wartościach w tym
przedziale raczej nie będzie mowy.
Niewątpliwie ciekawym zagadnieniem wpływającym na przemiany demograﬁczne jest
prześledzenie wielkości migracji (w tym zagranicznych), na które z różnych powodów decydują się ludzie nieustannie modyﬁkując tendencje,
kierunki i natężenie wszelkich ruchów wędrówkowych. Ale o tym przeczytają Państwo w następnym numerze „Echa”…
Danuta i Stanisław Kubicz
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WYDARZENIA

Walne Zebranie

W

ALNE ZEBRANIE
CZŁONKÓW
TMZZ odbyło
się 6 marca
2014 r. w sali
konferencyjnej
Bacalarusa.
Zebraniu
przewodniczył
prezes TMZZ
– Aleksander
Pecyna, protokołowała Aneta
Mazur, a prowadziła Danuta
Sosa. Zgromadzeni w skupieniu wysłuchali
sprawozdań,
które kolejno
zdawali: prezes

– z działalności
od początku
kadencji, skarbnik Krystyna
Rybicka – rozliczyła ﬁnanse,
a przewodnicząca Rady
Programowej
ODDZ Wioleta
Michalczyk
– omówiła
realizację planu
pracy za rok
2013 i przedstawiła planowane działania
w 2014 roku.
Pozostając przy
głosie Przewodnicząca przedstawiła
plan przebiegu wizyty czterech potomków (z siedmiu ocalałych miesz-
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czan), która nastąpi w dniach 20 - 21 czerwca.
Sprawozdanie Prezesa i Skarbnika przyjęto w
głosowaniu jawnym - jednogłośnie.
Prezes – A. Pecyna poinformował zebranych
o decyzji Zarządu w sprawie przystąpienia do
trójstronnej współpracy z Muzeami Regionalnymi w Chojnowie i Jaworze.
W dyskusji podjęto temat uczestniczenia Towarzystwa w wyborach samorządowych i tworzenia Komitetu Wyborczego. Temat nie został
zamknięty. Rozmawiano o trwającej inwentaryzacji przed digitalizacją jej zasobów. Tematem
otwartym pozostaje powołanie opiekuna Izby
Złotoryjskiej, najmilej widziani są ochotnicy.
W dyskusji odniesiono się także do spraw związanych z codziennym funkcjonowaniem TMZZ.
Podsumowując zebranie Prezes podziękował za
pracę, podkreślając jej społeczny aspekt.
Danuta Sosa

nicjatorem spotkań poświęconych pamięci
Żołnierzy Wyklętych jest Zespół Artystyczny
Żołnierzy Rezerwy „Rota”. Mocą ustawy z dnia
3 lutego 2011 roku dzień 1 marca stał się dniem
Pamięci Żołnierzy, coraz częściej nazywanych
Niezłomnymi.
Drugiego marca sala widowiskowa w ZOKiR
wypełniła się mieszkańcami miasta i okolic.
Wszystkie miejsca zostały zajęte, a napływający

słuchacze poczuli wielką siłę i jedność. W
swych sercach poczuli moc i przekonanie, że i
oni Ojczyzny nie opuszczą w potrzebie. A kiedy
zaśpiewano „Biały Krzyż” wiele rąk podniosło
chusteczki do oczu, bo wspomnienie jest bolesne. Prawie w każdej rodzinie kogoś pod krzyżem pozostawiono. Ostatnią pieśń „Żeby Polska
była Polską”, zaśpiewali uczestnicy z artystami,
powstając z miejsc.

goście zasiadali na dostawianych krzesłach.
W skupieniu wysłuchano prezentacji zespołu i
krótkiej informacji o przygotowanym programie. Zebrani dowiedzieli się, że zespół powstał
w 2008 roku po to, by uczcić i przerwać milczenie. Teraz przygotowują montaże poetycko-muzyczne, by pamiętać. Kiedy po sali, niczym mgła
w leśnej głuszy, rozsnuła się pieśń patriotyczna,

Takie celebrowanie świąt i pamięci o Bohaterach podnosi naszą kulturę narodową i uczy
szczerego, głębokiego patriotyzmu. Zatem świętujmy, przyprowadzajmy swoje dzieci, by i one
nabrały szacunku do samych siebie i nauczyły
się czcić pamięć Bohaterów bez patosu, ale z
należytą godnością i szacunkiem.
Danuta Sosa

Rolnicze tradycje

L

ubiatów posiada bogate tradycje rolnicze. Przedwojenna wieś była bardzo zamożna. Opłacalna była tu nie tylko hodowla zwierząt ale także
uprawa warzyw. Na terenie Lubiatowa i pobliskiego Gierałtowca udawały
się szczególnie ogórki, cebula i kapusta.
Po wojnie osadnicy otrzymywali ok. 5 ha ziemi. Miało to zachęcić rolników indywidualnych do zakładania spółdzielni produkcyjnych. Poniemieckich folwarków nie parcelowano, a tworzono na ich bazie Państwowe
Gospodarstwa Rolne. Podobnie było w Lubiatowie i we wsi Kwiatów.
Zasadniczy proﬁl produkcji PGR – u stanowiła hodowla bydła, trzody
chlewnej oraz owiec. Uprawiano tu rzepak, buraki cukrowe oraz kukurydzę.
Na bazie ówczesnych gospodarstw powstało w Lubiatowie Gospodarstwo
Hodowlane „Uprawa”. Spółka z o.o.
Aby dowiedzieć się czegoś więcej o istniejącym tu zakładzie pracy, spotkałam się z Prezesem Zarządu Janem Tymczyszynem.
Podwaliny tej ﬁrmy sięgają lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to
w Chojnowie powstał Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej. Na bazie
tego ośrodka w latach 70. utworzono 6 gospodarstw tzw. satelickich, do
których należały między innymi Lubiatów oraz Kwiatów.
Kwiatów był wtedy bardzo bogatą wsią. Posiadał nowoczesny sprzęt
rolniczy jak na tamten okres oraz mógł poszczycić się posiadaniem wyjątkowej rasy bydła mlecznego Brown Swiss. Jest to rasa, która łatwo adaptuje
się do różnego środowiska oraz rzadko zapada na choroby metaboliczne,
ale przede wszystkim daje duże ilości mleka o zawartości tłuszczu ok. 4%
i białka ok. 3,5%. Mleko posiada wyjątkowy skład kazeiny, co decyduje o
jego przydatności do produkcji najwyższej jakości serów oraz mleka skondensowanego. Tak wysokiej jakości mleko było odstawiane z Kwiatowa do
fabryki „Gerber” znajdującej się w Opolu.
Obecna ﬁrma kontynuuje niejako tradycje hodowli z poprzednich lat.
Oprócz Lubiatowa zakłady istnieją także w Chojnowie i Złotoryi.
W gospodarstwie hodowlanym pracują obecnie 32 osoby. Zakład skupia
się głównie na hodowli bydła, trzody chlewnej oraz owiec.
Te ostatnie to największa chluba zakładu. Pierwsze stado zostało sprowadzone do Polski pod koniec lat 70. ubiegłego wieku, była to rasa Berrichone
du Cher. Jak na tamte czasy była to pierwsza w Polsce rasa mięsna owiec.
Stado liczyło 350 matek i do roku 2006 utrzymywane były w czystości rasy.
Owce były sprzedawane na terenie całej Polski, jak twierdzi pan Tymczyszyn, wszystkie owce w Polsce tej rasy mają swój początek w Lubiatowie,
ponieważ ich przodkowie wywodzą się właśnie ze stada tu utworzonego.
Obecnie pogłowie owiec zostało zmniejszone i jest traktowane bardziej
jako zajęcie hobbystyczne. W ostatnich latach dokupiono 30 sztuk innej rasy
owiec – Romanowskiej. Jest to rasa typowo mleczna. Zwierzęta należą do
tzw. krótkoogoniastych typu kożuchowego. Rasa ma swoje początki w Rosji.
Owce z gospodarstwa w Lubiatowie brały udział w Krajowych Wystawach
Zwierząt Hodowlanych między innymi w Warszawie, Opolu, Wrocławiu czy
Piotrowicach. Ogółem zdobyły około 200 medali, z czego 103 złote. Inne sukcesy tych zwierząt to zdobycie 25 championatów oraz 15 vice-championatów.
W gospodarstwie hoduje się także bydło. Pogłowie obecnie wynosi 700
sztuk, z czego 275 to bydło typowo mleczne.
Hodowana tu trzoda chlewna to rasa biała zwisłoucha niemiecka. Chlewnie lubiatowskie w okresie swojej świetności sprzedawały zwierzęta do
Wielkopolskiego i Mazowieckiego Ośrodka Hodowli Zarodowej ( z tym
ostatnim współpracują do dziś). Jest to rasa niskotłuszczowa, a co za tym
idzie posiadająca więcej mięsa.
Trzoda chlewna także odnosiła sukcesy na wystawach zwierząt. Może
pochwalić się 4 championatami oraz 3 vice-championatami. W 1999 roku
zdobyła na wystawie krajowej Puchar Prezydenta Lecha Wałęsy.
Gospodarstwo rolne prowadzi także uprawę roślin. Do głównych upraw
należą: różnego rodzaju zboża, które są przerabiane na pasze dla zwierząt.
Oprócz tego uprawia się ziemniaki, cebulę oraz inne warzywa.
Rolnicze tradycje Lubiatowa sięgają bardzo odległych czasów. Wieś pamięta czasy świetności i czasy kryzysu, jednak budujące jest to, że istnieją
ludzie, ﬁrmy, które te tradycje kultywują i czerpią
z tego nie tylko korzyści, ale także satysfakcję.
Anna Woźniak
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Kronika
10.02. Miasto Złotoryja uzyskało tytuł Gminy na 5! W badaniu wzięło udział
649 polskich gmin ze wszystkich województw w Polsce.
14.02. W Starostwie Powiatowym w Złotoryi spotkali się myśliwi, leśnicy,
rolnicy i samorządowcy. Omówiono m.in. zasady współpracy z Powiatowym
Lekarzem Weterynarii.
19.02. 11. Międzynarodowe Zawody Klasyﬁkacyjne PZSS w strzelaniu pneumatycznym „O Wielki Puchar Kaczawy” w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Złotoryi.
19.02. Zakończenie budowy Domu Spotkań realizowanego w ramach projektu pn.”Dom spotkań i integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz”.
22.02. W hali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie odbył się pierwszy z czterech turniejów piłki siatkowej organizowany przez Gminę Świerzawa w ramach projektu „Przez sport do transgranicznej przyjaźni, czyli cztery
pory roku z siatkówką”.
22.02.-02.03. 38. Bieg Piastów w Jakuszycach - ponad trzy tysiące osób wzięło w nim udział, wśród nich grupa 10 reprezentantów ze Złotoryi.
24.02-01.03. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi w ramach obchodów „Tygodnia pomocy oﬁarom przestępstw” udzielali informacji prawnych osobom pokrzywdzonym.
25.02. Spotkanie z Krzysztofem Samborskim autorem książki „Zjadłem Marco Polo” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi.
25.02. Wiceminister Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski wraz z
Wojewodą Aleksandrem Markiem Skorupą i wicewojewodą Ewą Mańkowską wręczyli Staroście Złotoryjskiemu promesę na odbudowę drogi powiatowej nr 2621 D Wilków-Leszczyna na dł. 1770 m.
26.02. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego pojawiły się
projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej.
27-28.02. Młodzicy Stowarzyszenia Piłki Ręcznej „GÓRNIK” Złotoryja uczestniczyli w turnieju Handball Cup G3 Świdnica, którego organizatorem było
Gimnazjum nr 3 w Świdnicy.
28.02. XLIII Sesja Rady Powiatu Złotoryjskiego, której najważniejszym punktem była ocena dramatycznej sytuacji złotoryjskiego szpitala.
03. Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Polski
Zachodniej do roku 2020, które potrwają do 18 marca 2014 r
03. Firma Leszno Cooper jest zainteresowana rozpoczęciem prac geologiczno-badawczych w trójkącie: Złotoryja-Zagrodno-Świerzawa. Ministerstwo
Ochrony Środowiska oﬁcjalnie poinformowało, iż na terenie powiatu złotoryjskiego nie zostało wydane żadne z zezwoleń na eksploatację złóż miedzi,
srebra, czy złota.
03. Skansen Górniczo-Hutniczy w Leszczynie został uznany za najciekawszą
działalność pozarolniczą na wsi w 2013 roku na Dolnym Śląsku. To wyróżnienie stało się przepustką do ogólnopolskiego ﬁnału konkursu „Sposób na
sukces”.
03. Hala sportowa „Tęcza” w Złotoryi ma już 10 lat.
01-02.03. Po raz trzeci Złotoryjski Klub Sportowy „GÓRNIK” Złotoryja zorganizował Turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar Burmistrza Miasta Złotoryja.
01.03. W Niemczech odbył się 42. Nord-Ostsee Sparkasse Wintermarathon
2014. W maratonie wystartował jedyny Polak, zawodnik klubu OLAWS Złotoryja – Krystian Kozłowski, który zajął 24. miejsce w klasyﬁkacji Open i 1.
miejsce w klasyﬁkacji wiekowej.
01.03. V edycja VILLAGE PUNK ROCK! w Sokołowcu-zagrali: ŻÓŁTA FEBRA,THE BARYNS, PARAGRAF 58, AFFECT, TREPANACJA, KORPIS KARMEL, P.R.PPunk Rock Project.
02.03. „Łódzka Liga Wyciskania Sztangi Leżąc - II Rzut”. Złotoryję reprezentowało dwóch zawodników z Klubu Sportowego Wilkołak Złotoryja: Paweł
Nowak i Andrzej Kocyła. Obaj stanęli na podium.
02.03. Koncert Zespołu Artystycznego Żołnierzy Rezerwy „Rota” poświęcony
żołnierzom wyklętym w sali widowiskowej Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i
Rekreacji.
05.03. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi wernisaż prac Józefa
Stachnika i Marka Głowackiego pn. „Pejzaże bliskie i dalekie”.
06.03. Firma Colas (właściciel kopalni bazaltu na Wilczej Górze) prowadzi
oﬁcjalne starania o zgodę na wejście z wydobyciem w strefę ochronną rezerwatu. Obecnie dokumentację przedłożoną przez inwestora bada Regionalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
07.03. Przedstawiciele Stowarzyszenia Nasze Rio wzięli udział w konferencji
„Młodzież ma wpływ. Edukacja obywatelska w działaniu” zorganizowanej
przez Fundację Civis Polonus w Warszawie w Muzeum Etnograﬁcznym. Film
„Złotoryjski Baywatch” został zaprezentowany w sesji „INSPIRACJE. Młodzież
ma wpływ. POKAZUJEMY JAK.”
07.03. W Legnicy odbyła konferencja „Zintegrowany system powiązań w
LGOF”.
08.03. V Grand Prix Zagłębia Miedziowego na stadionie RCS w Lubinie. W
zawodach udział wzięła reprezentacja OLAWS Złotoryja.
08.03. Zimowy Ultramaraton Karkonoski im. Tomasza Kowalskiego na dystansie 52 km, w którym wystartował Daniel Milewicz (OLAWS Złotoryja).
Złotoryjanin sklasyﬁkowany został na 80. miejscu.
Opracowała Krystyna Zalewska
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Kiedy zamek śpi

… to budzą się
j e g o d u c h y.
Liczni goście
oglądali sylwetki ludzi jakby
uwięzionych za
kratami, jakieś
postaci wychodzące ze studni.
Jeszcze inne to…
czyżby duchy
Zamku? Grupki
osób odzianych
w dawne stroje
tworzyły taneczne korowody,
Autor zdjęć wystawy
toczyły ze sobą
Radosław Górecki
rozmowy. Sprafot. Agnieszka Młyńczak wiały wrażenie,
że są tu na Zamku przez moment i zaraz znikną, aby pojawić się
w zupełnie innym miejscu.
W ostatnią niedzielę lutego na Zamku Gro-

oświetlonych sztalug z niezwykłymi zdjęciami.
Każde z nich mogłoby stanowić odrębną opowieść o historii miejsc i ludzi kiedyś tu żyjących.
Zdjęcia starannie skomponowano
i wyreżyserowano. Jednak wydaje się, że najważniejszym elementem było w nich niezwykłe
oświetlenie. Dzięki niemu można było odnieść
wrażenie, że postaci na zdjęciach poruszają się,
a w smugach światła drżą i wirują pyłki.
Jednak tylko na kilku fotograﬁach można było
rozpoznać Zamek Grodziec. A szkoda, bowiem
tytuł sugeruje, że właśnie ta piękna i niezwykła
budowla jest bohaterem wystawy. Poza tym
zabrakło podpisów lub chociażby tytułów zdjęć,
które mogłyby zainspirować wyobraźnię oglądających, czyniąc wystawę jeszcze ciekawszą.
Autorem fotograﬁi zaprezentowanych na
wystawie jest Radosław Górecki, lecz w ich tworzeniu uczestniczyła grupa przyjaciół będących
członkami Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej przy współudziale Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Bolesławcu.
– O światło zadbał Mateusz Makówka, który
na stałe pracuje w Teatrze Starym w Bolesławcu
– opowiada o
wystawie Sławomir Ratajski.
– Wspólnie realizowaliśmy kilka
spektakli, gdzie
między innymi
światło grało bardzo ważną rolę.
Ponadto wykorzystaliśmy doświadczenia Elżbiety
Andrusieczko-Tor
(prowadzi wspomniany wyżej
zespół), która jest
choreografką,
tancerką i świetnie sprawdziła się
też jako fotomodelka.
Sam Sławomir
Ratajski podczas
tego projektu
wykorzystał swoje doświadczenie
Poczęstunek dla gości wernisażu fot. Agnieszka Młyńczak
teatralne. W latach 1984 – 1989
był
aktorem
Wrocławskiego
Teatru
Pantomimy
dziec odbył się wernisaż wystawy fotograﬁi o
Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu.
znamiennym tytule Kiedy zamek śpi. W wielkiej
– Pomysł wystawy powstał podczas mojej
sali ustawiono ponad czterdzieści efektownie
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PASJE
współpracy z tą grupą ludzi z Bolesławca – wyjaśnia Kasztelan Zamku Grodziec Zenon Bernacki.
– Od kilku lat realizujemy wspólnie na Zamku
różne projekty taneczne i teatralne, na przykład Precz z duchami czy Kobieta i mężczyzna.
Autorem zdjęć jest bardzo młody chłopak, w
przyszłym roku zdaje maturę. Myślę, że trzeba
dawać szanse młodym ludziom, by zaistnieli, jeśli mają taką pasję i potraﬁą robić niezłe zdjęcia.
A dzięki takiemu obiektowi jak Zamek Grodziec
mogliśmy ten projekt urzeczywistnić.
Mimo, że informacja o wystawie była dość nikła, na wernisaż przybyło około osiemdziesięciu
osób. Kasztelan podjął gości ze swoją już legendarną gościnnością. W przyległej sali huczał
ogromny ogień na równie ogromnym kominku,
ogrzewając przyjemnie całe pomieszczenie.
Zaproszono nas do nakrytych białymi obrusami
stołów i poczęstowano zupą gulaszową gorącą i
pikantną. Na deser była kawa i ciasteczka.
Ja tam byłam, miód i wino piłam, po brodzie
mi ściekało, w ustach nic nie zostało.
Agnieszka Młyńczak
Zdjęcia z wystawy autorstwa
Radosława Góreskiego

wędkarza lub myśliwego bądź strudzonego wędrowca. Dość interesująca jest ta, która ma w
uchwycie zamontowany
zegarek. Bardzo użyteczna.
Ile lat liczy sobie
najstarsza z
lasek?
Nie ma starszych niż
dziewiętnastowieczne.
W jaki sposób
pozyskuje
Pan kolejne
eksponaty?
Zwykle
jeżdżę na
giełdy. Nie
korzystam z
licytacji internetowych,
ponieważ
muszę zobaczyć, dotknąć
to, co kupuję,
a obrazek
nie oddaje
rzeczywistości. Poza tym na giełdzie można
negocjować cenę.
Gdzie odbywają się takie giełdy?
To są giełdy staroci w okolicznych miastach, na
przykład w Jeleniej Górze. Teraz coraz więcej
sprzedawców ma na zbyciu stare laski, ale kiedy zaczynałem je kolekcjonować, to ofert było

Fascynacja laskami

K

rzysztof Kostek, złotoryjanin, ma nietypowe
hobby. Kolekcjonuje laski. O swoich zainteresowaniach, o pasji zbierania opowiada Iwonie
Pawłowskiej.
Iwona Pawłowska: Skąd sentyment do lasek?
Krzysztof Kostek: Ojciec chodził, opierając się
o laskę, bo miał problemy z nogami. Ale tamtej
laski nie mam, bo nie wpadłem wówczas na
pomysł, by je kolekcjonować.
Pokój, w którym rozmawiamy, jest wyraźnie
stylizowany na dawne
gabinety pana domu:
stylowe biurko, liczne
obrazy, cała ściana przystosowana do ekspozycji
kolekcji. Interesuje mnie,
czy gabinet był zrobiony
z myślą o laskach czy
laski stały się dopełnieniem tego pomieszczenia?
Laski były wcześniej,
kiedy budowaliśmy dom,
postanowiłem znaleźć
ciekawe miejsce, by
wyeksponować, to, co
zbieram.
Kiedy zaczęła się fascynacja laskami, to, przyznam, nietypowe hobby?
O, już dawno, jakieś 20 lat temu. Pierwszą laskę
kupiłem. Nie była tania. To stara laska turystyczna z przybitymi do niej blaszkami, czyli pamiątkami z wędrówek po schroniskach górskich.
Mimo tylu blaszek laska jest zdecydowanie
lekka, z czego się je wykonuje?
Różnie, czasem z dębu, czasem z mahoniu, bywa
że z kości bawolej, ale ona jest raczej do ozdoby.
Mam wrażenie, że laska jest czymś więcej niż
trzecią nogą, czyli podporą.
Tak, funkcje ich były rozmaite. Pierwotnie wspomagająca w chodzeniu. Ale potem często służyły do obrony czy ataku. Była też dopełnieniem
wizerunku dżentelmena. Pasowała do fraka czy
cylindra. Podkreślała prestiż, jak ta z kości słoniowej. Myślę, że to obowiązkowy strój każdego
szanującego się mężczyzny.
Najciekawszy eksponat w Pana kolekcji to?
To laska z siedziskiem, wygląda trochę jak parasol. Po rozłożeniu mamy wygodne krzesło dla
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bardzo mało.
Widzę, że w kolekcji znajdują się dość egzotyczne eksponaty.
Tak, mam laski z całego świata i oczywiście
polskie też. Mam taki zwyczaj, że z podróży
przyjeżdżam przynajmniej z jedną laską. Poza
tym znajomi pamiętają o mnie podczas swoich
wojaży.
Zna Pan historie każdej z tych lasek?
Nie, to są, można powiedzieć, anonimowe laski.
Kupuję je od handlarza, który zazwyczaj też nie
zna tej historii, bo jest tylko pośrednikiem. Jest
tylko jeden taki eksponat, o którym mogę coś
powiedzieć – laska rodziców mojego kolegi Jana.
Laski nosili przede wszystkim mężczyźni, ale i
kobiety się nimi podpierały. Jak można odróżnić męską od kobiecej?
Kobiece były przede wszystkim cieńsze, delikatniejsze.
W rączce laski można było czasem coś schować, ukryć. Ma Pan takie?

Mam laskę z ﬁolką w środku. Może to ﬁolka na
alkohol, na jakiś koniaczek. Ta, co pani widzi, to
laska z lunetą. Wiem, że szpiedzy mieli ukryte w
laskach aparaty fotograﬁczne.
Jak się nazywa Pana hobby?
Jeśli chodzi o kolekcjonowanie lasek, to nie ma
żadnego znanego mi określenia. Nie ma nawet
fachowej literatury. Chyba że w języku angielskim. Wydaje się, że nie istnieje takie hobby.
Nie znam nikogo, kto by podobnie jak ja kolekcjonował laski. Ale przyznam szczerze, że też nie
szukałem.
Nie myślał Pan, by do tych lasek skompletować
jeszcze meloniki, cylindry…?
Meloniki nie, ale kolekcję czapek już posiadam.
Na razie tkwi w piwnicy i zastanawiam się, co
z nią zrobić. Jest tam wiele kapeluszy, bo sam
uwielbiam chodzić w takim nakryciu głowy.
Czasem mówią o mnie kapelusznik.
W gabinecie widzę dość ciekawą zawartość
akwarium. To pudełka po zapałkach?
To pełne pudełka. Stare pudełka i stare zapałki.
Co było pierwsze, laski czy zapałki?
Najpierw zacząłem kolekcjonować laski, potem
przyszedł czas na zapałki, ale zbieram wiele
rzeczy, jak pani widzi.
Kolekcjonerstwo to Pana nałóg?
Trudno to nazwać nałogiem. Jedyny, jaki mam, to
papierosy. Niestety. A jeśli chodzi o zbieractwo,
to po prostu lubię mieć w ręku rzecz, która jest
starsza niż 100 lat. Pudełka po zapałkach są trochę młodsze. Mam przedwojenne. Mam z PRL-u z
ciekawymi hasłami propagandowymi. A wie pani,
dlaczego mówi się: dzielić zapałki na cztery? To
związane jest z okresem międzywojennym. Polski

monopol zapałczany tak ustalił cenę zapałek, że
były one bardzo drogie, więc z oszczędności dzielono każdą na cztery. I tak się paliły.
Możemy spróbować, czy one jeszcze się palą?
Tak, proszę zobaczyć, jak działa zapałka z 1919
roku. Pali się?
Rzeczywiście, za pierwszym razem zapłonęła!
Ale mam też zabytkowe zapalniczki. One też
jeszcze spełniają swoje zadanie. Proszę zobaczyć, to zapalniczka, która działa na zasadzie
zapałek. Ma krzesiwo, którym pociera się o
blaszkę i to daje ogień. Dopóki nie starło się
krzesiwo, była użyteczna. A ta znowu jest benzynowa, trzeba było ją napełnić co jakiś czas.
Żonie podoba się Pana hobby?
Myślę, że tak. Przynajmniej nigdy nie jest zazdrosna o żadną laskę :). Może tylko czasem mówi,
że ta jej się podoba a tamta nie. Poza tym uważa, że każdy mężczyzna powinien mieć hobby.
Rozmawiała Iwona Pawłowska
Zdjęcia Jan Wolski
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GOSPODARKA ODPADAMI

Robert Pawłowski: Czy jest jeden sprawdzony
sposób na segregację odpadów, żeby uzyskać
jak największy stopień odzysku surowców
wtórnych?
Tomasz Styś - ekspert Instytutu Sobieskiego ds.
gospodarki odpadami komunalnymi: Nie ma
jednego sposobu organizacji systemu segregowania odpadów, którego wprowadzenie w życie
rozwiązuje wszystkie problemy. Podobnie jest z
rozwiązaniami stosowanymi za granicą. Model
szwedzki różni się od niemieckiego, a ten – od
amerykańskiego. Warto podpatrywać konkretne
pomysły organizacyjne, ale każdorazowo trzeba
je dostosowywać do warunków panujących w
polskich gminach. To, co sprawdza się w Berlinie, nie musi sprawdzać się w Warszawie, Wrocławiu czy Złotoryi.
Czy system workowy u źródła powinien być
systemem docelowym?
Możemy jedynie mówić o systemie optymalnym
ze względu na warunki, w jakich funkcjonuje,
nie zaś - docelowym. W tym kontekście system
workowy nieźle sprawdza się w domach jednorodzinnych, w których relatywnie łatwo jest
znaleźć trochę wolnego miejsca. Jednak dla nieruchomości wielolokalowych to po prostu katastrofa. Proszę wyobrazić sobie czteroosobową
rodzinę mieszkającą na 60 metrach, zmuszoną
segregować w kilku osobnych workach bioodpady, pozostałe odpady zmieszane, papier, szkło
czy metale i pomyśleć o higienie. Absurd!
To może mieszkańców należy zmusić do segregacji dużą różnicą w opłatach za odpady segregowane i niesegregowane?
Gdy zapyta pan ekonomistę zajmującego się
teorią wolnego rynku, czy cena jest wystarczającym „motywatorem” segregowania odpadów,
bez wątpienia otrzyma pan odpowiedź twierdzącą (śmiech). Ja zajmuję się zarządzaniem
publicznym, uważam więc, że segregacji sprzyja
tworzenie łatwego (intuicyjnego) i przyjaznego
systemu. Nie ma nic gorszego, niż zaprojektowanie rozwiązań, które świetnie sprawdzają się
„na papierze”, potem zaś denerwować się, że
one nie funkcjonują „w realu” i zmuszać ludzi
karami ﬁnansowymi do jego przestrzegania.
Czy większa liczba frakcji, na które dzielimy odpady komunalne, sprzyja lepszemu recyklingowi?
Wrócę do przywołanego wcześniej przykładu
kilkuosobowej rodziny żyjącej w 60-metrowym
mieszkaniu i zapytam, czy istnieje inne, lepsze rozwiązanie. Ja nie znam. Nie ma obecnie
żadnych przeszkód, żeby segregacja odpadów
„suchych” dokonywała się w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych.
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To tylko kwestia zakupu odpowiednich technologii. Oczywiście, łatwiej jest przerzucić odpowiedzialność na właścicieli nieruchomości, niż stworzyć system
zachęcający do segregowania.
Czy są jakieś różnice jeśli chodzi
o gospodarkę odpadami na
terenach wiejskich i miejskich?
Nowy system funkcjonuje za
krótko, żeby móc wyciągnąć generalne wnioski, jednak różnice
są zauważalne. Odnoszę jednak
wrażenie, że w gminach wiejskich
segregowanie odpadów stanowi
mniejszy problem.
Co z Pana obserwacji sprawia w
gminach największy problem?
Jakie problemy sygnalizują gminy w związku z wejściem „ustawy śmieciowej” w życie?
W Polsce jest prawie 2,5 tysiąca
gmin, nie udało mi się jeszcze
zbadać wszystkich problemów
(śmiech). Wydaje się, że największy z nich tkwi w przekonaniu
wielu lokalnych liderów, że za
jednym zamachem możliwe
jest zaprojektowanie „jedynie słusznego” systemu gospodarowania odpadami, który będzie
realizował wszystkie cele zawarte w „ustawie
śmieciowej”. Tymczasem na system składa się
kilka, jeśli nie kilkanaście elementów: dostarczenie odpowiednich pojemników, harmonogramy
realizacji odbioru odpadów, w tym – odpadów
wielkogabarytowych, tworzenie punktów selektywnej zbiórki, analizy ﬁnansowe związane z
wysokością stawki opłaty, analizy organizacyjne
związane ze składaniem deklaracji „śmieciowych” i ich weryﬁkacją. Długo by jeszcze wymieniać.
Segregacja zaczyna się u źródła. Co najlepiej
motywuje ludzi do segregacji odpadów? Cena?
Dostęp do pojemników?
Jak to w życiu – ludzie mają różne motywacje.
Jedni będą się kierować motywacjami ekonomicznymi, inni – troską o środowisko, jeszcze
inni – po prostu wymogami prawnymi. Ja uważam, że podstawą jest stworzenie infrastruktury
sprzyjającej segregowaniu odpadów. Dopiero
wtedy możemy motywować właścicieli nieruchomości metodami ekonomicznymi czy promocją dobrych praktyk.
Jak obliczane będą kary dla gmin za nieosiągnięcie wskaźników recyklingu? Jak wielkie są
to wartości?
Przepisy mówią, że „kary pieniężne obliczane są
odrębnie dla wymaganego poziomu” i „że nakłada je w drodze decyzji Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska”. Sam jestem ciekaw, jak
będzie to wyglądać w praktyce.
Co sądzi Pan o pomyśle, żeby każda gmina,
albo przynajmniej związki gmin miały własną
instalację do segregacji odpadów? Czy np.
własny kompostownik w każdej gminie byłby
dobrym rozwiązaniem?
Uważam, że gminy mogą mieć u siebie, co tylko
sobie wymarzą, pod warunkiem, że nie będę
musiał się do tego dokładać z własnych podatków (śmiech). Pamiętać należy, że gospodarowanie odpadami jest biznesem. Z odpadów biodegradowalnych wytwarzać można gaz, ze zmieszanych
po spaleniu – ciepło i energię, zaś szkło, papier i
metale - sprzedać. Nie widzę więc konieczności
dotowania pieniędzmi publicznymi czyjejkolwiek
działalności rynkowej. To jeden z największych
mankamentów „ustawy śmieciowej”.
Jakie zmiany w ustawie powinny Pana zdaniem zostać wprowadzone?
Długo by opowiadać (śmiech). W dużym skrócie, należy ponownie przeprowadzić „linię
demarkacyjną” pomiędzy tym, co „rynkowe” od

tego, co „publiczne”. Dla przykładu: za zbyteczne uważam pośrednictwo gminy w relacjach
pomiędzy wytwórcą odpadów (właścicielem
nieruchomości) a ﬁrmą zajmującą się ich odbiorem (zagospodarowaniem). Zamiast skomplikowanego systemu polegającego na składaniu i
weryﬁkacji deklaracji, dostarczaniu odpowiednich pojemników, tworzenia PSZOK-ów itp., co
pociąga za sobą rozrost biurokracji, możliwe jest
po prostu składanie egzemplarza umowy zawartej pomiędzy mną i ﬁrmą odbierającą śmieci.
W proponowanym przeze mnie systemie gmina
wyznaczałaby jedynie standard usługi i nie zajmowała się szczegółami.
Jak oceniłby Pan system gospodarki odpadami
w Złotoryi polegający na tym, że odpady segregowane są dostarczane przez mieszkańców
do gniazd pojemników posadowionych na
terenie miasta. Nie są natomiast odbierane
bezpośrednio od właścicieli posesji, przez co
niektórzy mieszkańcy mają po kilkaset metrów
do takich pojemników. Z posesji odbierane są
tylko odpady zmieszane i biodegradowalne.
W teorii system wygląda nieźle, ale jak zwykle – diabeł tkwi w szczegółach. Z powodów, o
których już wspominałem wcześniej, gniazda
pojemników zlokalizowane w rozsądnej odległości konieczne są dla mieszkańców domów
wielorodzinnych. Przyznam jednak, że nie widzę
logistycznego uzasadnienia dla faktu nieodbierania segregowanych odpadów od właścicieli
domów jednorodzinnych.
Nie ma systemów idealnych, są jedynie optymalne dla danych warunków. Najważniejsze jest
przekonanie, że za nasze pieniądze otrzymujemy usługę w oczekiwanym przez nas standardzie. Bo to dzięki naszym opłatom ten system
funkcjonuje. Warto o tym pamiętać.
Robert Pawłowski

Ż

ycie z cukrzycą nie jest łatwe. Codziennie
musisz pamiętać o tym, by szczególnie dbać
o siebie. Staje się ona epidemią XXI wieku. Tej
cichej epidemii sprzyja zmiana stylu życia, tryb
siedzący, ogromny stres, a przede wszystkim otyłość. Cukrzyca jest chorobą, której dziś jeszcze nie można wyleczyć. Ale można jej zapobiec
i zmniejszyć skutki. W związku z powyższym
była konieczność zorganizowania
i stworzenia Stowarzyszenia na potrzeby ludzi
chorych na cukrzycę na terenie powiatu złotoryjskiego. Celem naszym jest przybliżenie
osobom chorym na cukrzycę większego dostępu
do systematycznej edukacji prowadzonej przez
lekarzy, specjalistów, personel medyczny. Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
Oddział Powiatowy w Złotoryi jest Pan Jan Woźniczak, siedziba mieści się na ul. Pl. Lotników
Polskich3A/1.
14 listopada 2013 roku obchodzony jest Świa-
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Ściąga wyborcza

D

o jesiennych wyborów coraz bliżej, a ja się
zastanawiam, czym tym razem nas zaskoczą kandydaci do Rady Miejskiej, Powiatu no i
oczywiście na fotel burmistrza. Niebawem, jak
to było w latach poprzednich, zacznie się wielka
walka na hasła. Kto będzie lepszy, kto więcej
nam obieca lub mniej zaszkodzi? Czy możemy
się spodziewać oskarżeń, zakłamania i chamstwa ostatnio tak wszechobecnego na portalach
internetowych? Najbliższy czas z pewnością
przyniesie mi odpowiedź na to pytanie.
Sięgam pamięcią do wyborów z 2010 r. i
wcześniejszych, a co za tym idzie, do programów i obietnic składanych przez kandydatów.
Zamykam powieki i oczyma wyobraźni widzę
basen kryty, którego wizja co jakiś czas wraca i
oddala się. Gdyby tak zebrać wszystkie obietnice i przedwyborczy zapał kandydatów, to ta moc
sama w sobie wzniosłaby już kryty basen.
Wykonanie zejścia nad zalew od strony osiedla pojawiało się w obietnicach już od dwóch
lub trzech kadencji. Czy trzeba wyjaśniać, że
jest to bardzo istotna inwestycja, szczególnie po
remoncie, jaki miał miejsce parę lat temu. Wlano w zalew i jego zaplecze sporą ilość złotówek,
ale nie pomyślano o pewnym szczególe. Wiele
osób korzysta
z niewygodnej drogi wiodącej na tak ważny
obiekt, jakim jest złotoryjski akwen. Obecna
przeprawa nie należy do najłatwiejszych przy
normalnej pogodzie, a co dopiero po opadach
deszczu. Sam niejednokrotnie byłem świadkiem, jak ludzie brnęli i wywracali się w błocie,
co z pewnością nie jest ani przyjemne, ani estetyczne. W każdym okręgu można było usłyszeć
o rozbudowie i budowie parkingów, lata lecą,

a jak był problem z parkowaniem, tak mam
wrażenie, że nawet się nasilił . Zaparkowanie
na osiedlach czasem graniczy z cudem. To samo
jest z zaparkowaniem przed szkołami czy w samym mieście. Prawie każdy z kandydatów obiecywał budowę i naprawy ulic, chodników. Wiele
zostało zrobione, ale co z ulicami Nad Zalewem,
Tęczową, Wiśniową, Odrzańską i wieloma innymi? Można było też usłyszeć hasła
o rozszerzeniu oferty spędzania czasu wolnego i
organizowaniu dodatkowych zajęć sportowych.
Mamy niezłą bazę, są „orliki”, boiska lekkoatletyczne, ale co dalej z nierozwiązanym problemem sanitariatów i przebieralni na boiskach
sportowych? Spora cześć mieszkańców korzysta
z „orlików” i boisk, a brak toalet jest dużym
problemem, szczególnie, kiedy organizuje się
imprezy masowe.
„Poprawa zabezpieczeń przeciwpowodziowych Kaczawy i Skory” - można było znaleźć w
programie wyborczym kilku kandydatów. Ważny
problem, który wraca jak bumerang zazwyczaj
w czasie powodzi. W ostatnim czasie wykonano
spore prace na rzece Skora w miejscowościach
Proboszczów i Pielgrzymka. Na kilku odcinkach
wyczyszczono koryto i utwardzono brzegi, ale co
dalej z wioskami poniżej, gdzie rzeka wyrządziła
większe zniszczenia? Warto wspomnieć, że na
Kaczawie nie zostało zrobione nic, może poza
tym, że w Jerzmanicach usunięto kilka drzew .
Najważniejszym problemem, jaki został do
poruszenia i który jest nieodłącznym tematem
przedwyborczym, jest brak pracy w naszym
regionie. Parę lat temu padały przeróżne propozycje: od wspierania lokalnych przedsiębiorców,
przez ulgi w podatkach od nieruchomości po

towy Dzień Walki z Cukrzycą. Oddział Powiatowy w Złotoryi postanowił bardziej uroczyście
uczcić ten dzień wraz ze wszystkimi Kołami Terenowymi Diabetyków całego Powiatu. Zjawiło
się około 150 członków. Koła terenowe mieszczą
się min. w Zagrodnie, Świerzawie, Wojcieszowie
oraz Gminie Złotoryja. Zaproszenia do wzięcia
udziału przyjęli członkowie, sympatycy PSD oraz
przedstawiciele władz lokalnych samorządów,
instytucji medycznych, przedsiębiorców.
W trakcie uroczystości miała miejsce Inauguracja I Edycji Złotoryjskiej Szkoły Cukrzycy,
która rozpoczęła się już pierwszym wykładem w
trakcie uroczystości przez Panią dr. Jolantę Błażewicz Zawodniak oraz Kierownik Przychodni
Rejonowej w Złotoryi P. Marię Filipowicz.
22 października 2013 roku powstało Młodzieżowe Koło Diabetyków, został także powołany
zarząd koła, w którego skład wchodzą: Karolina
Kaczmarek - prezes, Aleksandra Drozdowska -

wiceprezes, Dominika Wieruszewska - skarbnik, Oliwia Kaczmarek
- sekretarz oraz Andżelika Król
- członek zarządu. Do koła mogą
się zapisywać osoby młode, które
są diabetykami i ich rodzice lub te
mające w rodzinie osoby chore na
cukrzycę, którym bardzo by chciały
pomóc oraz lepiej zrozumieć, z
jaką chorobą się zmagają.
Młodzież zapoznaje się z edukacją na temat cukrzycy i jej powikłań oraz uczy się, jak jej zapobiegać. Obecnie w kole jest ponad
20 osób, w którego skład wchodzą
uczniowie Gimnazjum w Złotoryi.
Stowarzyszenie oﬁcjalnie nawiązało współpracę z Gimnazjum oraz
Radą Rodziców przy ul. Wilczej.
MKD w Złotoryi swój debiut
przeżyło w trakcie uroczystości 14
listopada 2013
r, wtedy pierwszy raz wystąpili na scenie z
przedstawieniem na temat „
Zdrowego odżywiania i choroby cukrzycy”.
Następnie w grudniu
młodzież sama zrobiła kartki
Bożonarodzeniowe, upiekła ciasteczka dietetyczne,
pomalowała bombki, które
rozdawała napotkanym przechodniom, w sklepach czy
w urzędach. Nowy 2014 rok
Młodzieżowe Koło Diabetyków rozpoczęło także aktywnie. 12 lutego 2014 roku
zorganizowało „ Spotkanie
Walentynkowe „ w ZOKiR.
Przygotowało przedstawienie pt.: „Miłość przetrwa
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kredyty preferencyjne…. Obecna sytuacja w Polsce i na świecie nie jest łatwa i trudno jest pozyskać inwestorów, ale czy wszystko na naszym
lokalnym podwórku zostało zrobione, czy radni
uczynili cokolwiek, by wywiązać się ze swoich
obietnic, czy aby nie tkwimy w gospodarczym
dołku? Zamiast obniżać podatki od nieruchomości podnosi się je, nie wspiera się lokalnych
przedsiębiorców, a cała uwaga władz skupia się
na streﬁe, na której nie dzieje się nic, a nawet
liczba pracowników cały czas spada. Warto
zaznaczyć, że wpływy ze strefy są znikome i
nie napędzają lokalnej gospodarki. Spora cześć
złotoryjskich obywateli pracuje poza granicami
naszego powiatu, a Złotoryja staję się sypialnią
dla Legnicy, Lubina czy Wrocławia. Skoro już tak
jest, może w tej sytuacji wykorzystajmy swą słabość i zamieńmy ją w atut. Może warto skupić
się na infrastrukturze? Uczynić z miasta miejsce
przyjemne do życia. Nie będziemy ośrodkiem
przemysłowym, to chociaż bądźmy małym
ośrodkiem rekreacyjnym czy turystycznym. Ale
tego potencjału, jaki tkwi w położeniu Złotoryi
radni też nie umieli dostrzec. Gdzie są na przykład obiecywane ścieżki rowerowe?
Pamiętam jeszcze sporo haseł wyborczych
mniej lub bardziej sensownych, a czasem - można rzec – abstrakcyjnych, ale postanowiłem się
skupić na tych, które najsilniej utknęły mi w
pamięci i te właśnie opisałem. Dla niektórych
przyszłych kandydatów to może być ,,ściąga”
lub mała podpowiedź lub po prostu punkt odniesienia do dyskusji.
Jak będzie w tym roku, przekonamy się już
niebawem. Oby tylko z kiełbasy wyborczej nie
zrobiła się byle jaka kaszanka wyborcza na dodatek w sztucznym chińskim jelicie.
Paweł Zabłotny

wszystko” pod opieką P. Bogumiły Bachór. Na
zaproszonych gości oraz wszystkich uczestników
spotkania czekał poczęstunek w wykonaniu
młodzieży i ich rodziców, kartki walentynkowe,
które samodzielnie wykonali uczniowie MKD
oraz miła niespodzianka dla każdej osoby czerwona róża. W trakcie spotkania nie mogło
zabraknąć muzyki w wykonaniu „ Eksces” młodzieżowego zespołu z Bolesławca, który porwał
wszystkich do tańca.
Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli,
którzy na co dzień nas wspierają, pomagają nam
i okazują nam wiele serca. Zapraszam w imieniu
Młodzieżowego Koła Diabetyków w Złotoryi
wszystkie osoby zainteresowane, które zechcą
do nas dołączyć i podzielić sie swoją wiedzą
oraz swoimi spostrzeżeniami na temat cukrzycy.
Znajdziesz nas: e-mail: kolo.pomocy.
cukrzykom@poczta.fm lub na fc Młodzieżowe
Koło Diabetyków.
Elżbieta Kaczmarek
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Zrujnowany pałac

Zagrodzieńskie początki
ierwszymi właścicielami (od
1300 r.) Zagrodna, wówczas
noszącego nazwę Adelsdorf, był
znany i opisywany jako drugi po
Zedlitzach ród Schellendorfów. W
XVI w. (1564 r.) za sprawą nowego
właściciela Hansa v. Liedlau, który
odkupił niewielki obszar należący
do wsi, dokonano podziału na Nider- i Oberadelsdorf, czyli Dolne
i Górne Zagrodno. Dolną częścią
zarządzali nadal Schellendorfowie,
górną - nowi właściciele ziemscy.
Jedni i drudzy wznieśli swoje rezydencje rodowe.
Pałac o charakterze obronnym i
zabudowania folwarczne Schellendorfów powstały w dość krótkim
czasie, zaledwie kilka lat po podziale wsi – w latach 1569-1570. Rezydencja często zmieniała właścicieli
i, jak można się domyślać, każdy
chciał „namaścić” ją swoim gustem
i obowiązującą modą. Inaczej jednak niż w przypadku nowokościelskiego pałacu – nie ingerowano
zbytnio w bryłę, składającą się z

P

trzech skrzydeł, otwartą od strony
południowej. Dwukondygnacyjny budynek pokryty był dachem
naczółkowym, poddasze pełniło
funkcję użytkową. Elewacja pokryta
była ﬁguralną dekoracją sgraﬃtową
– ślady po niej widoczne są jeszcze
na skrzydle zachodnim. Ale tak naprawdę zamek przeszedł tylko dwie
poważne modernizacje i przebudowy - pierwszą w 1750 r., dugą - w

Samuelowi Lorenzowi
Gärtnerowi i to on
bierze się z zamkiem
w zapasy – przerabia, rozbudowuje.
Dokonuje przede
wszystkim dużej
zmiany w przestrzeni
otaczającej pałac – po
północnej stronie
zakłada przypałacowy
park krajobrazowy z
łąkami, trasami spacerowymi wysadzanymi
lipami. Natomiast
od strony frontowej
(południowej), powstał okazały ozdobny
ogród na czterech
tarasach ziemnych, od
wschodu graniczący
z rzeką Skorą, ciągnącą się prostopadle
wzdłuż głównej wiejskiej arterii.
W 1765 r. posiadłość przypisana jest
poł. XIX w.
Gaertnerowi (niebywałe
Ale do tego
podobieństwo nazwisk?).
historia pałaOprócz dworu i dwóch
cu to karuzela
budynków folwarcznych
lokatorów.
w obszarze jego posiadłości znajdują się karczma
Karuzela
sądowa, dwa młyny oraz
zmian
kuźnia.
Pierwszym
W XIX w. karuzela
właścicielem,
przyspiesza. W 1825 r.
wsi, był Jopałacem zarządza hrabihannes Schelna Karoline v. Schweiniz,
lendorf. Jako
z domu Döbschütz. Do
jeden z nietej części wsi należą już
wielu otrzy(poza pałacem i folwarmał prawo
Oscar von Elsner kiem): 70 domów, młyny
handlowania
wodne, szkoła ewangepłótnem,
licka, owczarnia oraz kolonia Świdchoć zapewne nie tylko ono staniczki niedaleko Olszanicy.
nowiło o bogactwie znanego rodu.
Wieś ze względu na walory glebowe
W 1840 r. – w dokumentach jako
i klimatyczne była przede wszystkim właściciel ﬁguruje już szambelan
ukierunkowana na rolnictwo. Pałac, i starosta powiatowy – v. Elsner
wówczas raczej zamek, o charakz Pielgrzymki. Dwadzieścia dwa
terze obronnym, wzniósł potomek
lata później majtek odziedziczył
pierwszych właścicieli wsi - Peter v.
prawdopodobnie jego syn Oskar v.
Schellendorf.
Elsner. W tym momencie następuje
luka – nieznane są kolejne nazwiska
W okresie reformacji Zagrodno,

podobnie jak Nowy Kościół, zapewne za spraw jego właścicieli,
było ważnym ośrodkiem reformatorskim. I tutaj wygłaszał kazania
uczeń Lutra. Niestety, żadne dostępne źródła nie podają nazwisk
ówczesnych właścicieli. Kolejnym
znanym był baron Adam Wentzel,
który po upływie co najmniej 10 lat,
w r. 1750, odsprzedał posiadłość
królewskiemu radcy prawnemu

i częstotliwość zmian.
Warto dodać, że któryś z wymienionych wyżej właścicieli dokonał
kolejnych zmian w wyglądzie pałacu
i ogrodu. Efekt końcowy utrwaliła
dziewiętnastowieczna kolorowa
rycina A. Nothnagla zamieszczona w tece Aleksandra Dunckera,
opatrzonej tytułem „Die ländliche
Wohnsitze...”.

Ostatnimi lokatorami dolnego
pałacu była familia v. Pfeil, choć nie
wiadomo, kiedy dokładnie przejęli zamek na własność. Nie ulegli
pokusie przerabiania posiadłości,
nadawania nowych
kształtów i zdobień zgodnie ze zmieniającymi się
kalejdoskopowo stylami.
Zachowali prostą konstrukcję, za jedyną dekorację mając „żywą” naturę w postaci wijącego
się po elewacji bluszczu,
tak gęsto pokrywającego
ściany od czoła pałacu,
że w porze największego
zagęszczenia obcinano
prostokąty zgodnie z linią
okien. Po obu stronach
drogi prowadzącej do
pałacu znajdowały się
budynki gospodarcze.
W tych budynkach
przed końcem wojny
wrocławski kustosz Günter Grundmann złożył
zwiezione ciężarówkami,
a wcześniej skradzione,
zbiory kilku bibliotek z
terenów okupowanej
Polski – Biblioteki Narodowej, lwowskiego Ossolineum, Warszawskiego
Towarzystwa Muzycznego i wielu innych bibliotek. Setki tysięcy książek
i starodruków ukrytych
początkowo w piwnicach
Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale potajemnie
skradzionych i wywiezionych przez Niemców do
Zagrodna. Woluminy z
wrocławskich bibliotek
złożono u Zedlitzów z
Nowego Kościoła.
W 1945 r. Pfeilowie,
jak większość właścicieli
bogatych rezydencji na
Śląsku, opuścili dom w
pośpiechu. Okoliczności
wyjazdu nie są znane.
W Zagrodnie pojawili się
po otwarciu granic, by
w ramach podróży sentymentalnej odwiedzić swoje
dawne włości. Nie wiemy,
czy stan, w jakim zastali pałac, zaskoczył ich, czy może
spodziewali się, że dawny
urok tego miejsca już
dawno zgasł i nie ma
już o co zabiegać
u władz polskich.
Wiemy jednak,
że miejscowy
przewodnik,
posługujący
się językiem
niemieckim,
stał się
obiektem,
na który
hrabina v.
Plan majątku
Pfeil, wylała
swoje żale,
wygłaszając zdanie: „Wyście (tj.
Polacy) mnie zrujnowali, wszystko
zabrali”. Zrozumiała gorycz po utracie tak znacznego majątku przesłoniła hrabinie właściwego sprawcę
dramatu jej rodziny.
„Wyzwoliciele” na niemieckich
włościach
Zaraz po opuszczeniu pałacu
przez niemieckich właścicieli, naj-

okazalszy budynek we wsi zajęli
sowieccy żołnierze. Wyposażenie
pałacu potraktowali jako „troﬁejne
dobra” - zarekwirowali i bez właściwej staranności i zabezpieczenia

usza”. Za pośrednictwem wójta Jana
Krowickiego znalezisko dostarczono
do gminy w Złotoryi, stąd powędrowało do wrocławskiego Ossolineum. Wieść o tych i innych skarbach znajdujących
się na Ziemiach
Odzyskanych dotarła do ekipy badaczy,
którzy
z własnej inicjatywy
rozpoczęli poszukiwania ukrywanych
na Dolnym Śląsku
zagrabionych dzieł
sztuki. W pałacowych folwarkach
odnaleziono
skrzynie z setkami
bibliotecznych zbioPałac od frontu (strona południowa), stan z 2013 r. rów. To, co ubyło ze
skrzyń, znaleziono
w latrynach i na
polach (setki wydartych pojedynczych
kartek
i dokumentów
rozwianych przez
wiatr). M. in. odzyskano rękopisy
J. Słowackiego, H.
Sienkiewicza, A.
Fredry, S. Reymonta, J. Kasprowicza,
S. Żeromskiego, a
także edykty królewskie, preludia F.
Budynek folwarczny Chopena, rysunki
i graﬁki Gwalberta
Pawlikowskiego.
Opowiedzianą
Mariuszowi Olczakowi przez członków
wspomnianej komisji – Zoﬁę Piotrowską-Warczygłowę i
Bogdana Horodyskiego, zdementował wiele lat później
Bernard Manecki
i jego żona (córka
wójta Krowickiego).
Twierdzili oni, że nie
Fragment północnej ściany pałacu, 2013 r. dość, że nigdy nie
natknęli się na tak
dużą ilość skrzyń na terenie pałacowywieźli trzęsącymi się ciężarówka- wej posesji, czy choćby rozproszone
mi w kierunku Kraju Rad. Na czele
karki rzekomo rozwiewane przez
komanda rekwirującego niemieckie
wiatr. Co gorsze, nie mogą potwierdobra stał Krauczenko. Znaleziodzić obecności kilkuosobowej kone w spichlerzu i stajniach księgi
misji we wsi, bowiem ich zdaniem
i dokumenty nie znalazły jednak
nigdy takiej w Zagrodnie nie było.
zainteresowania, sterty zapisanego
Gdzie zatem miałoby znaleźć się
papieru złożonego w skrzyniach po- 241 skrzyń, 455 worków i ponad
traktowano jako papier toaletowy
1,6 tys. paczek wypełnionych książi materiał opałowy. Ale gdy we wsi
kami, starodrukami, rysunkami i
zjawiła się komisja zajmująca się
innymi skarbami?
odzyskiwaniem skradzionych zbioPo przedwojennym „jaśniepańrów bibliotecznych i muzealnych,
stwie” została służba, która co dzień
z sowiecką przekorą i złośliwością
o 6.00 (godzinę wybijał zegar na pabronili folwarcznego „mienia”. Dołacowej wieży) rano stawiała się na
piero bimber okazał się kartą przezbiórkę, ruszała w pole, w południe
targową, która przełamała upór.
schodziła na obiad i wracała, by
Komisja być może nigdy nie
znów do 18.00 pracować na rzecz
dotarłaby do Zagrodna, gdyby
nowych „hazjajów”. Dawni pracownie sprytny i wszędobylski 16-lanicy nadal zajmowali swoje chatki
tek - Bernard Manecki (późniejszy
wybudowane na tyłach budynku
przewodnik hrabiny v. Pfeil). Jako
folwarcznego – w miejscu dzisiejjeden z pierwszych osadników częszej posesji domu jednorodzinnego.
sto wypuszczał się na rekonesans
W pałacowych wnętrzach powstała
po wsi, zaglądał w różne miejsca
kuchnia obsługująca autochtonów
aż traﬁł do mieszkania żony nieoraz późniejszych pracowników
mieckiego oﬁcera, gdzie poszukując PGR, który powstał po tym, jak
papieru do „skrętów”, natraﬁł na
Rosjanie przenieśli się do siedziby w
książkę zapisaną ręcznym pismem.
Modlikowicach, a którym zarządzał
Ojcowskie oko szybko rozszyfrowało kierownik Stokłosa. Oprócz miejwartość zdobyczy syna – rękopis
scowej siły roboczej do Zagrodna w
mickiewiczowskiego „Pana Tadeporze żniw ściągali w ramach Służby

Polsce pracownicy
sezonowi, przeważnie
z centralnej Polski
– wielu z nich wyjechało z tym, czego nie
zabrali sowieccy żołnierze. W pałacowej
sali balowej odbywały
się „pograjki” (zabawy
taneczne) oraz zabawy
ludowe z okazji dożynek. Wielu pamięta
z tamtych czasów
piękny fortepian – już
nieprzydatny, bowiem
w szybkim tempie
Resztki bramy wjazdowej
dzieci pozbawiły go
„wnętrzności”.
Gdy pałac
dwukolorowego
opustoszał,
sgraﬃto. Natura
okazało się, że
wypełnia swoją
przez okoliczną
jaskrawą zielenią
ludność traktoprzygnębiające
wany jest jako
puste przestrzemienie społecznie, „zalała” całe
ne, tj. niczyje.
wnętrze i pnie
Rządziła zasada:
się po murach po
zyskuje ten,
wewnętrznej i zekto pierwszy i
wnętrznej stronie
ten, który zdoła
niczym malowana
więcej wynieść.
dekoracja. Lśni w
Wyniesiono
słońcu, ciemniewszystko, co
je pod wieczór
nadawało się do
- wydaje się, że
prac remontostanowi już jedyną
wych i co paliło
ozdobę tego miejsię w piecu.
sca. Ale ta dawna
„żywa” dekoracja
W latach
stanowi najwięk1977-78 nie
sze zagrożenie
było już czedla ruin. Oplata
go ratować,
je swoimi drobpozostałości
nymi korzeniami,
pałacowe zanapiera, ugniata,
bezpieczono, a
Fragment ogrodzenia aż w końcu roznajcenniejsze
suwa, dewastuje,
elementy odkaleczy. W gruncie
spojono i po farzeczy wyrządza wielką krzywdę tym
chowej konserwacji złożono w chojkamiennym resztkom i prędzej czy
nowskim Muzeum Regionalnym.
później zamieni ruiny w kupę gruzu.
Z każdym rokiem pałac popada w
ruinę, jego stan pogarsza się. Ludzie
Więcej szczęścia miały zabudosię oswoili z tym ponurym elemenwania folwarczne. Jak w wielu tego
tem krajobrazu, zdając sobie sprawę typu miejscach ocalały dzięki szybz tego, że co zrujnowali, tego nie
kiemu zaadaptowaniu na mieszdźwignie już żaden inwestor.
kania (jedno skrzydło do dzisiaj
zamieszkiwane), albo na magazyny.
Ostatni właściciel – przyroda
Oczami wyobraźni próbuję
Rezydencja niemal od początku
zobaczyć piękny zadbany pałac –
otoczona była fosą, wzdłuż której
miejscową atrakcję ściągającą do
pod koniec XIX w., na 3,8 ha, posaniewielkiej wioseczki turystów z
dzono lipy i graby. Ten drzewostan
całej Polski, a na pewno z Dolnego
liczy sobie dzisiaj przeszło 100-150
Śląska. W sali balowej organizowalat. Niestety, konary niektórych
ne są wesela, dookoła parku widać
drzew doznały licznych obłamań,
ujarzmioną zieleń - dzieło architekinne dotknęła próchnica wgłębna.
ta krajobrazu. Nikt nie mówi o bezOd północnej strony zamku, od
robociu, bo kto w pełni sił – zawoktórej rozciągały się podmokłe tereny, wiodła promenada spacerowa dowo „krząta się” w pałacu, bądź
dookoła niego. Pracy dla chętnych
wysadzana młodszymi okazami lip.
nie brakuje. Bo pałac to najważniejPonadto na uwagę zasługują stare
szy we wsi pracodawca. Podobnie
lipy w trzech odmianach - drobjak w Łomnicy, Wojanowie, Kliczkonolistnej, szerokolistnej, krymskiej,
wie. Otwieram oczy i... przed sobą
a także jesiony, olsza czarna, dąb
mam zmarnowaną szansę.
szypułkowy, robinia akacjowa,
kasztanowiec biały oraz trzy odJoanna Sosa-Misiak
miany klonów – pospolity, jawor i
Źródła: „Katalog zabytkowych
srebrzysty.
ogrodów i parków województwa
W dzisiejszych ruinach i parku
legnickiego”
najlepiej czuje się przyroda, rozgo„Słownik geograﬁi turystycznej
ściła się w pałacowych wnętrzach
Sudetów – cz.7 - Pogórze Kaczawpozbawionych dachu i kondygnacji,
skie”, pod red. M. Staﬀy, Wyd. I-Bis,
zawłaszczyła mury – oddając je
Wrocław 2002.
do dyspozycji samosiejkom, które
htt
p://legnica.naszemiasto.pl/
upodobały sobie wszelkie szczeliarchiwum/skarb-znaleziony-wny, pęknięcia i otwory. Samotne i
zagrodnie,1523702,t,id.html
dogorywające ściany pozbawione
są tynku, jedynie wschodnia strona
http://de.wikipedia.org/wiki/
zachowała niewielki fragmenty
Oscar_von_Elsner

DZIEJE POPRAWCZAKA

W

tym odcinku dziejów poprawczaka proponujemy - za zgodą autora – obszerne
fragmenty wspomnień z pierwszych dni pracy
w zakładzie poprawczym kogoś, kto wcześniej
z tego typu instytucją, nie miał nic wspólnego.
Wspomnienia te ukazały się
w tomiku opowiadań, który pod wspólnym
tytułem „Ja i mój zakład pracy” ukazał się na-

kładem wydawnictwa ISKRY w 1973 roku.
Między murami
Jest 15 sierpnia 1967 r. Jadę do mojej pierwszej pracy. To wcale nie znaczy, że nigdzie przedtem nie pracowałem. W czasie studiów w SN
pracowałem dorywczo na poczcie. Co drugą noc
po osiem godzin. Rano -wykłady. Był to jednak
krótkotrwały zarobek. Dzisiaj natomiast jadę
do pracy, do której przygotowywałem się przez
całe swoje 22 lata. Mam ze sobą prawie pustą
torbę i dyplom ukończenia SN, którego nie
muszę się wstydzić. Pożegnanie w domu niezbyt
wesołe. Sam zresztą jestem ponury; jeszcze
wakacje, a ja już do pracy. I to gdzie? Do zakładu
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poprawczego!
Co to jest zakład poprawczy? Na razie - wielka
niewiadoma. Nie znam dokładnego adresu.
Inspektor sądu wojewódzkiego przyjmując mnie
do pracy zrobił bardzo zdziwioną minę: z czym
ja do takiej pracy, takie chuchro? Dał się jednak
przekonać i eksperymentalnie mnie zaangażował. Tym bardziej, że moich trzech kolegów
wcześniej już zgłosiło akces do owego
zakładu. Tenże inspektor powiedział:
„Zgłoście się 15
sierpnia w zakładzie
X”. Tak też się stało.
Z małą jednak różnicą: koledzy, którzy
namówili mnie do
tej pracy, nie zgłosili
się. Kiedy później
ich spotkałem,
nie dowierzali, że
ja „tam” jeszcze
pracuję. Ktoś ich nastraszył i to bardzo.
Lecz oto jestem
na miejscu. Strażnik, zapytany w dyżurce o dyrektora,
odparł obcesowo:
„A po co ci dyrektor,
ja tu jestem”. Przekonany był, że to
jakiś wychowanek
powrócił z urlopu.
Kiedy dotarło do
niego, że ma przed
sobą wychowawcę,
był bardzo zaskoczony, ale już po
chwili częstował
mnie „sportem”.
Po kilku godzinach oczekiwania
zjawił się dyrektor
i przyjął mnie w
swoim gabinecie.
Rozmowa była krótka. Na temat pracy
niewiele się dowiedziałem. Zapamiętałem tylko, że pracownikom
zakładu nie wolno pić alkoholu, a jeżeli już chcą
to robić, to gdzieś daleko, gdzie są nieznani.
Miałem jednak okazję w bardzo niedługim cza-

sie przekonać się, że niezupełnie tak jest.
Przydzielono mnie do pokoju służbowego (nie
na odwrót). Pokój opłakany; to, co obiecywał mi
inspektor w sądzie, nie pokrywało się z rzeczywistością co najmniej w 90 procentach. Zresztą
problem ten istnieje do dzisiaj, mówiliśmy o
tym z dyrekcją, ale ona nie kwapi się z załatwieniem tej sprawy. A przecież wystarczyłoby
wybudować blok mieszkalny opodal zakładu i
kłopot z głowy.
W owej chwili nie to jednak absorbowało
moją uwagę, lecz zakład i jego klientela. Wyszedłem na plac. Chciałem spojrzeć z mniejszej
odległości na to, co w przyszłości będzie stanowiło moją pracę. Zakład sprawiał bardzo miłe
wrażenie. Wszędzie czyściutko, chodniki, kwiaty,
boiska, parkingi. W pewnym momencie minęła
mnie grupa wychowanków idących w towarzystwie wychowawcy. Usłyszałem słowa skierowane pod moim adresem: „Na tym – tu <szybkie>
słowo – ręce sobie połamiemy”. Błyskawiczna
decyzja: wiać! I to jak najszybciej! Jednak ze
względu na brak jakiegokolwiek transportu
pozostałem, choć bez większego przekonania.
Nastała moja pierwsza noc w zakładzie, samotna i jakże pełna niepewności.
Zakład poprawczy można rozpatrywać pod
różnymi aspektami. Biorąc pod uwagę zabudowania, jest to kompleks budynków: internat,
warsztaty, szkoła, szpitalik, izolatka, budynek
administracyjny i pomieszczenia gospodarcze.
Wszystko to jest otoczone wysokim murem, a w
oknach - kraty. Zmorą każdego pracownika jest
pęk kluczy. Ciągle i wszystko trzeba zamykać.
Ale nie to jest ważne. Ważna jest działalność tej

placówki. (…)
Zakład jest zorganizowany w taki sposób, że
wychowankowie mają tutaj wszystko, co wcale
nie znaczy, że w społeczeństwie, w swoim rodzinnym środowisku, tego nie mieli. Nie umieli

tylko z tego korzystać lub nie miał kto nimi
odpowiednio pokierować. Niektórzy wychowankowie czują się tutaj nawet o wiele lepiej niż
w domu rodzinnym. Maleńki przykład: jeden z
wychowanków w listach do matki tak zachwalał
życie w zakładzie, że ta po którymś z kolei liście
pisze do syna pełna nadziei: „Załatw coś, może
by Stasia tam przyjęli?” Chodziło o brata. (…)
Tak się składa, że mój świat jest bardzo ograniczony. Pracuję w zakładzie i mieszkam w zakładzie. Czy można mieć w takiej sytuacji życie
prywatne? Jestem nauczycielem, mógłbym więc
o godzinie 1500 zakończyć pracę. I cześć, nie
znam was. Ale okno mojego pokoju wychodzi
na plac zakładowy.
Ciągle widzę wychowanków, czy mogę w
tej sytuacji zapomnieć o nich, o pracy? Nie. I
znów mały przykład: jeżeli kiedykolwiek i przy
jakiejkolwiek okazji spotyka się co najmniej
dwóch pracowników zakładu, temat rozmowy
jest zawsze ten sam – życie zakładu. Mówię tu
o ludziach zaangażowanych w pracę nie tylko ﬁnansowo. Bo, niestety, wielu jest pracowników,
którzy pracować powinni gdzie indziej. (…)
Praca jest tu ciężka i niewdzięczna. Tokarz,
frezer, rolnik czy nawet pastuch widzą po bardzo krótkim czasie efekty swojej pracy. My
długo musimy na nie czekać. Ale tym większa
jest potem radość, tym więcej zapału do dalszej
pracy. Pamiętam taki moment, kiedy w jakiś
czas po wyjściu wychowanka, którego byłem
wychowawcą, otrzymałem od niego zwykłą
pocztówkę z podziękowaniem za to, że może
teraz spokojnie chodzić wśród przyzwoitych
ludzi i czuć się jednym z nich. Ale to jest rzadki
przypadek. (…)
Traﬁają się wychowawcy czy nauczyciele,
którzy pracę w zakładzie poprawczym traktują
tak, jak w każdym innym zakładzie produkcyjnym. Nic ich nie interesuje poza własnym stanowiskiem pracy. Nie wiedzą i nie chcą wiedzieć,
co robi wychowanek poza nauką w szkole czy
pracą w warsztacie. Z kadrą wychowawców nie
jest najlepiej. Po pierwsze, brak jest chętnych
do pracy w zakładzie tego typu. Jeżeli są, to nie
zawsze odpowiedni ludzie. Po drugie, u nas jest
wielu fachowców, którzy są bardzo dobrymi
rzemieślnikami, co wcale nie jest równoznaczne
z ich zdolnościami pedagogicznymi. (…)
U nas jest szkoła podstawowa (klasy VI, VII, i
VIII) oraz szkoła zawodowa o kilku kierunkach.
Biorąc po uwagę wyposażenie naszej szkoły i
„szkół wolnościowych”, jesteśmy kopciuszkiem.
Ale wiem, że chłopca, który ukończy u nas szkołę, zda egzamin czeladniczy i po wyjściu z zakładu pójdzie do pracy – nie musimy się wstydzić.
W teorii wielu naszych wychowanków ustępuje
swym rówieśnikom ze „szkół wolnościowych”,
ale ci z kolei muszą uznać wyższość naszych
podopiecznych, jeżeli chodzi o praktykę, przygotowanie do życia.
Pracując tu już czwarty rok mogę z czystym
sumieniem powiedzieć, że praca ta mi odpowiada. Nie zamieniłbym jej na taką samą w normalnej szkole. Może dlatego, że jest trudniejsza, a
co za tym idzie – ciekawsza. Tu jeden dzień nie
jest podobny do drugiego. Często zjawia się
nowy wychowanek, nowa twarz, nowy i nieznany charakter, nierozpoznana osobowość i nowe,
związane z tym problemy.
A jednak chciałbym, aby coraz mniej młodych
ludzi traﬁało do naszego zakładu…
NAUCZYCIEL
P.S. Autor do dzisiaj pracuje w zakładzie, i
zgodnie z zawartymi we wspomnieniach sugestiami, doczekał się mieszkania w bloku opodal
zakładu z „pięknym” widokiem na mury zakładowe.
Jan Wolski
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Plener w okolicach Perły Zachodu, , Listopad 2011 r.

W

listopadzie 2008 roku z Ryśkiem Masłowskim postanowiliśmy urządzić sobie
plener. O nieludzkiej, jak nam się wówczas
wydawało, porze wyruszyliśmy w kierunku
Radogosta. Na wieżę widokową wdrapaliśmy
się przed siódmą rano, co o tej porze roku gwarantowało nam, że wyprzedzimy wschód słońca.
I rzeczywiście - naszym oczom ukazało się już
krwawiące niebo.
Niezbyt ciekawe zdjęcia wtedy zrobiliśmy, bo
choć niebo w fotograﬁi krajobrazu to podstawa,
to potrzebuje równie interesującego dopeł-

aby jego zdjęcie zatriumfowało w cotygodniowych rozgrywkach. Często autorowi wydaje
się, że jego praca jest super i w ogóle powinna
wprawić wszystkich w zachwyt. A tu nagle
okazuje się, że kadr można było skomponować lepiej, zza wspaniałego motywu wygląda
bezczelnie jakiś śmieć, a tak naprawdę to było
za dużo photoshopa lub innego wytworu do
cyfrowej ciemni.
Takie twarde lądowanie jest jednak twórcze,
pod warunkiem, że adresat wszelkich uwag
chce je przyjąć do wiadomości.
A teraz powinna nastąpić cała lista
dziękczynna. Przede wszystkim wypada nam podziękować Towarzystwu
Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, że
przygarnęło nasz klub pod swój dach i
to dosłownie.
Nieoceniona jest pomoc Józefa Banaszka, kuratora naszych wszystkich jak
do tej pory wystaw, a także inspiratora
niektórych eskapad fotograﬁcznych
po Złotoryi. Bylibyśmy niewdzięczni,
gdybyśmy nie wspomnieli o Lokalnej
Grupie Działania Partnerstwo Kaczawskie, która w zeszłym roku zorganiRysiek Masłowski edukuje brać klubową podzowała nam kilkudniowy plener, a w
czas pleneru w Wojcieszowie, czerwiec 2009 r.
tym wydaje album fotograﬁczny ze
zdjęciami członków naszego klubu. Od
nienia. A może po prostu wtedy jeszcze nie
czasu do czasu Danuta Owczarek przyjmuje nas
wiedzieliśmy, jak to dopełnienie wydobyć?
w Bistro Pod Ratuszem, gdy nie mamy się gdzie
Natomiast właśnie wtedy chyba po raz pierw- podziać.
szy w naszych głowach tak wyraźnie zakiełkowaZawsze możemy liczyć na gościnę Kasztelana
ła myśl, żeby skrzyknąć grupę fotograﬁcznych
Zamku Grodziec - Zenona Bernackiego, czy
pasjonatów, aby razem jeździć na plenery, a co
na wsparcie ze
ważniejsze, razem uczyć się bądź co bądź trudstrony Nadleśnicnej sztuki fotografowania.
twa. Przez te pięć
Idea przybrała konkretny kształt 26 marca
lat wiele osób
2009 r., gdy w siedzibie TMZZ spotkało się
bardzo życzliwie
trzynastu zapaleńców. Od słowa do słowa
podeszło do
ustaliliśmy termin pierwszego pleneru, ale, co
naszej pasji. My
ważniejsze, postanowiliśmy, że następnego
z kolei staramy
czwartku o godzinie 17, znowu się spotkamy, by
się odwzajemnić
omówić zdjęcia z fotograﬁcznego wypadu.
wspomagając
W pierwszym plenerze nad złotoryjskim
innych podczas
zalewem wzięło udział pięciu fotograﬁcznych
organizowanych
maniaków: Ryszard Masłowski, Robert Paww mieście imprez
łowsk, Bartosz Jeziorski, Tomasz Gilowski i
(Bieg Szlakiem
Przemysław Bartkiewicz. A później to już się
Wygasłych wulkato jakoś tak samo potoczyło: powstała strona
nów, Mistrzostwa
internetowa, na której regularnie, co tydzień
Nordic Walking,
zaczęły pojawiać się Zdjęcia Tygodnia. Zasada
turnieje Tenisojest prosta: pomiędzy czwartkiem a środą nalewe), czy użyczając
ży zrobić zdjęcia, przesłać je na klubowy adres
zdjęć do wydawinternetowy, a następnie, na spotkaniu poddać
nictw regionalsię krytyce. Okazuje się, że proste rozwiązania
nych, albo na
Plener na Krzyżnej Górze,
bywają skuteczne. Przeglądając zdjęcia z kolejstałe wystawy
nych lat poszczególnych członków klubu, można
(np. w Starostwie listopad 2013 r.
zaobserwować stały progres. Może nie jestem
Powiatowym).
tu zupełnie obiektywny, ale wydaje mi się, że
Ale to, co nas chyba najbardziej cieszy, to
systematyczna praca przynosi jednak efekty.
przyjęcie, z jakim spotykają się nasze coroczne
Systematyczność i rywalizacja. Bo co tu dużo
wystawy podsumowujące każdy rok działania.
mówić, nie ma chyba nikogo, kto nie chciałby,
Robert Pawłowski
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ŻYCIORYSY
Nasz Anioł Stróż
Tatuś musiał uciekać, bo Niemka – wiejska położna ostrzegła, że
tatę chcą aresztować, więc uciekł za
Wisłę, do Polski. Najpierw pojechał
do Janowa, do szwagra – Władysława Jagielskiego, który był celnikiem
polskim. Potem jakiś krewny o nazwisku Straszkiewicz namówił tatę
na dzierżawę gospodarki. Tato dał się
przekonać. Mama wynajęła duży wóz
meblowy w Kwidzynie i zapakowała
dobytek, bowiem dla Taty byłoby tu
niebezpiecznie. Widać szczęście nie
było nam pisane, bo tato zachorował
na wyrostek, traﬁł do szpitala, gdzie
chciano go pozostawić, ale wyszedł
do domu – do swoich dzieci, bo szły
święta i w nocy zmarł. Mieliśmy
bardzo smutne Boże Narodzenie.
To był bardzo dobry człowiek, po
prostu – Anioł. Politycznie robiło się
źle, a my straciliśmy naszą ostoję.
Zamieszkaliśmy koło kościoła, już
tylko z mamą. Uciekliśmy do Warszawy, gdzie przeżyliśmy oblężenie.
Uciekinierzy byli zakwaterowani w
dużej szkole, koło kościoła św. Krzyża.
Siedzieliśmy w kącie, siostra, trzyletnia Tereska, wtulona w mamę, a
my wszyscy dokoła i modliliśmy się.
Razem z nami modliła się też śliczna
młoda Żydówka – Hania. Zaczęły się
naloty. To było straszne, mieliśmy
wrażenie, że dach spadnie nam na
głowę. Potem okazało się, że nad
nami na wyższej kondygnacji na
podłodze leżał pocisk – niewybuch.
Dla nas to był znak od Boga – to był
cud. Uciekliśmy stamtąd. Ponieśliśmy
dodatkową stratę, bo podczas nalotu
zginęły nasze konie, pozostawione na
Sylwia Bober (po lewej) z koleżanką dziedzińcu. Brat wykombinował inne
konie i w październiku 1939 roku
ani Sylwia Bober jest szczęśliwą dziewięćdojechaliśmy do Szynwałdu. Byliśmy
dziesięciolatką, otoczoną dziećmi, wnukami
już w Polsce.
i prawnukami. Jest w dobrej kondycji i pomaga
Powrót do domu
swoim pociechom, np. odbiera ze szkoły praW Szynwałdzie już byli Niemcy i trzeba było
wnuki, zabiera do domu, karmi i syci się obecpracować. Mama się załamała, że jej córki munością najmłodszych. Nie może się zestarzeć,
szą ciężko pracować jako służące, a synowie - w
bo wciąż żyje tematami młodzieżowymi. Ale nie
polu u Niemców. Rozchorowała się i choroba
zawsze było tak miło. Przeżyła dramaty życiowe, niszczyła ją coraz bardziej. Mama była w deprekiedyś - nie, teraz - może już o nich rozmawiać.
sji, chyba nie chciała żyć. Myślę, że zmarła ze
Pani Sylwia rozpoczyna opowieść…
zgryzoty. A przecież powinna była chcieć żyć dla
swoich dzieci. Kiedy mama zmarła, miałam sieBedrony/Baldram
demnaście lat i czworo młodszego rodzeństwa.
Urodziłam się 5 maja 1924 roku w Bedronach
To był nasz wielki dramat, bardzo tęskniłam za
(obecnie Baldram) k/Kwidzyna na Warmii. Momamą, brakowało nam jej okropnie. Wiem, co
imi rodzicami byli Jadwiga (z d. Nowak) i Właznaczy być sierotą. Felicitę i Terenię wziął do
dysław Komorowscy. Małżeństwo doczekało się
siebie brat ojca spod Kwidzyna. Pozostali pracopotomstwa, które kolejno nazwali: Kazimierz,
wali u Niemców. Bardzo głodowaliśmy, bo nie
Tadeusz, Sylwia, Bogumił, Janina, Felicita i Terebyło co jeść.
sa. Rodzinie naszej powodziło się dobrze, mama
Wujka Bronisława Słupskiego, wójta z Szynmiała służące do obsługi domu i rodziny. Prowawałdu, Niemcy rozstrzelali. W obozie koncendziliśmy otwarty dom, w którym bywali goście
tracyjnym zmarł nauczyciel – Konrad Krakowski,
z rodziny i nie tylko. Bywało wesoło, z tańcami
księdza Anastazego Sadowskiego wywieziono
i poczęstunkiem. Dzieci lubiły te spotkania, bo
do obozu koncentracyjnego (nie przeżył), a jego
coś się działo. W 1934 roku zaczęły się prześlaposesję zajął Niemiec, ale wyjechał i majątek
dowania Polaków przez Niemców. Dziadkowie
objął cywil, katolik z Gdańska. Był niezwykle
Komorowscy mieli duże zasobne gospodarstwo.
eleganckim człowiekiem i nadzwyczaj szanująW owym czasie dziadek już nie żył i babcię z
cym ludzi – robotników także. Bardzo szanował
dwójką dzieci przepędzono z jej własności.
każdego. Kogo spotykał, uchylał kapelusza i
Babcia z dziećmi wyjechała do Kwidzyna, gdzie
kłaniał się. Mnie wzięli do pilnowania ich dzieci
(najpierw synka, potem urodziła się córeczka).
wynajęła mieszkanie. Mój tato znalazł chętnego
Pracowały tam jeszcze dwie Ukrainki i Anglicy z
Niemca - Baiera, sprzedał naszą posiadłość i
obozu jenieckiego. Miałam tam bardzo dobrze.
wyjechaliśmy wszyscy też do Kwidzyna. Tam
rodzice kupili dwa domy i to, co było ponad
Dziedzicem był Robert Dzierzbicki. Jego żona
nasze potrzeby, zostało wynajęte. Zamieszkalipozbierała młode dziewczyny ze wsi i uczyła je
śmy koło kościoła. W komórce na tyłach domu
bandażowania i zakładania opatrunków. W pałacu Niemcy ulokowali jeńców wojennych. Byli
„zamieszkała” nasza krowa. Mieliśmy mleko dla
tam różnej narodowości żołnierze. Dzięki tym
siebie i na sprzedaż. Chętnie kupowali je Żydzi.
angielskim jeńcom polskie dziewczyny miały
Kiedy nastali naziści, zrobiło się niebezpiecznie.
czekoladę, bo nam podrzucali. Kiedyś jednemu
W Olsztynie działał Związek Polaków i tam moi
z nich dałam truskawki, cały koszyk. Truskawki
rodzice jeździli na spotkania.

P
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zbierałam z koleżanką w polu. Ktoś doniósł
Niemcom i jeden z nich przyszedł po mnie, bo
zrobiłam rzecz niedozwoloną. Rozejrzał się po
domu, przyjrzał fotograﬁom na ścianie i z pewnym żalem w głosie powiedział, że musi mnie
zabrać do obozu. „Po co to, dziecko, robisz? Pochodzisz z dobrej rodziny, a ja muszę cię zabrać.
Nie rób tego więcej.” I poszedł, a ja zostałam. I

pamiętam. Krzątałam się po sali i usłyszałam
taki tekst: „Popatrz, jakie ta dziewczyna ma
długie nogi”. Ja obsługiwałam ten stolik. Jeden
z nich zaczął pisać karteczki i podawać mi. Ja na
zapleczu odpisywałam i po drodze do stolików
podawałam. Ot, taka zabawa. Zaproponował
spotkanie. Nie odmówiłam. Przypadliśmy sobie
do serca. Zaczęliśmy się spotykać. Jeszcze o nim

Sylwia z rodzeństwem i ciocią Marią,_
Bedrony 1928 r.

Jadwiga i Władysław Komorowscy

Dom rodzinny w Bedronach

Jadwiga Komorowska z dziećmi - Kaziem,
Tadkiem, Sylwią, Bobem, Janiną i Felicitą
to był kolejny dobry Niemiec, który mi się traﬁł.
Dwóch braci Niemcy wcielili do armii. Jeden
dotarł daleko na wschód i tam zdezerterował.
Podczas pościgu został postrzelony w piętę, ale
przetrwał. Przeszedł na rosyjską stronę.
W wolnej Polsce
Kiedy skończyła się wojna, bardzo chcieliśmy
być wszyscy razem. Wrócili bracia i ruszyli „na
służbę” do gospodarzy. Miałam koleżankę - Jadzię Kamrowską, której wujek, pan Świgoński
prowadził restaurację w Połczynie Zdroju i
potrzebował dziewczyny na kelnerki. Chciałam
się wyrwać cioci Bronisławy Słupskiej. Pojechałam. Było mi tam dobrze. Pewnego razu do
restauracji przyszedł bardzo przystojny chłopak
z kolegami, pewnie na piwo, teraz już tego nie

Jerzy Bober, Dęblin 1945/46
dużo nie wiedziałam. Mój Jerzy miał dwadzieścia pięć lat, ja - rok mniej.
Pięknego majowego dnia 1948 roku odbył
się nasz ślub w Połczynie Zdroju. Z rodziny nikogo nie było. Był to cichy ślub z przyjaciółmi w
małym gronie. Byłam kiepską gospodynią, nie
umiałam gotować. Nieraz płakałam, a mąż mnie
pocieszał i pomagał. Już wiedziałam, że mój
ukochany to pilot po Szkole Orląt w Dęblinie.
Ale jeszcze skrywał jakąś tajemnicę związaną z
partyzantką. Rodzą się dzieci: Waldemar w 1948
roku i Liliana w 1950. Mąż pracuje w wojskowości w Sochaczewie i tam ulega nieszczęśliwemu
wypadkowi. Kąpał się, skoczył do Wisły i złamał
sobie kręgosłup. Leżał w Warszawie w Szpitalu
Dzieciątka Jezus, pojechałam do niego. Leżał
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tam tak piękny, dobrze zbudowany, opalony, w
męczarniach na wyciągu. Taki zdrowy mężczyzna! W tej rozpaczy mówię do niego: „Jurek,
ty nie umrzesz!”, a on na to: „Sylwia, przecież
ja mam dzieci i ciebie. Kto będzie o was dbał?
Muszę żyć!” Z Warszawy przyjechałam prosto
do Złotoryi, do teściów. Razem pojechaliśmy do
Jurka. Rodzice od wojny widzieli go raz, kiedy to

Od 1956 roku w PSS prezesował pan Władysław
Fijałkowski – wielki wróg komuny. No i za to go
zdjęli ze stanowiska. Bardzo mi sprzyjał.
Na swoim
W naszej kamienicy, od strony podwórka,
zwolniło się mieszkanie. Otrzymałam je. Chowałam dzieci sama, pracowałam. Pomagali
mi teściowie, opiekowali się dziećmi. Teść był
przedwojennym rotmistrzem, w Złotoryi pracował w Sanepidzie. Podjęłam pracę w sklepie PSS
przy ul. Nowotki (obecnie
Piłsudskiego). Musiałam
złożyć egzamin. Dobrze
mi się tam pracowało.
Nie miałam czasu na
życie towarzyskie, ale zaprzyjaźniłam się z Helenką Charytoniuk, też ekspedientką na metrażu.
Drugą koleżankę, Rozalię
Rogalską, poznałam jako
klientkę, pracowała w
Zakładzie Obuwia i kiedy
Rodzice S. Bober z rodzeństwem
przychodziła, opowiadała
przed domem - 1930r.
o sobie. Zaprzyjaźniłyśmy
się. Jeszcze lubiłyśmy
się z panią Karoliną
Kozikową i jej siostrą
Eugenią, także z panią
Pogorzelską. Przeszłam
do dużego sklepu odzieżowego, który mieścił
się w kamienicy Rynek 6.
PSS likwidowała sklepy
przemysłowe, które przejęło legnickie WPHW. W
moim życiu rozegrał się
kolejny dramat. Zmarła
moja kochana synowa –
Krysia z d. Smagło. Wzruszałam się patrząc, jaką
jest wspaniałą mamą. A
kiedy osierociła swoje
maleństwa, nie chcąc
dopuścić do rozdzielenia
Rodzina Nowaków, Bedrony 1913
rodzeństwa, zabrałam
pod swoje skrzydła całą
trójkę. W 1979 roku miałam wypracowane lata i
przeszłam na emeryturę.
Kiedy sprzedano naszą
kamienicę, znalazłam się
w kłopocie. Po wielu podejściach zamieszkaliśmy
w obecnym mieszkaniu.
Tu dorastały wnuki, stąd
odjeżdżały do szkół, a
teraz tu przybiegają już
ze swoimi dziećmi. Moja
córka z rodziną mieszka
we Wrocławiu, a wnuki
i prawnuki - w Złotoryi.
Mój dom bywa gwarny,
wesoły. Czekam na te
Rodzina Komorowskich, Bedrony k. Kwidzyna
moje pociechy, które
bardzo kocham i z których jestem bardzo dumna. Mam kilka drobnych
ukradkiem odwiedził ich w Krakowie. Niestety,
pamiątek z rodzinnego domu, trochę zdjęć i to
po dwóch tygodniach mąż zmarł w lipcu i zojest baza do opowieści rodzinnych, by te moje
stał pochowany w Krakowie, na Rakowieckiej.
kochane sierotki - jako i ja, wiedziały, że mają
Ja w tym czasie w Połczynie nie pracowałam i
solidne korzenie, całkiem spore drzewo genebyłam bezradna. Brat chcąc mi pomóc poszukał
alogiczne, a ich przodkowie byli porządnymi i
mieszkania i pracy w Malborku. Równocześnie
napisali teściowie, że mam się pakować, bo jadą szanowanymi Polakami i patriotami.
po mnie. W październiku 1951 roku przyjechaJako już najstarsza w rodzinie, mam obowiąłam do Złotoryi i zamieszkaliśmy z teściami w
zek i przyjemność bycia pomostem pomiędzy
kamienicy w rynku. Po miesiącu podjęłam pracę latami bardzo odległymi, a dniem dzisiejszym
w Spółdzielni „Czystość”, gdzie przyjmowałam
w historiach ludzi z księgi losów naszej rodziny.
odzież do czyszczenia. Spółdzielnia mieściła się
Za to szczęście, które jest teraz moją nagrodą,
tam, gdzie teraz jest Drogeria (Rynek) i sąsiadudziękuję Panu Bogu i dobrym ludziom, których
jący z nią z lewej strony sklep. Pralnię prowadził
spotkaliśmy na swej drodze.
Żyd Miller – dobry człowiek. Naprowadził mnie,
Wspomnień wysłuchała i opracowała Danuta Sosa
jak mam pisać podanie, głównie chodziło o to,
by podać pochodzenie robotniczo–chłopskie.
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HISTORIA

Złotoryjskie Echa W

2002 r. Norman Davis i Roger Moorhouse
opublikowali znany wielu czytelnikom
„Mikrokosmos”. Książka ta to opasłe tomisko, w
którym autorzy opowiadają o skomplikowanej
historii stolicy Śląska – Wrocławiu. Spisanie
dziejów miasta, jego zawirowań politycznych,
kulturowych i religijnych, wymagało chwilami
sięgania do miejsc usytuowanych poza miastem, gdzie dochodziło do wydarzeń brzemiennych w skutkach dla samego Wrocławia. I tak
między innymi, w relacji z przebiegu kampanii
napoleońskiej wymienione zostały bliskie nam
nazwy: „31 maja doszło do potyczki – pruski
garnizon wpadł w panikę i uciekł z miasta. Zaraz
potem do Napoleona, który przebywał w Neukirch (Nowy Kościół) niedaleko Goldberg (Złotoryja), udała się deputacja pod przewodnictwem
burmistrza Augusta von Kospotha, żeby błagać
o litość. Cesarz odparł:
Gdybym nie był w stanie spełnić tej prośby, moje
serce pękłoby z bólu. Wojna jest strasznym złem
– przynosi ze sobą cierpienia i nędzę. Będę starał się ograniczyć je do minimum, zwłaszcza w
tak pięknym rejonie jak Śląsk”. (s. 240-241)
Jak wiemy, nie obyło się bez strat. Ale o tym
więcej w „Mikrokosmosie”.
Joanna Sosa-Misiak

W

numerze 11 z 2013r. czasopisma „Goldberg-Haynauer Heimat-Nachrichten” ukazał się list pastora Andreasa Laengnera, zawierający jego przemyślenia na temat cmentarza
złotoryjskiego. Pastor jest potomkiem jednego z
7 mieszczan ocalałych, według przekazu, z zarazy 1553r., a mianowicie Willenberga/Willenborga. Zadaje sobie i nam pytanie: Kto opiekuje się
grobowcem Willenbergów w Złotoryi? Oto, co
pisze na ten temat.
Jak wiadomo, ze starego złotoryjskiego cmentarza przy kościele św. Mikołaja niezbyt wiele
pozostało. Zachowały się tylko nieliczne nagrobki, napisy czy mauzolea sprzed 1945roku. Dlatego tym ważniejsze jest dla mnie przyległe do
kościoła miejsce pamięci dla wcześniej na tym
cmentarzu pochowanych ludzi. To miejsce zawiera dobre motto : „Wspomnijcie w modlitwie
tych wszystkich, którzy przed nami tutaj żyli i
którzy znaleźli tu miejsce swojego ostatniego
spoczynku”.
Od kiedy pan Alfred Michler zwrócił mi na to
miejsce pamięci uwagę, zaczynam stąd moją
wizytę na cmentarzu. Potem wracam w kierun-
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ku wejścia. Niedaleko
od niego są pochowani moi praprapra-pradziadkowie Willenbergowie. Ten grobowiec
naprawdę jeszcze
istnieje. Byli to fabrykant sukna Johann
Gottlieb Willenberg (
1770-1837) i jego żona
Johanna Elisabeth, z
domu Eichler ( 17731841). Głęboko mnie
poruszyło, że ten grób
jeszcze tu jest. „Chrystus odebrał śmierci
władzę”. Tak jest tam
pocieszająco dla nas potomków napisane.
Wydaje mi się, ze nie
jestem jedyny, dla
którego ten grób coś
znaczy. Już wcześniej
zauważyłem, że są na
nim położone pojedyncze kwiaty lub małe
wiązanki, a w czasie
ostatniej wizyty, że ktoś ściął krzak, który rósł
pomiędzy prawą i środkową płytą. Pytam w
takim razie siebie, dla kogo, poza mną i moimi
krewnymi, ten grób coś jeszcze znaczy? Czy są
inni potomkowie Willenbergów? Czy może są to
po prostu ludzie, którzy mają potrzebę położyć
kwiaty na jeszcze zachowanym grobie niemieckim? Czy to są Niemcy, czy Polacy? Jeśli ktoś z
czytelników i czytelniczek mógłby mi dać jakąś
wskazówkę lub choćby przypuszczenie, to będę
bardzo wdzięczny za wiadomość.
Andreas Laengner
Myślę, że w imieniu pastora możemy również
naszym czytelnikom zadać jego ostatnie pytanie. Być może wśród naszych czytelników jest
osoba, która wie, kto opiekuje się grobowcem
Willenbergów. Pastor będzie w naszym mieście
w czerwcu podczas planowanego spotkania
potomków „siedmiu ocalałych mieszczan” i być
może będzie mógł osobiście komuś podziękować .
Wioleta Michalczyk

P

połączony z przerwą na kawę. Czasami
jechaliśmy kawałek pociągiem. Wtedy
spotykali się: nasza babcia, jej siostraciocia Martha, wujek Paul, nasza mama
i jej dwie siostry oraz my - troje dzieci.
Mam jeszcze dwóch młodszych braci.
Ojca nie było wtedy, ale przyjeżdżał
zawsze na urlop do domu.
Tłumaczenie: Wioleta Michalczyk

o poście wydaje nam się, że zjemy więcej,
niż możemy. Wielkanocne śniadanie zachwyca kompozycjami wspaniałych pachnących
wędlin, tudzież na różne sposoby przyrządzonej
białej kiełbasy i smakowitych kawałków białego mięsa. A dodatki! Już mi ślinka cieknie:
chrzan kremowy - piekło w ustach, ćwikła miodowa - chrzanem „podkręcona”, no i wiadomo warzywne dodatki, domowy chlebek i jaja, jajka,
jajusia - kto zdobył - wystawia też przepiórcze. I
jak to zwykle bywa, oczy najadły się szybko, niektórzy liczą kalorie, dbają o linię. Skoro tradycji
stało się zadość, to jeszcze trzeba zostawić miejsce na słodkie.
A potem nadchodził drugi świąteczny dzień.
Teraz do akcji wkraczał często Tato. Starannie

kroił w cieniutkie plastry
boczek i wytapiał go na dużej
patelni, a w tym
czasie wczorajsza ekspozycja
wędlin lądowała
na desce, gdzie
Tato kroił ją w
paski. Kiedy
boczek wytopił
się i zrumienił,
na patelnię
wysypywało
się pokrojoną
wędlinę (gdy z
boczku zebrało
się za dużo tłuszczu, zlewano go
„na zapas”). Na
patelni skwierczało, po domu
rozchodził się
piękny zapach,
dzieci nakrywały
stół i obierały
gotowane jajka. Kiedy zawartość patelni była
„jak należy”- jeszcze nie skwarki, wprost na
patelnię ucierało się na buraczanych oczkach
korzeń chrzanu, który powinien lekko się przyzłocić, by zaraz dodać można było jajka pokrojone w ćwiartki - na chwilę, dla ogrzania. Kilka
ruchów dla pomieszania i gotowe. Kiedy Tato
odwracał się z patelnią, dzieciaki już siedziały za
stołem, gotowe na łasowanie. Jeszcze pamiętam
TAMTEN smak resztek z dna, z okruchami w
tłuszczu. A do tego duże ilości ćwikły i chrzanu.
Na tę ucztę wciąż czekamy (teraz z moimi dziećmi) - jak wtedy - cały rok!
Smacznego!
Danuta Sosa

10 kwietnia o godzinie 17.00

w siedzibie TMZZ, ul. Szkolna 1
odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy pt.

”Nowa Wieś Grodziska- wczoraj i dziś”.
Zapraszamy serdecznie
mieszkańców naszego miasta i okolicy.

P

ani Barbara Simon jest byłą mieszkanką
Złotoryi, której rodzice byli właścicielami
piekarni na ul. Piłsudskiego. Tam był również
jej dom rodzinny. Utrzymuje ona od lat kontakt
z TMZZ, jest jego honorowym członkiem. W
miarę możliwości pojawia się w naszym mieście
na wszystkich ważniejszych uroczystościach. Czuje
sentyment do miasta swojego dzieciństwa. Oto
parę retrospekcji z jej lat dziecięcych.
3 lata i 4 miesiące chodziłam jeszcze do
szkoły w Goldberg ( Złotoryi). Ponieważ w
szkole podstawowej był już lazaret ( szpital
wojskowy), rozpoczęłam naukę w Schwabe-Priesemuth-Stiftung (obecne liceum).
W niedzielę szłam zawsze do kościoła Najświętszej Marii Panny na mszę . Śpiewałam
także w chórze kościelnym, przede wszystkim 24 grudnia w wieczór wigilijny. Ten
chór kościelny założyła pani Albers - kantor. Sprawiało mi to zawsze radość. Także
moja mama i jej dwie siostry śpiewały w
chórze. Naturalnie, też 24 grudnia w czasie „Śpiewów w Rynku” przed Ratuszem.
Latem popołudniami często urządzaliśmy rodzinny spacer w okolicach miasta,

Kto wita

O

statnio coraz częściej słychać zamiast tradycyjnego dzień dobry – witam! Bardzo sympatyczne, brzmiące uroczyście prawdziwe powitanie budzi jednak moje kontrowersje. Niby
nie określają tego spisane zasady savoir vivre’u,
mam jednak wrażenie, że wita ten, kto wita.
Przed domem weselnym zgromadzeni goście,
rodzice państwa młodych, właściciele lokalu i
pracownicy. Nad nimi – wielki, kolorowy napis:
WITAMY MŁODĄ PARĘ. Młodzi podjeżdżają
elegancką limuzyną, wysiadają, ustawiają się do
powitania chlebem i solą. Rodzice i weselnicy
witają świeżo poślubionych.
Uroczyste obchody – akademia, święto. W
umówionym wcześniej miejscu zbierają się
zaproszeni goście. Gospodarze spotkania rozpoczynają imprezę od powitania. Witają, bo to oni
oczekują gości, czekali na ich przybycie, teraz
cieszą się z ich obecności.
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Obie sytuacje już pewnie wyjaśniły Czytelnikowi intencję autorki. Witają gospodarze,
goście są witani. No dobrze: Przecież kiedy przybyło się na uroczystość w charakterze gościa,
także trzeba coś powiedzieć. I tu sprawdzi się
tradycyjne: Dzień dobry. Niezręcznie bowiem w
tej sytuacji zabrzmi: i ja witam!
Dzwoni telefon: Odbieramy. Witam pana!
– słyszymy mniej lub bardziej znajomy głos –
Mówi Jan Nowak… Nie tak. Wita ten, kto odebrał telefon.
Jan Nowak, który do nas zatelefonował,
zaczyna rozmowę: Dzień dobry, mówi Jan Nowak… - A witam pana! – możemy odpowiedzieć
(o ile cieszy nas usłyszany w słuchawce głos ).
Podsumujmy: Kiedy przybywamy w gości
– mówimy: Dzień dobry, dobry wieczór, kiedy
jesteśmy gospodarzami, witamy gości, i wtedy:
Witam, witamy, witajcie – jest jak najbardziej
odpowiednią formą powitania.
Jolanta Zarębska
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ZŁOTORYJANIE NA OBRAZACH JANA MATEJKI
nam w tym zmartwieniu i biedzie
dla utrzymania, podniesienia i
odbudowy wspomnianych ruin,
szkół, wieży, dzwonnicy i ratusza
w łaskawości pańskiej i dobroci by
był skłonnym poprzeć, abyśmy my,
biedota, próżnie i w zatroskaniu
nie wyczekiwali jeno nadziei ich
podniesienia [...].
List Filipa Melanchtona do księcia Albrechta, 2 Kwietnia 1549 r.:
Napisałem do Was ostatnio Wasza
Wysokość z powodu magistra
Krzysztofa Langnera ze Złotoryi,
który oferuje Waszej Wysokości
kontynuować swoją pracę w kościołach Waszej Wysokości, jest
honorowym człowiekiem, uczonym, utalentowanym i biegłym.
Myślę, że pożytecznie służyć będzie
Kościołowi. Dlatego, Waszej Wysokości z szacunkiem go polecam [...].
List księcia Albrechta Hohenzollerna do Krzysztofa Langnera ze
Hołd Pruski (mal. 1882 r., Muzeum Narodowe w Krakowie). Król Polski Zygmunt Stary na tronie, przed nim klęczy Złotoryi, 27 maja 1549 r.: Wielce
książę pruski Albrecht Hohenzollern - przyjaciel Złotoryi, za nim stoi świadek hołdu, książę Fryderyk II legnicki - uczony nasz najlepszy stronniku
Krzysztoﬁe Langner. Miał to przePan Złotoryi (w czarnym stroju), na znak przysięgi dotyka chorągwi.
czucie ten nam czcigodny oraz
wielce uczony nasz szczególnie
ajważniejszym celem przyświecającym
Gimnazjum Humanistyczne, powołał na rektora
umiłowany Pan Filip Melanchton z powodu
Matejce przy malowaniu Hołdu pruskiego
Valentego Trozendorfa, ufundował stypendia
waszej osoby, wszystko starannie opisując i was
było pokrzepienie narodu znajdującego się
dla ubogich uczniów oraz zatwierdził porządek
o zaopatrzenie jednym stypendium łaskawie
pod zaborami. Obraz przedstawia wspaniałą
szkolny (rodzaj statutu-regulaminu). Fryderyk
upraszając [...]. Chociaż teraz jesteśmy obciąuroczystość, moment triumfu i wielkości Polski
wielokrotnie wspierał złotoryjan w trudnych
żeni wieloma wydatkami, także na stypendia
- hołd lenny złożony w 1525 r. na rynku krachwilach oraz utrzymywał korespondencję
natenczas nie mało łożąc, to wezwani na prośbę
kowskim. W wyniku tego aktu Zakon Krzyżacki
z Radą Miasta, rektorami szkoły i pastorami.
Filipa i tobie pragniemy przydzielić łaskawie 30
został przekształcony w Prusy Książęce i stał się
Powiązania księcia z miastem są powszechnie
guldenów stypendium na kształcenie, które my
lennem Polski. Głównym akcentem pełnego
znane i nie wymagają w tym miejscu potwierzaraz wkrótce przez zaufanego wyślemy [...].
zgiełku osób i wrzawy kolorów widowiska jest
dzenia źródłowego. Nie ulega też wątpliwości,
Interesujące związki ze Złotoryją miał także
że Pana Złotoryi, Fryderyka II,
król Polski Zygmunt Stary (1467-1548). Miasto
współautora i świadka hołdu
było władcy bardzo dobrze znane - kojarzyło mu
pruskiego, możemy śmiało
się z jak najgorszej strony i nawet straszył nim
nazwać złotoryjaninem.
swoich poddanych. W mandacie do starostów z
Bardzo bliskie kontakty z
22 marca 1540 r. król zapowiadał: [...] wszystkim
księstwem legnickim, w tym
dookoła, by nie odważyli się podróżować do [...]
ze Złotoryją, utrzymywał
tych miejsc, w których istniałoby jakieś podejteż lennik króla polskiego,
Albrecht Hohenzollern (1490- rzenie herezji, lub też wysyłać tam swoje dzieci.
[Gdzie] umysł swój nasycają spaczonymi nauka1568). Władca prowadził
mi i stamtąd powracając usiłują zarazki, które
rozległą korespondencję
wchłonęli, wszczepić innym. Dlatego polecamy
(setki zachowanych listów) z
Panem Złotoryi - Fryderykiem Wierności Waszej, abyś kazał przez woźnego
wszystkim ponownie ogłosić pod karą gardła,
II, Radą Miejską Złotoryi
proskrypcji i utraty wszystkich dóbr, aby nie
oraz z rodziną Langnerów.
odważyli się dzieci swoje posyłać albo do WitKsiążę wspierał także miasto
tenbergii, albo do Lipska, albo do Goldberga [...].
po wielkim pożarze (17 lipca
Jeżeli zaś, którzy dzieci swoje już wysłali, aby je
1554 r.) oraz fundował stypendia dla jego mieszkańców. w ciągu półrocza odwołali do domu, w przeciwnym razie dochodzić będziemy kary nie tylko na
Znane są też kontakty księcia
dzieciach, ale również i na rodzicach [...].
z absolwentami Gimnazjum
Trzem uczestnikom hołdu pruskiego luterańHumanistycznego: Erazmem
ska Złotoryja była dobrze znana. Zachowanie
Glicznerem (uzyskał od
Pana Złotoryi Fryderyka II nie odbiegało od
Albrecht Hohenzollern składa hołd królowi Zygmuntowi Staremu. Z tyłu księcia tzw. bezpłatny stół
tego, do którego przywykliśmy - mądrego władPan Złotoryi, książę legnicki Fryderyk II (z lewej). Scenograﬁa odtworzona podczas studiów w Królewcy, opiekuna miasta i założyciela Gimnazjum
na podstawie źródeł historycznych oraz obrazu Matejki. Znakomity cu) i Rafałem Leszczyńskim
Trozendorfa. Natomiast w dwóch pozostałych
(prowadził
korespondencję
z
przykład, jak obrazy Matejki ukształtowały naszą wyobraźnie historyczną
władcą Prus). O pełnym troski przypadkach stosunek władców do miasta za(kadr z ﬁlmu Królowa Bona, reż. J. Majewski, 1980 r.).
dziwia, burzy nasze wyobrażenia i nie mieści
i serdeczności stosunku Alsię w utrwalonych stereotypach, czerpanych
brechta do złotoryjan świadkról Polski, Zygmunt Stary, przekazujący chorąz przekazów historycznych i ﬁlmów. Jak to
czą zachowane źródła (wybrane fragmenty):
giew klęczącemu przed nim księciu pruskiemu,
możliwe, że zły Krzyżak Albrecht Hohenzollern
List Rady Miejskiej Złotoryi do księcia AlAlbrechtowi Hohenzollernowi, który składa
jest przyjacielem Złotoryi, pomaga odbudować
brechta,
podpisany
przez
burmistrza
Laurenti
uprzysięgę wierności. Świadkami hołdu byli: Jerzy
miasto i funduje stypendia, a dobry król Polski
sa
Cirklera,
wysłany
po
wielkim
pożarze
miasta,
margrabia brandenburski oraz Fryderyk II książę
Zygmunt Stary jest wrogiem i chce karać swoich
2
sierpnia
1554
r.:
Najjaśniejszy,
Wielmożny
legnicki, obaj dotykają chorągwi na znak uczestpodanych za sam wyjazd do Złotoryi? NietyKsiążę i Panie, Panie Albrechcie Margrabio w
nictwa w przysiędze. Bohaterów jednego
powa sytuacja wynikała z różnic religijnych i
Brandenburgii
i
Prusach.
Wasza
Książęca
Łaska,
z najważniejszych wydarzeń w dziejach państwa
stosowanej w czasach reformacji zasady Czyja
my,
biedota,
zwracamy
się
w
niedoli
uniżenie
i
polskiego łączą zaskakujące powiązania ze Złowładza, tego religia, według której wyznanie
pokornie
z
naszą
niedolą
pogodzeni,
co
dnia
17
toryją.
panującego narzucano poddanym, wspierało się
lipca roku pańskiego 1554, karą Wszechmocwspółwyznawców, prześladowało zaś innowierNajbardziej oczywiste związki łączyły ze Złonego spadła na całe nasze miasto i szkoły, jako
ców. Stąd też luterańscy książęta (Albrecht i
toryją świadka hołdu, Pana Legnicy, Brzegu i
i dzwonnice, wieże i ratusz uprzednią pożogą i
Fryderyk) wspierają złotoryjskich współwyznawZłotoryi - księcia legnickiego Fryderyka II (1480przemocą wzięte, spustoszone ogniem, a młoców, a katolicki król Polski walczy z rozprzestrze1547). Władca znany był ze swojej mądrości i
dzi i ich zasoby zostały zatracone. [...] uniżenie
niającym się ze Złotoryi luteranizmem.
gospodarności; zaprowadził w Złotoryi reforkłaniamy się przed Waszą Książęcą Łaską i
mację, zorganizował Kościół luterański, założył
Damian Komada
pokornie prosimy jako chrześcijańskiego Księcia
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Przemyskie skarby

siedzibą Dowództwa Okręgu Korpusu Nr X oraz
się myśl przekazania
innych instytucji wojskowych.
ich w najwłaściwsze
ręce, tzn. archiwum
Księgi wypełniali więc zarówno niemieccy
w Przemyślu. Po
urzędnicy i duchowni zaboru austro-węgierotrzymaniu pełnoskiego, kontynuowali ich następcy w okresie
mocnictw od Księdza Polski niepodległej. Zadziwia staranna kaligraﬁa,
Proboszcza Mariana
niesłychanie szczegółowe rubryki, setki polskich
Sobczyka zawiadomi- nazwisk już sprzed 1918 r. Badacze dziejów wojliśmy najpierw archiskowości, Kościoła, państwa, genealodzy znajdą
wum nam najbliższe,
tutaj ogromną ilość wiadomości, co ważniejsze,
które odwiedzamy
będą mogli je śledzić na przestrzeni pięćdzieod lat – czyli legnicki
sięciu lat. Z Przemyśla nadeszły informacje, że
oddział Archiwum
otrzymane akta metrykalne zostały już udostępPaństwowego we
nione w pracowni naukowej i cieszą się dużym
Wrocławiu. Byliśmy
zainteresowaniem naukowców. Rozpoczęły się
więc pewni otrzyniezbędne zabiegi konserwatorskie. Po naukomania stąd pomocy.
wym opracowaniu i wykonaniu skanów znajdą
Teraz wydarzenia
się w internetowej bazie polskich archiwów.
potoczyły się naRadujemy się nie tylko z tego powodu, że
wet szybciej niż się
księgi w ogóle ocalały i że znajdują się we
Przemyśl 1910. Fot. Ks. R. Rynkiewicz spodziewaliśmy – 3
właściwym miejscu. „Wypróbowaliśmy” najlutego kierownik lewłaściwszą drogę w takich sytuacjach. Mamy
rzez długie dziesiątki lat spoczywały sobie
gnickiego archiwum,
nadzieję, że skorzystają z niej także prywatni
w kartonie na zapleczu kancelarii paraﬁi
Edyta Łaborewicz, odwiedziła naszą kancelarię
posiadacze bezcennych archiwaliów i przestaną
św. Jadwigi w Złotoryi. Nikt ich zapewne nie
paraﬁalną, potwierdziła pochodzenie ksiąg i
przeglądał, nie spisywał, nie zastanawiał się,
otrzymała sporządzony przez nas ich wstępw jakich okolicznościach tutaj traﬁły. Nie były
ny spis. W tym momencie nikt z nas nie był
także potrzebne ani księżom, ani Siostrom Słujeszcze pewny, w jaki sposób i kiedy archiżebniczkom, które pracowały w kancelarii. Po
wum w dalekim Przemyślu je przejmie. Tak
prostu nie dotyczyły naszego miasta. Ten brak
się jednak szczęśliwie złożyło, że już tydzień
zainteresowania miał swoją pozytywną stronę
później dwaj przemyscy archiwiści, Grzegorz
– większość z nich zachowała się w bardzo doŁanocha i Artur Kiełt, zawitali do Wrocławia
brym stanie.
a stamtąd do Legnicy. Oﬁcjalne przekazanie
ksiąg nastąpiło więc 11 lutego 2014 r. w sieWiosną 2013 r. do paraﬁalnego archiwum
dzibie legnickiego archiwum legnickiego.
zaprowadziły nas badania nad nazwami złotoOd samego początku zastanawialiśmy się,
w jaki sposób i kiedy księgi znalazły się w
Złotoryi. Takie pytania padały także podczas
ich przekazywania. Istnieją na razie następujące hipotezy: przywieźli je Niemcy pod sam
koniec wojny, przybyły razem z grupą polskich osiedleńców i duchownych po 1945 r.
Księga metrykalna. Fot. Jarosław Bednarek
lub pozostawiono je tutaj jakiś czas później.
Najprawdopodobniejsze wydaje nam się
przypuszczenie pierwsze. Za tą możliwością
opowiadają się również wstępnie archiwiści
przemyscy.
Elżbieta Laska, Kierownik Oddziału Ewidencji i Przechowywania Archiwum Państwowego w Przemyślu pisze: Odnalezione księgi
zostały prawdopodobnie zabrane z Przemyśla w czerwcu 1944 roku przez okupacyjne
władze niemieckie w związku z ofensywą
Armii Czerwonej, a następnie wywiezione
przez Wehrmacht na Dolny Śląsk. Znalezisko
jest tym bardziej cenne, że przez wiele lat
Od lewej: Ks. R. Rynkiewicz, R. Gorzkowski,
księgi metrykalne paraﬁi wojskowej w Przemyślu uchodziły za bezpowrotnie zniszczone Grzegorz Łanocha, Artur Kiełt, Edyta Łaborew pożarze.
wicz. Fot. J. Bednarek.
Dyrektor archiwum w Przemyślu Anna
Przekazane archiwalia uzupełnią w istotNowak i Grzegorz Łanocha.
nym zakresie bogaty i cenny zasób przemyskiego Archiwum Państwowego. Obejmują
one księgi metrykalne urodzeń i chrztów,
ryjskich ulic. Właśnie wówczas rozpoczął się
całkiem niespodziewany ciąg wydarzeń, którego małżeństw oraz zgonów rzymskokatolickiej
paraﬁi garnizonowej w Przemyślu z okresu
ﬁnał miał miejsce w lutym bieżącego roku. A
od 1889 do 1939 roku. Szczególną wartość
właściwie do ﬁnału jeszcze daleko. Jednak nie
posiadają akta z lat 1889-1915, kiedy miauprzedzajmy faktów…
sto Przemyśl, znajdujące się wówczas w
Stojący gdzieś na uboczu karton zawierał
granicach Austro-Węgier, posiadało bardzo
siedem okazałych ksiąg metrykalnych rzymskoliczny garnizon wojskowy i stanowiło potężną
katolickiej paraﬁi garnizonowej w Przemyślu.
twierdzę. W Przemyślu stacjonowali w tym
Okazało się, że składa się na nie rejestr zmarokresie żołnierze różnych narodowości, połych z lat 1889-1920, trzy księgi małżeństw z lat
chodzący ze wszystkich terenów monarchii
1889-1939 oraz tyleż ksiąg urodzeń i chrztów z
austro-węgierskiej. Twierdza przemyska była
lat 1901-1939. Gdy byliśmy już pewni, że archiponadto w 1914 i 1915 roku przedmiotem
walia nie dotyczą ziemi złotoryjskiej, zrodziła
Fot. Jarosław Bednarek
krwawych walk toczonych podczas I wojny
światowej na froncie wschodnim w
myśleć, ile można na nich zarobić.
Galicji przez wojska austro-węgierskie i
Nowa strona internetowa!
Finał naszej historii nastąpiłby wówczas, gdyniemieckie z wojskami rosyjskimi. Źródłem wartościowym dla badań genealo- by udało się ustalić czas i drogę, jaką przebyły
Zapraszamy na niedawno otwartą stronę
księgi z Przemyśla do Złotoryi. Każda wiadomość
gicznych i historycznych są także księgi
– www.zlotoryjajadwiga.pl – poświęconą
od czytelników będzie miała wielkie znaczenie.
metrykalne z lat 1919-1939. Przemyśl
przede wszystkim dziejom kościoła św.
nie był już wprawdzie wtedy twierdzą,
Roman Gorzkowski,
jednak stacjonował w nim liczny garJadwigi oraz klasztoru pofranciszkańskiego.
Ks. Robert Rynkiewicz
nizon Wojska Polskiego, a miasto było
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Siostry Służebniczki Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny – Pleszewskie
przybyły do Złotoryi w 1969
r., sprowadzone przez Ks. Kan.
Zdzisława Kiwacza, ówczesnego
proboszcza paraﬁi św. Jadwigi,
by służyć Bogu i bliźnim poprzez katechizowanie dzieci,
prowadzenie kuchni na plebanii
i kancelarii paraﬁalnej. Zamieszkały w klasztorze pofranciszkańskim, przekształconym
na plebanię.
Oﬁcjalna erekcja domu nastąpiła 10 stycznia 1970 r. Od 12
stycznia s. Maria Celina Gumna
i s. Maria Leonia Krzywińska
rozpoczęły katechizację. 5 sierpnia s. Maria Elwira Tarkowska –
przełożona – rozpoczęła pracę
w kancelarii paraﬁalnej.
Siostry angażowały się w
różne prace paraﬁalne, duszpasterstwo dziewcząt i służbę
charytatywną. Co roku przygotowywały setki dzieci do pełnego uczestnictwa w Eucharystii.
Z wielkim zaangażowaniem
Sióstr odbywały się wszystkie
uroczystości odpustowe,
Bł. Edmund Bojanowski
prymicje itp.
Małe uzupełnienie
W latach 80. XX w.
Tym razem czas na artykuł o trzecim już odbyły się m.in. 2. 02.
ze złotoryjskich zakonów, którego placówka 1981 roku obłóczyny
istniała tutaj w latach 1969-2012. Na swoją pierwszej kandydatki do
kolej oczekują jeszcze joannici.
Zgromadzenia – Barbary
Przede wszystkim wyrażamy podziękowanie Popławskiej (Pleszew,
s. Genezji za informacje „z pierwszej ręki”, luty 1981) oraz poświęktórych żaden lokalny dziejopis nie mógłby cenie kaplicy i Drogi
zastąpić. Dziękujemy również Iwonie Kiryłow- Krzyżowej (Złotoryja,
Sysce oraz Waldemarowi Dmitrowskiemu za październik 1981). W
październiku 1980 r.
udostępnienie zamieszczonych fotograﬁi.
zagościł Pan Jezus w NajZ dostępnych nam relacji wiadomo, że świętszym Sakramencie
oprócz wymienionych Sióstr, w Złotoryi pełniły w Kaplicy Sióstr.
swoją służbę jeszcze ss. Maria Notburga Malik,
W dniu 1 czerwca
Teresa Zadwórna i Teresa Schmidt.
1992 r. – Dzień Dziecka
rr, rg – Siostry przygotowały

Służebniczki
(Pleszewskie)

Warto przeczytać

Nie tylko więzienia
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W

rocławski
Oddział
Instytutu Pamięci
Narodowej opublikował bardzo potrzebny i pionierski
przewodnik Krzysztofa Szwagrzyka
o obozach i więzieniach oraz
aresztach na Dolnym Śląsku, istniejących w latach 1945-1956. Po
rozdziałach o ówczesnej organizacji
więziennictwa, kadrze, relacjach
między strażnikami i więźniami,
warunkach bytowych i obozowej
służbie zdrowia, znajdujemy najistotniejsze informacje o trzynastu
więzieniach oraz sześciu Ośrodkach
Pracy Więźniów. Wszystkie stanowiły ważny element powojennego
systemu represji, izolując tysiące
osób, skazywanych z powodów
politycznych i kryminalnych. Szczególnie zainteresują nas OPW w
Wilkowie (w 1955 r. 770 miejsc) i
Wojcieszowie (880 miejsc). Wśród
ilustracji ich zachowane plany, fotograﬁe niektórych komendantów,
w aneksach m.in. listy zmarłych.
Roman Gorzkowski

spotkanie dla biednych dzieci z klas
drugich i obdarowały je prezentami.
10 stycznia 1995
r., z okazji 25-lecia
erygowania domu
Sióstr w paraﬁi, o
godz. 6.30 odprawiono Mszę św.
w kościele św. Jadwigi w intencjach
Lekcja religii z s. Celiną
Jubileuszu domu.
Siostry zrezygnowały z uroczystego uczczenia tej
rocznicy. Ks. Prałat
Marian Sobczyk, po
powrocie z Rzymu,
wręczył Siostrom
Błogosławieństwo
Ojca Świętego z
racji jubileuszu. 15
stycznia tegoż roku
o godz. 12.30 w
kościele Matki Bożej
ks. Prałat Marian
Sobczyk odprawił
uroczystą Mszę
św. Jubileuszową.
S. Janina
Po Mszy św. odbył
się wspólny obiad
w jadalni księży,
połączony z kolędą.
Natomiast 22 stycznia o godz.11-tej w
kościele św. Jadwigi
– po Mszy św. chór
Bacalarus wykonał
koncert kolęd, który
dedykował Siostrom
Służebniczkom z
racji Jubileuszu. Były
życzenia i kwiaty.
W dniach 22-25
maja 1997 r. w
S. Janina
kaplicy Sióstr przebywa peregrynuz wieloma złotoryjanami, Siostry
jący obraz Matki Bożej Łaskawej z
biorą udział w spotkaniu z Janem
Krzeszowa. 2 czerwca 1997 r., wraz
Pawłem II w Legnicy. Miesiąc póź-

Kącik starej widokówki

Odważny atak (a potem klęska)

W

2014 r.
mija stuletnia rocznica
wybuchu I wojny
światowej. Wielu
ówczesnych,
zwłaszcza młodych złotoryjan,
traﬁło na różne
wojenne fronty.
Czytelnicy zapewne wiedzą,
że w czasie tej
wojny istniał w
Złotoryi garnizon
37 Pułku Piechoty, do którego
traﬁali poborowi z różnych
miejsc Niemiec,
także Polacy z
Wielkopolski.
Szczegółów tych
wydarzeń do-

S. Dąbrówka i P. Iwona
Kiryłow-Syska

S. Elżbieta
niej Siostry pośpieszyły z pomocą
materialną przy okazji organizowania zbiórek dla oﬁar wielkiej
tyczyć będą artykuły w kolejnych
numerach Echa. Zamieścimy również informacje o planach TMZZ z
okazji tej rocznicy.
Dzisiaj, niejako na początek,
kartka, wysłana ze złotoryjskiego
garnizonu w lutym 1916 r. do
jednej z miejscowości niedaleko
Hannoveru. Szeregowiec Lindert
uspokajał rodziców, że czuje się
dobrze i jest zadowolony. Prosił,
by pocztówkę przekazano także
Alwine, zapewne jego młodszej
siostrze. Informował, że właśnie
otrzymał paczkę od bliżej nam
nieznanej Charlotte.
Awers tej kartki pocztowej miał
nastrajać optymistycznie, być
może sugerował nawet, by myśleć o wojnie w kategorii zabawy
(Odważny atak!). Jednak właśnie
w lutym 1916 r. rozpoczynała się
pod Verdun najkrwawsza bitwa tej
wojny, która okazała się kolejną
klęskę Niemców. Nie wiemy, czy i
tam skierowano piechura Linderta,
wiadomo, że polegli tam niektórzy
ze zmobilizowanych złotoryjan (ale
o tym już w następnych wydaniach
naszego miesięcznika).
Roman Gorzkowski
Marzec 2014

S. Janina
powodzi. 13 czerwca 1999 r. cała
Wspólnota uczestniczyła w uroczystości beatyﬁkacji Edmunda Bojanowskiego w Warszawie, której
dokonał Ojciec Święty Jan Paweł
II. Kaplica sióstr otrzymała obraz
bł. Edmunda, a także relikwie Ojca
Założyciela. Odbyła się Msza św.
dziękczynna za beatyﬁkację z wymienieniem Imienia Bł. Edmunda.
S. Maria Teresa Buśka uczestniczyła
w pielgrzymce dziękczynnej Sióstr
Służebniczek do Rzymu za dar
beatyﬁkacji bł. Ojca Edmunda.
3 maja 2000 r. w kościele św.
Jadwigi została odprawiona Msza
św. dziękczynno-błagalna z racji
Jubileuszu 150-lecia istnienia Zgromadzenia. Celebrans zapowiadając
intencję Mszalną powiedział kilka
słów o Zgromadzeniu i Siostrach
pracujących w Paraﬁi. Również w
homilii kontynuował temat jubileuszowy. Na zakończenie powiedział

P

ewne wskazówki, jak sądzimy,
pozwolą czytelnikom uzupełnić
wiadomości o zamieszczonym zdjęciu. Po pierwsze, zostało zrobione
w czasach, gdy obowiązywała, jak
widać, nazwa
Lignica. Po
drugie, niewiele było miejsc
w Złotoryi,
gdzie dokonano po wojnie
tak dużych
prac rozbiórkowych. Przede
wszystkim
prosimy jak
najprecyzyjniej
określić utrwalony na fotograﬁi fragment
miasta (a może
nawet ustalić
nazwisko fotografa).
Roman
Gorzkowski
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o potrzebie poświęcania się i przytoczył słowa Ojca Założyciela: „Każda dobra dusza jest jako ta świeca,
która sama się spala, a innym przyświeca”. S. Maria Bogumiła Maciasz
reprezentowała wspólnotę na uroczystościach Jubileuszu 150-lecia
istnienia Zgromadzenia w Luboniu.
Gdy w czerwcu 2000 r. nastąpił
podział Złotoryi na dwie paraﬁe,
Siostry pozostają w par. św. Jadwigi, podejmując dotychczasowe
obowiązki a w lipcu – po wizycie
S. Prowincjalnej – podejmują
dodatkowe obowiązki w paraﬁi,
jak pranie bielizny kościelnej, dekoracje ołtarzy itp. W dniach 26-27
lutego 2001 r., wskutek wizytacji S.
Prow. M. Hilarii Rząsa – s. M. Bogumiła Maciasz zostaje wycofana
z katechizacji na własną prośbę,
ze względu na stan zdrowia. 25
marca-1 kwietnia 2001 r.: Misje św.
w paraﬁi św. Jadwigi; na ich zakończenie siostry odnowiły swoje
śluby przed ołtarzem w kościele,
wobec całej Paraﬁi – było to wielkim przeżyciem dla Sióstr. Od 16
sierpnia 2001 r. – po wyjeździe S.
M. Bogumiły – na placówce zostają
dwie Siostry: s. M. Alicja Nowacka
i s. M. Teresa Buśka. 28 października 2001 r. odbyła się uroczystość
poświęcenia kościoła św. Mikołaja
na cmentarzu. Poświęcenia dokonał Ks. Bp Tadeusz Rybak. Siostry
otrzymały od Ks. Bpa dyplom
uznania, jako wyraz wdzięczności
za wkład w dzieło odbudowy kościoła św. Mikołaja. W dniach 20
- 22 września 2002 r. odbyło się w
Pleszewie spotkanie Sióstr Juniorystek. Siostry brały udział w liturgii.
Podczas Mszy św. S.M. Jadwiga
Wadówka – mistrzyni – wygłosiła
konferencję o Ojcu Założycielu,
powołaniu i Zgromadzeniu. 11
lipca 2003 r. do wspólnoty został
przywieziony z Pleszewa Różaniec
Federacyjny. Do modlitwy Sióstr

dołączył się ks. Prałat Marian Sobczyk. 26 i 27 maja 2004 r. miała
miejsce peregrynacja relikwii św.
Wojciecha i św. Stanisława w tutejszej Paraﬁi i dla dekanatu. Siostry
brały udział w nabożeństwach. Były
bardzo zaangażowane w prace –
przygotowanie kościoła – wystrój
ołtarzy, a także przygotowanie
spotkania Ks. Bpa z kapłanami z
Dekanatu na plebanii. Od 12 listopada 2004 r. do 2 marca 2005 r. we
Wspólnocie przebywa Obraz Jezusa Miłosiernego peregrynujący w
naszym Zgromadzeniu Sióstr.
W lutym 2009 r. wizytacyjne
odwiedziny złożył we Wspólnocie Sióstr Ks. Bp Stefan Cichy. 21
czerwca 2009 r. – S. M. Alicja
Nowacka obchodziła jubileusz
50-lecia życia zakonnego. Na
uroczystość przyjechała S. Prowincjalna M. Ewa Kruszka i 6 sióstr z
Pleszewa. Wcześniej przyjechała s.
M. Jadwiga Wadówka z Sulmierzyc.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą
św. koncelebrowaną o godz. 12-tej,
której przewodniczył Ks. Piotr Zawadka – opiekun rodzin zakonnych
Diecezji Legnickiej. On także wygłosił Słowo Boże. Oprawę liturgiczną
wykonały Siostry z Pleszewa, a
śpiewy - miejscowy chór. Po tej
uroczystości odbyło się przyjęcie
na Plebanii. W 2011 r. S. M. Alicja
coraz bardziej zapadała na zdrowiu
i często przebywała w szpitalu,
dlatego S. Prowincjonalna posłała
do pomocy s. M. Różę Skrzypek,
a następnie po jej wyjeździe s. M.
Flawianę Zubik. 30 kwietnia 2012
r. siostra M. Alicja została przewieziona do naszego domu w Poznaniu przy ul. Niedziałkowskiego,
skąd odeszła do Pana po zasłużoną
nagrodę 19 czerwca 2012 r.
Złotoryjską placówkę SS. Służebniczek zamknięto 4 czerwca 2012 r.
s. Genezja
Pleszew 2013
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konstrukcji stalowych
aparatury i urz¹dzeñ technologicznych
w tym dla ochrony œrodowiska
tymczasowych stacji paliw
elementów z³¹cznych hydrauliki si³owej
sprzêtu transportowego dla górnictwa
www.lena.com.pl
lenawilkow@lena.com.pl
tel. +48 76 8783 480, fax. +48 76 8783 212
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