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Chrystus zmartwychwstał, aby
człowiek znalazł autentyczne
znaczenie istnienia, aby człowiek
żył pełnią własnego życia: aby
Człowiek żył z Boga i w Bogu.

LUDZIE ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ

Jan Paweł II

Na czas Wielkiej Nocy życzymy, by każdy z Państwa
poczuł w sobie spokój i
siłę, gdy przyjdzie zmagać
się z przeciwnościami losu.
Niech Baranek jednoczy
rodzinę, sąsiadów, narody.
Życzymy, by każdy znalazł
w sobie cel swego istnienia.
Redakcja
Zarząd TMZZ

Sprostowanie

Szanowny wydawco „ Echa Złotoryi” oświadczam, że nigdy nie
należałem do Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, nigdy
nie nosiłem czerwonego krawatu,
nigdy też nie zakładałem z panem
Leksem organizacji ZSMP na terenie
złotoryjskiego Zespołu Szkół Zawodowych (ani gdziekolwiek indziej !)
Podane na mój temat w wywiadzie
„Coolturalny Torez” informacje to
stek pomówień, bzdur i kłamstw
„wyssanych z palca”. Nikt również
z moich kolegów i koleżanek szkolnych nigdy nie powiedział o mnie
„ czerwony pająk”, gdyż nie miał
żadnych podstaw do użycia tego
jednoznacznie negatywnego epitetu. Publikując te obraźliwe dla mnie
i nie mające nic wspólnego z rzeczywistością stwierdzenia pana Leksa
„Echo” nieświadomie wprowadziło
w błąd swoich szanownych czytelników, a mnie naraziło na nadszarpnięcie wizerunku jako złotoryjanina,
radnego i społecznika.
Oświadczam również, że jedyną
organizacją do której należałem w
latach 80-tych był Związek Harcerstwa Polskiego – 14 Drużyna Harcerska “Zośka”, gdzie byłem przybocznym, a naszym drużynowym
był wspaniały Jacek Jóźwiak.
Z poważaniem wieloletni czytelnik
“ Echa Złotoryi”, radny powiatu
złotoryjskiego Paweł Okręglicki.
„Echo Złotoryi” zawsze traktowało
i traktuje wszystkich z należytą powagą i nigdy nie cenzurowaliśmy wypowiedzi naszych rozmówców.
Wszystkie teksty wywiadów zawsze
są autoryzowane.
Tym bardziej przykro mi, że wypowiedź Daniela Leksa w marcowym numerze naszego pisma mogła naruszyć
dobra osobista Pawła Okręglickiego,
którego znam i cenię za jego działalność społeczną.
Robert Pawłowski,
redaktor naczelny „Echa Złotoryi”

Z Napoleonem po tytuł
Iwona Pawłowska: Niełatwo mi będzie z wami rozmawiać, bo każde z was ma wiele do powiedzenia,
aż boję się jak to ogarnę. Z mojego punktu widzenia
lepiej byłoby, aby tytuł Człowieka Ziemi Złotoryjskiej
dostał albo Cezary Skała, albo Agnieszka Młyńczak a
nie duet :). Byłoby prościej.
Agnieszka Młyńczak: Nie dalibyśmy się. Albo oboje,
albo żadne.
Taka lojalność jest między Wami?
A.M: Oczywiście!
Jaką ocenę miał Cezary Skała z historii?
Cezary Skała: Moja nauka historii skończyła się na
ogólniaku złotoryjskim. Mimo że technika mnie pociągała bardziej, niż sprawy humanistyczne, to historia
ciągle mi chodziła po głowie. Szczególnie interesowały
mnie dzieje miejsca, w którym żyję. W szkole uczono
nas tej wielkiej historii i pewnie ciągle tak jest. A ja
miałem poczucie, że istnieje dziura, jeśli chodzi o tę
lokalną. Wtedy jeszcze nie mówiono o regionalizmie,
ale mnie już to właśnie intrygowało. Nie mogłem tego
zrozumieć, że wszędzie się coś działo a u nas niby nic. A
przecież miałem kontakt z dziadkami, którzy mówili „Ty
jeszcze wrócisz do Lwowa”. Zastanawiałem się wtedy,
po co do Lwowa, skąd ten Lwów. I potem przyszła
świadomość.
A.M: Obudziła Ci się świadomość narodowa? Ona jest
wprost proporcjonalna do wiedzy, jaką posiadamy.
C.S: To rzecz naturalna. Ale wróćmy do tego, że mieliśmy lukę w historii. Wielu z nas wydawało się, że ten
Dolny Śląsk zaczął istnieć po 1945 roku. Wcześniej tu
nic nie było. I wtedy obudziła się we mnie przekora
– jeśli wy mi wpieracie, że przed 1945 rokiem nic tu
nie było, to ja udowodnię, że było inaczej, pokopię w
książkach i zobaczymy. I pokopałem, ale na lekcji historii nie mogłem o tym mówić, bo jak próbowałem, to
dano mi do zrozumienia, że nie powinienem. Wezwano
mnie do pokoju nauczycielskiego i przeprowadzono
dyscyplinującą rozmowę. Skończyło się wychylanie, ale
pasja została. I ciekawość. A potem znalazłem książkę
Olczaka i tak już poszło. Potem strona internetowa o
tematyce napoleońskiej…
Zaraz, zaraz, ale nie otrzymałam odpowiedzi na temat oceny z historii.
C.S: Nie pamiętam, ale myślę, że źle nie było. To znaczy
trój chyba nie było. Ale lekcji historii nie mieliśmy wiele, bo to była klasa biologiczno-chemiczna.
A kiedy pojawiła się fascynacja Napoleonem?
C.S: Przed Napoleonem była jeszcze książka, którą
jako jedenastolatek znalazłem na strychu. Zakurzona,
poniemiecka, w wielkim formacie, z rycinami. Obrazki przedstawiały żołnierzy z czasów Fryderyka II. Ta
książka mnie nieźle nakręciła. I sprowokowała pytania

o przeszłość tej ziemi. Zrozumiałem wtedy, że
przed 1945 rokiem byli tu Niemcy, więc zacząłem
drążyć temat, który tak skrzętnie pomijany był w
szkole. Ziarnko do ziarnka i zgromadziłem jakąś tam
wiedzę, ale wszystko to było nieuporządkowane.
Dopiero w 2004 roku natknąłem się na książkę
Olczaka. Leżała sobie w księgarni, wziąłem do ręki,
zacząłem przeglądać aż w końcu usłyszałem: bierze

pan tę książkę czy nie? I nie wziąłem.
Cezary Skała tradycyjnie obraził się?
C.S: Nie, raczej przestraszyłem się i wyszedłem bez
książki
A.M: Cezary wtedy jeszcze się nie obrażał.
I co w końcu z tą książką?
C.S: W końcu stwierdziłem, że choć cena wysoka, to
warto kupić. Poszedłem jeszcze raz do księgarni a
tu…książki nie ma. Nie pozostało mi nic innego, jak
tylko szukać w Internecie. Po paru latach w końcu
ją kupiłem za kwotę 3 razy wyższą, niż pierwotnie
przeze mnie widziana. Przeczytałem ją raz – nie
bardzo wiedziałem, co czytam. Za drugim razem
było lepiej (to wcale nie znaczy, że nie umiem czytać ze zrozumieniem). Zacząłem, jako długoletni
pracownik geodezji, przekładać opis na miejsce,
włączałem wyobraźnię przy analizach opisów
miejsc zawartych w książce.
Olczak zrobił jedyne takie opracowanie. Nikt więcej
jeszcze tego się nie podjął, ale autor nie uniknął
błędów, które wyłapałam podczas czwartego czytania.
Rozumiem, że teraz na marginesach jest pełno

przypisów i uwag autorstwa Cezarego Skały.
C.S.: Nie, szanuję książki, jestem raczej ﬁszkowcem. Na nich zaznaczam uwagi i koryguję błędy.
I Olczak stracił autorytet?
A.M: Cezary ma dla Olczaka nabożną cześć.
C.S: Ależ to wciąż autorytet, jednak czasem popełnia błędy. Co ważne - umie przyjąć krytykę.
Rok temu poznaliśmy się i przeszliśmy na „ty”.
Okazał się bardzo sympatycznym człowiekiem,
pełnym pokory. Czasami ja mu dam w ucho,
czasami on mnie. I ja nauczyłem się być mały.
A.M: Olczak nie jest nadętym naukowcem.
C.S: Pod wpływem jego książki zmieniło mi się
postrzeganie okolicy. Teraz kiedy dokądś idę
czy jadę rowerem, wiem, że w tych miejscach
przed wiekami coś ważnego się działo. Obecne
widoki przekładam sobie na historię. Próbuję
zrozumieć, dlaczego bitwy i potyczki odbywały
się właśnie w konkretnym miejscu, jak ukształtowanie terenu wpływało na strategię itp.
W konsekwencji tego wszystkiego Cezary Skała
został pułkownikiem Willamem Lawless?
C.S: W rekonstrukcjach jest taki zwyczaj, że
wybiera się postać , jaką się później odtwarza.
Ja wybrałem sobie pułkownika Lawessa. On był
dowódcą legionu irlandzkiego, w którym służyli
Polacy. Aż 7 kompanii. Legion irlandzki brał
udział w bitwie o Złotoryję to było 201 rodaków.
I 11 żołnierzy z tego legionu dostało order Legii
Honorowej. To chyba coś znaczy. Zatem mamy
element lokalny i patriotyczny. Poza tym barwy
tego legionu były żółto-zielone. Jak nasze. Więc
jak nie wybrać takiego pułkownika? Poza tym
był to równy gość. I zasłużony człowiek.
Patrząc na mundur, który Pan nosi, mam wrażenie, że to nietanie hobby.

C.S: I drogie, i niedrogie jednocześnie. Cała idea
rekonstrukcji polega na tym, by jak najwięcej
elementów umundurowania zrobić samodzielnie. Po pierwsze jest taniej, po drugie większa
frajda. Czako zrobiłem sam, tylko piórka musiałem kupić. Całe umundurowanie kosztowało
mnie 5 tysięcy. Tu trzeba powiedzieć, że kiedy
Europę ogarnęło szaleństwo na punkcie tradycji
napoleońskiej, to cena repliki karabinu wzrosła
o 2 tysiące złotych w ciągu roku.
A.M: W każde hobby trzeba zainwestować.
Agnieszko, Ty, w sensie kostiumu, jesteś tańsza? :)
A.M: Tak, prawie nic mnie to nie kosztowało – poza piórami, za które dałam 25 złotych.
Wszystko uszyłam sama z resztek materiału. I w
tym tkwi tajemnica – umiem szyć. Gorzej mają
kobiety pozbawione tej umiejętności. Dlatego
mamy problem, bo nie możemy do siebie nikogo „przytulić”, ponieważ każdy uważa, że za
dużo będzie go kosztować strój.
Myślicie, że to główny powód?
C.S: To też, ale inny powód to cała aura wojny.
Ludzie kojarzą rekonstrukcję z walką, brutalKwiecień 2014

nością, a to przecież nie o to chodzi. Okres napoleoński to jedyny przypadek, gdy czas wojny
zrodził postęp i dzieła sztuki.
A.M: Ja powiem inaczej. Napoleon to dla
mnie postać negatywna. Mocno
kontrowersyjna. Ale
najistotniejsze, co
zrobił – zupełnie nieświadomie i wbrew
sobie - to wzbudził
świadomość narodową u Europejczyków.
Podbijane narody
jednoczyły się, mając
wspólnego wroga.
Kiedy dowiedziałam
się o Landwerze, to
się wzruszyłam, To
16-letnie łebki, które
szły walczyć za kraj,
nie mieli mundurów, wyglądali jak
partyzanci. Niemcy
ich kochają. I to
niekwestionowana
zasługa Napoleona.
My,Polacy, też wtedy
odzyskaliśmy świadomość narodową. Anglicy,
Hiszpanie…Jednak wojna to wojna. Tyle że
okres napoleoński postrzegany jest jako barwny,
nawet z racji umundurowania. I wojna jednak
wyglądała inaczej. Była bardziej cywilizowana
w porównaniu do I czy II światowej. Z drugiej
strony cywilów łupiono tak jak zawsze. A i świątyń nie szanowano, bo robiono w nich stajnie.
W naszym kościele mariackim nawet są ślady
ostrzenia szabli u podstawy kolumn.
Co jest fajnego w rekonstrukcji?
A.M: To, że dotykam śladów przeszłości. Przeszłość jest namacalna.
Tak jak właśnie te ślady po szablach
w kościele. Jak te dęby, które do tej
pory rosną, a sadzone były w miejscach bitew. Rekonstrukcje to nie
sama przebieranka.
Agnieszko, jak zaraziłaś się Napoleonem?
A.M: Nawet nie pamiętam. Kiedyś
Romek Gorzkowski w Rokitnicy
mówi do mnie: tu była bitwa. Pomyślałam sobie: jaka bitwa? Tu?
I to mnie zaintrygowało. Potem
pojawił się projekt w miejscach
historycznych w Rokitnicy i zrobiłam
wywiad z dzieciakami, z którymi
Czarek miał warsztaty teatralne. Te
dzieci to bardzo przeżywały. Czarek
nie mniej. Dla mnie to wszystko było nowe, nie
znałam historii tego okresu. Połknęłam bakcyla.
Potem uszyłam suknię wraz z nakryciem głowy,
które jest niezbędnym uzupełnieniem każdego
stroju historycznego. Gdy Czarek ją zobaczył, był
zachwycony. Pojechałam w niej do Dobkowa,
następnie do Krotoszyc na promocję biwaku
historycznego w 200. rocznicę bitwy o Złotoryję
i bitwy nad Kaczawą, bo „kolędowaliśmy” po
okolicy, kiedy wiedzieliśmy, że Złotoryja nie
ma ochoty na współpracę z nami. Budziliśmy
zainteresowanie, ludzie się do nas uśmiechali,
nawet pacyﬁści ulegli urokowi napoleońskiemu
– tak jak mój zięć.
Iwono, byłaś kiedyś na rekonstrukcji bitwy w
obozie? To jest podróż w czasie – niesamowite!
I o to chodzi właśnie.
Chciałabyś żyć w tych czasach?
A.M: Żyć nie, ale przenieść się na chwilę – tak. Z
kobietami było różnie. Teraz mają ciężko i wtedy
miały ciężko. Ciekawią mnie markietanki. Kiedy
mężczyźni szli na wojnę, kobiety musiały jakoś
utrzymać dom, więc zostawały markietankami.
Markietanka miała wiele ról. Jednak jej określenie pochodzi od handlu (Marketender – jęz.

niemiecki). Była po prostu handlarką. Żołnierze
mieli żołd i mogli wydawać pieniądze u markietanek, a one sprzedawały tytoń, alkohol, żywność…Ciągnęły za wojskiem. Te ładniejsze oczy-

wiście sprzedawały usługi seksualne. Ale było
to mocno przesadzone, oczywiście przez mężczyzn. Żołnierzom było wygodnie mieć kobietę
pod ręką, bo ugotowała, posprzątała, wyprała,
po prostu prowadziła im gospodarstwo.
Od 1805 roku markietanki zostały zaakceptowane przez armię i mogły one oﬁcjalnie być w
obozie, otrzymywały żołd, ale nie miały prawa
nosić munduru. Były ze swoimi mężczyznami w
pierwszej linii na polu bitwy. Podawały proch
żołnierzom, ryzykowały życie, bo kula nie wybiera płci. Kobiety opatrywały rannych jako sanitariuszki, ładowały ich na wozy, wszystko pod
ostrzałem. Były też kobiety, które walczyły w
przebraniach męskich. Najsłynniejsza z nich to
Eleonora Prochaska – Prusaczka. Dla Niemców
jest bohaterką narodową, na jej losach oparto
liczne sztuki i wiersze. Jest nazywana poczdamską Joanną d’Arc. Polska markietanka Joanna
Żubrowa – sierżant wojsk napoleońskich - została zapomniana. My nie doceniliśmy swojej
Joanny D’arc.
Ma pan żal do władz miasta o zlekceważenie
200 rocznicy bitwy o Złotoryję.
C.S: Boli mnie, że traktuje się nas jak szaleńców
a nie dostrzega faktu, że mamy metodę na promowanie miasta. Tradycję napoleońską wykorzystał Chojnów, Lwówek…a Złotoryja? To aż
boli, że wciąż trzymamy się jednego – płuczek
złota. Jakby nic poza tym nie istniało. Wygląda
to tak, jakby podczas kampanii napoleońskiej
wszędzie wokół toczyły się wojny, a u nas – w
Złotoryi sielanka, ludzie siedzą i złota szukają.
Oczywiście ironizuję, ale dlaczego by nie skorzystać z tej historii?
Pamiętam, był luty 2012 roku, poszliśmy z Mariuszem Łesiukiem do Urzędu Miejskiego z propozycją na organizację imprezy. Burmistrz ma
obowiązek wysłuchać wszystkich. Nas nie wysłuchał. Nawet nie chciał przyjąć, a my mieliśmy
gotowy pomysł, plan. Nie chcieliśmy od burmistrza pieniędzy, tylko wsparcia organizacyjnego.
A ograny temat płuczek mógł być połączony z
dwusetną rocznicą bitwy o Złotoryję. Znajomi z
okolicznych miast byli zaskoczeni, że ten potencjał został zmarnowany. A mogła być impreza na
miarę kłodzkiej [Dni Twierdzy Kłodzkiej – dop.
I.P.]. cała Europa bawiła się, a Złotoryja? Nawet
w Czechach są wioski, gdzie grupy rekonstrukcyjne to 4 ludzi, ale też przebierali się, pełnili
warty itp. Nasza propozycja była tak przygotowana, że miasto nie wydałoby ani grosza.
Trzeba dodać, że była to okazja na międzynarodową promocję miasta i okolicy. Przyjechali do
nas rekonstruktorzy z Francji, Belgii, Niemiec,
ciąg dalszy na stronie 4.
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ciąg dalszy ze strony 3.
Łotwy, Rosji i Polski. Przyjechali na własny koszt,
nie patrząc zapłaty ( rekonstruktorzy tak mają ).
Taka okazja na darmową promocję została przez
władze miasta zmarnowana. Gdyby miasto
przyłączyło się do uroczystości, to nasza scenka
podpisania rozkazu do bitwy nad Kaczawą (a
rozkaz marszałek Macdonald podpisał w Złotoryi w karczmie Pod Pelikanem – dzisiejsze miejsce to dom w Rynku nr 4) mogła być bardziej
rozbudowana. Barwny przemarsz ul. Basztową
z Napoleonem, królem Prus i generałami obu
stron na czele mógł być zakończony przywitaniem pod bramą 800-lecia i pokazem musztry w
Rynku oraz salwami honorowymi.
Nie chciało was miasto, ale przytuliła gmina.
C.S: Nie oglądaliśmy się na nic i robiliśmy swoje.
Spotkaliśmy się ze wspaniałym przyjęciem ludzi,
którzy chcą tego tematu.
A.M: Chojnów, Jawor, Namysłów…wszyscy – tylko nie Złotoryja.
C.S: Padały słowa: jak macie taką ważną rocznicę to nie wiadomo co zorganizujecie. Nie –
niczego nie zorganizowała Złotoryja. Tłumaczyłem, że nie ma współpracy z Urzędem.
Za to zrobiliśmy imprezę w Warmątowicach.
Z czego jesteście najbardziej dumni?
A.M: Z Jerzmanic. Ja do końca nie wierzyłam,
że uda nam się odtworzyć ten obelisk. Nie wierzyłam, że to przybierze taką formę, a mogliśmy
liczyć tylko na siebie. Działaliśmy tylko we dwójkę, mogliśmy też liczyć na moją córkę Magdalenę. Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej,
którego oboje jesteśmy członkami, nie chciało
podjąć tego tematu, ba, wręcz odmówiono nam
zupełnie współpracy w tym zakresie. Do tej
pory dla mnie i dla Czarka jest to niezrozumiałe.
Spowodowało gorycz i poczucie krzywdy.
Oczywiście znaleźliśmy przychylnych ludzi poza
TMZZ. Kiedy pozyskaliśmy Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Wsi Jerzmanice-Zdrój, było
łatwiej. Nie chwaląc się, mogę powiedzieć, że
fakt, iż nam się udało, zawdzięczam swojemu
talentowi organizatorskiemu i bardzo dobrej
współpracy między mną i Czarkiem. Bo trzeba
było zaplanować wszystko w najdrobniejszych
szczegółach, ułożyć zgrabny scenariusz, nawet
zorganizować parking dla autobusów i samochodów osobowych, podłączyć prąd, więc znaleźć 60 metrów kabla, uzyskać zgodę na zajęcie
pasa drogowego od samego Marszałka Województwa, dogadać się z policją…Więc kiedy to
wszystko nam się udało, byłam w szoku. Trudno
nie wspomnieć o pomocy urzędników, pana
Józefa Sudoła, pani wójt Marii Leśnej i wielu
innych.
Agnieszko, do tej pory byłaś przeciwniczką
wyborów Człowieka Ziemi Złotoryjskiej. Zmieniałaś zdanie?
A.M: Właśnie zmieniam. Teraz . Zaskoczyła
mnie moja reakcja podczas wręczania nagród.
Muszę powiedzieć, że się wzruszyłam. Nie
wierzyłam, że mamy szansę, nawet nie miałam
ochoty pójść na galę, ale jak zobaczyłam tylu ludzi, wielu moich znajomych, pomyślałam sobie:
cholera – to jest prestiż :).
C.S: Ten wybór jest sygnałem dla nas, by go
wykorzystać i pociągnąć dalej całą inicjatywę z
promocją tradycji napoleońskiej. Może to przynieść komercyjny sukces miastu, nie nam, ale
właśnie Złotoryi.
A.M: Myślę, że można bez przesady powiedzieć,
że epoka napoleońska propagowana przez nas
oboje mogła w końcu zaistnieć w zbiorowej
świadomości złotoryjan oraz wpisać się w przestrzeń kulturalną naszego miasta. Cieszy nas to
niezmiernie i głęboko satysfakcjonuje.
Dziękuję za rozmowę i jeszcze raz gratuluję
sukcesu.
Iwona Pawłowska
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uż za nami 100 numer „Echa
Złotoryi”, pachnący świeżą farbą,
przyjazny i kolorowy, pełen lokalnych
ciekawostek i zadumań nad ludzkimi
losami, z retrospekcjami historycznymi, sprawami gospodarczymi i z
relacjami z ciekawych wydarzeń.
Pięć lat ukończył Złotoryjski Klub
Fotograﬁczny, powołany pod skrzydłami TMZZ, ale o tym - potem.
Na 20 marca 2014 zaplanowano
spotkanie redakcji „Echa Złotoryi” z mieszkańcami miasta i okolic, dla podsumowania roku
wydawniczego, wyboru Zdjęcia Roku 2013 i
przedstawienia Człowieka Ziemi Złotoryjskiej
– wybranego przez Kapitułę. Honorowym Patronatem Wybory Czowieka Ziemi Złotoryjskiej
2013 objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego – pan Cezary Przybylski.
Gościnni pracownicy ZOKiR otworzyli szeroko podwoje dla napływających bardzo licznie
uczestników uroczystości. Pomysłodawcą i organizatorem całego przedsięwzięcia jest redakcja
„Echa Złotoryi”. Prezes Towarzystwa Miłośników
Ziemi Złotoryjskiej - Aleksander Pecyna, otwierając imprezę, powitał przedstawicieli samorządów lokalnych, reprezentowanych przez Starostę Złotoryjskiego - pana Ryszarda Raszkiewicza
oraz wicestarostę – panią Wandę Grabos, także
przewodniczącego Rady Powiatu - pana Zenona
Bernackiego i jego zastępczynię, panią Iwonę
Siwińską. Powitalne serdeczności przyjęła pani
Maria Leśna - Wójt Gminy Złotoryja, sekretarz
Urzędu Miasta – pan Włodzimierz Bajoński
i przewodniczący Rady Miasta – pan Roman
Gorzkowski.
Głębokim powitalnym ukłonem zostali uho-

branego zdjęcia z wystawy. Ogółem
zebrano 3009 złotych i 62 grosze na
rehabilitację Krystiana, który osobiście podziękował za ten dar serc
dla serca.
Przewodniczący Kapituły – Mirosław Kopiński opowiedział o trudzie

norowani wszyscy pozostali
obecni na sali.
Całą imprezę poprowadzi
Bartosz Łoś.
Redaktor naczelny „Echa
Zotoryi” - Robert Pawłowski
opowiadał o „Echu” z przymrużeniem oka, przywołując rozmaite potknięcia, których się
zespół redakcyjny nie ustrzegł.
To małe katharsis zostało przyjęte oklaskami. Roman Gorzkowski przypomniał zmagania
redakcji pierwszego „Echa
Złotoryi”, które z braku sponsorów zamknęło swoje łamy
po 12. numerze.
W tym roku również zbierano pieniądze na cel charytatywny. Do puli datków dodano
pieniądze z licytacji rocznika
„Echa”, o który zawalczył
Zenon Bernacki. Prezes ZKF
–Leszek Leśniak, podnosząc
stawkę, pokonał konkurencję i
zdobył plakatową wersję wyKwiecień 2014

podejmowania decyzji przy typowaniu nominowanych. W tym roku
byli to: Małgorzata i Zbigniew Gruszczyńscy, Aneta Wasilewska, Urszula
Regulska i Stanisław Kubicz, Ewelina
i Marzena Szkutnik, Agnieszka Młyńczak i Cezary Skała.
Iwona i Robert Pawłowscy przedstawili sylwetki nominowanych, a Zenon Bernacki odczytał werdykt. Tytuł
Człowieka Ziemi Złotoryjskiej 2013
przyznano parze propagującej epokę
napoleońską – Agnieszce Młyńczak
i Cezaremu Skale. Wszystkich nominowanych obdarowano pięknymi
aniołami, bombkami i innymi suwenirami, dzięki hojnym sponsorom.
Na Jubileusz 5-lecia Złotoryjskiego Klubu Fotograﬁcznego zaproszono wszystkich do holu, gdzie
po uroczystym przecięciu wstęgi
można było oddać się przyjemności
oglądania efektów pracy członków
ZKF. Każdy znalazł coś interesującego. Wypełnione kupony skrzętnie
zebrał sekretarz klubu Andrzej Cukrowski i w asyście dwóch kolegów
policzył głosy. Na 250 kuponach 480
razy zaznaczono ulubione zdjęcie.
I miejsce zajął portret Mikołajka
autorstwa Sylwiusza Godynia (również ubiegłorocznego zwycięzcy), II
miejsce zdobył Michał Wozowczyk
za wizerunek Zenona Bernackiego,
a III miejsce przypadło Robertowi
Pawłowskiemu, któremu pozował
okazały daniel.
Kupony brały udział w losowaniu
upominków.
To pełne wrażeń popołudnie
zakończył występ złotoryjanina
Mariusza Florczyka.
Organizatorzy serdecznie dziękują
sponsorom za pomoc w przygotowaniu Jubileuszy. Są nimi: A. i M. Kopińscy, A. Kowalski, A. Podsiadło, A. i M.
Kłakowie, B. Szyja, E. i K. Rozpędowscy,
I. Siwińska, I. i R. Pawłowscy, J. Prus,
K. Tuchowska, Nadleśnictwo Złotoryja,
PSF Energia, Roman Gorzkowski, Vitbis
sp. z o.o., Z. Bernacki i TMZZ.
Tekst: Danuta Sosa
Zdjęcia: A. Cukrowski,
K. Kukla, J. Borawski

13.03. Legnicka ﬁrma MCD Production jest zainteresowana uruchomieniem w Złotoryi stacji zajmującej się demontażem pojazdów
wycofanych z eksploatacji i punktu
zbierania i odzysku złomu.
15.03. Polsko-Niemiecka Olimpiada
Dzieci i Młodzieży w złotoryjskim
Domu Spotkań. W zawodach
uczestniczyli złotoryjanie i mieszkańcy partnerskiego miasta Pulsnitz. Rywalizowano w tzw. wyścigach rzędów oraz przeciąganiu liny.
W hali sportowej rozegrano turniej
piłki ręcznej kobiet i mężczyzn.
16.03. Otwarte Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc w Dzierżeniowie.
Złotoryję reprezentowało 4 zawodników z klubu WILKOŁAK Złotoryja:
Andrzej Kocyła, Paweł Nowak,
Krzysztof Idziak, Przemek Klat,
Andrzej Kocyła w kat. do 100 kg
zdobył I miejsce z wynikiem 242,5
kg, w tej samej kategorii Krzysztof
Idziak zdobył III miejsce z wynikiem
145 kg. Paweł Nowak w kat. do 75
kg zdobył II miejsce z wynikiem
160 kg.
17.03. Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania
Partnerstwo Kaczawskie” ogłosił
konkursy na składanie wniosków
o przyznanie pomocy w ramach
działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013: „Odnowa i rozwój wsi”,
„Małe projekty”, Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw”.
17.03. II Gminny Przegląd Małych
Form Teatralnych w języku obcym
w Świerzawie.
18.03. Football Academy - szkółka
piłkarska dla dzieci w wieku 4-12
lat bazująca na angielskich rozwiązaniach treningowych i organizacyjnych przy współpracy z klubami:
Bolton Wanderers FC i Lech Poznań
KKS, rozpocznie zajęcia w Złotoryi.
20.03. W Złotoryjskim Ośrodku
Kultury i Rekreacji rozstrzygnięto
III edycję wyborów Człowieka Roku
Ziemi Złotoryjskiej. Zaszczytny tytuł
za 2013 r. otrzymali: Agnieszka
Młyńczak i Cezary Skała za wkład w
upowszechnienie wiedzy o wydarzeniach kampanii napoleońskiej
1813 r. w dorzeczu Kaczawy, organizację szeregu imprez plenerowych,
odczytw, za odbudow pomnika w
Jerzmanicach-Zdr. upamiętniajcego
bitwę o Zotoryj w 1813 r. Uroczystości uświetniło otwarcie wystawy
Złotoryjskiego Klubu Fotograﬁcznego „Zdjęcia 2013”, spotkanie z
Czytelnikami „Echa Złotoryi” oraz
koncert Mariusza Florczyka. Organizatorzy: Towarzystwo Miłośników
Ziemi Złotoryjskiej, redakcja Echa
Złotoryi oraz Złotoryjski Klub Fotograﬁczny. (TMZZ, ZKF)
21.03. Policjanci z RD KPP Złotoryja
przeprowadzili wzmożone działania pn. „Prędkość”. W efekcie 67
kierowców zostało ukaranych za
przekroczenie prędkości.
22-23.03. IX Kaczawski Konkurs
Sygnalistów Myśliwskich w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji.
22.03. Stowarzyszenie Złota Cooltura zorganizowało Festyn Rodzinny
Moto Szoł.
25.03. Złotoryjski Starosta zwrócił

się do radnych o zgodę na wydzierżawienie zadłużonego na 19 mln zł
szpitala w Złotoryi.
26.03. Konsultacje społeczne dotyczące projektu LGOF w siedzibie
Stowarzyszenia Nasze RIO w Złotoryi.
27.03. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie
udzielenia dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku
2014 na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru. Do świerzawskiej gminy
wpłynie w sumie 115.000,00 zł na
dwa obiekty: wykonanie izolacji
pionowej i drenażu rurowego – Paraﬁa WNMP w Świerzawie (80.000
zł), remont gontowego pokrycia
dachu zakrystii kościoła św. Jana i
św. Katarzyny w Świerzawie (35.000
zł).
28.03. Komisja Oświaty, Kultury i
Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w
Złotoryi zorganizowała w sali widowiskowej ZOKiR prelekcję poświęconą bitwie o Złotoryję, jaka miała
miejsce 22 i 23 sierpnia 1813 roku
podczas kampanii saskiej na Śląsku
i Łużycach.
28.03. Drzwi Otwarte dla gimnazjalistów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Złotoryi przy ul.
Kolejowej oraz w Zespole Szkół
Zawodowych w Złotoryi przy ul.
Wojska Polskiego 50.
29.03. I Złotoryjskie Targi „Zdrowie
i Uroda” w Złotoryjskim Ośrodku
Kultury i Rekreacji.
02.04. Debata „Nie tylko wybory jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć
w demokracji?” W auli Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Złotoryi. Organizatorzy: Aleksandra
Michalska i Pamela Śliwińska (kandydatki na XX Sesje Sejmiku Dzieci i
Młodzieży).
02.04. Spotkanie autorskie ze
Sławomirem Koprem w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Złotoryi.
03.04. W sali widowiskowej Centrum Kultury odbyła się inauguracja
prac związanych z tworzeniem nowej strategii Rozwoju Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2015 - 2025.
07.04. Stowarzyszenie Kaczawskie
ogłosiło nabór wniosków do VIII
edycji Programu „Działaj Lokalnie”
na terenie Partnerstwa Kaczawskiego. Wspierane będą projekty, które
inicjują współpracę mieszkańców
na rzecz dobra wspólnego.
10.04. Otwarcie wystawy „Nowa
Wieś Grodziska - wczoraj i dziś” w
siedzibie Towarzystwa, ul. Szkolna
1 - „Bacalarus”. Organizatorzy:
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Złotoryjskiej, Gmina Pielgrzymka
oraz Sołectwo Nowa Wieś Grodziska. (TMZZ)
10.04. W Muzeum Regionalnym w
Jaworze została otwarta wystawa
„Fotograﬁczne wędrówki po Krainie
Wygasłych Wulkanów” oraz zaprezentowano album fotograﬁczny
pod tym samym tytułem. Zarówno
wystawa, jak i album powstały staraniem LGD Partnerstwo Kaczawskie na bazie zdjęć wykonanych
przez Złotoryjski Klub Fotograﬁczny.
(ZKF)
Opracowała Krystyna Zalewska

ZŁOTORYJSCY BIEGACZE

Paweł Macuga: Jesteś trzykrotnym IRONMANem, czyli raczej triathlonistą, ale Twoja przygoda
ze sportem zaczęła się od biegania. Jak to było?
Tomasz Szpiter: Któregoś dnia o godzinie 00.55
wybiegłem jak zwykle po piwo, bo o 1.00 zamykali sklep. Trasę znałem bardzo dobrze. Te 200
metrów zajmowało mi zwykle 5 minut. Tego
dnia nie zdążyłem i to mnie zastanowiło. Pomyślałem - nie jest ze mną dobrze, jeśli już nawet
po browar nie mogę zdążyć. Chciałem poprawić
kondycję i zacząłem biegać pod Wilczaka. Moim
marzeniem było wbiec ze Słowackiego na samą
górę bez zatrzymywania.
To śmieszne, bo to może ze dwa kilometry. Teraz 3,8 km płyniesz, potem 180 km jedziesz na
rowerze i jeszcze masz siłę przebiec kolejne 42
km, a wszystko to w czasie niewiele większym
niż 11 godzin.
Tak. Najpierw dobiegałem do stawu. W tym
czasie dość intensywnie biegał „zegarmistrz”. Co
za gość - myślałem. W końcu udało mi się wbiec
na górę. Potem przebiec także drogę powrotną,
czyli w sumie 2-3 km bez zatrzymania w terenie
„górzystym”. To już było coś – na wtedy. Któregoś dnia zadzwonił Piotr Kocyła i spytał, czy
pobiegnę 5 km z nim, Marcinem Rabendą, Henrykiem Florczakiem i chyba Robertem Ostręgą.
Zrobili mnie w jajo, bo okazało się, że 5 km
było w jedną stronę. Dałem radę. I choć byłem
zmęczony, uświadomiłem sobie, że nie był to
dla mnie taki wielki problem. Heniek zaproponował jeszcze, żebyśmy weszli do Kaczawy (zima
luty-marzec 2006). To wszystko bardzo mi się
spodobało i zacząłem robić dziesięciokilometrowe wybiegania, ale bez konkretnego planu
treningowego. Żona żartuje, że to dlatego, żeby
wymiksować się z obowiązków, ponieważ w tym
czasie urodziła się nasza córka.
Ile ważyłeś, jak zacząłeś trenować, a ile ważysz
teraz?
118 kg a teraz około 90kg i mniej przed głównym startem sezonu. Śmiać mi się chce, jak to
sobie przypomnę. Biegałem w takich zwykłych
bluzach, pociłem się, a jak wracałem, to po
drodze ciuchy zamarzały na mnie. W lipcu 2006
roku w miejscowości Międzyrzecz, na wczasach,
po jakiejś imprezie postanowiłem, że przebiegnę maraton. Zacząłem regularne treningi
i odstawiłem używki. Dodam, że dużo w tym
czasie paliłem.
Tak radykalnie rzuciłeś też papierosy?
Ja tyle razy próbowałem rzucić palenie, że to
nie było jakieś szczególne wydarzenie. Ponieważ
miała to być jednorazowa impreza, postanowiłem wystartować w największej w tym czasie
imprezie w Polsce, wybrałem Poznań. Pojecha-
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liśmy tam całą rodziną. Pobiegłem w za małych
butach. Po biegu zeszły mi chyba trzy paznokcie.
Na 35 km już nie mogłem biec dalej, więc poszedłem na masaż i jakoś dokończyłem bieg z
czasem 4 godziny 37 minut. Dochodziłem do
siebie ponad miesiąc. Potem wróciłem do alkoholu i papierosów.
Czy bieganie zmieniło cię jako człowieka?
Oczywiście. Przestałem pić i palić. Ale również
nauczyło pokory, rozwinęło hart ducha i myślę,
że ukształtowało całą osobowość. Przeżywając
wiele chwil zwątpienia, nauczyłem się walczyć do
końca bo: „dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”.
Kiedy zainteresowałeś się triathlonem?
W 2010 stwierdziłem, że nie robię postępów
w bieganiu. Miałem już ukończonych 20 maratonów, a wyniki zatrzymały się na tym samym
poziomie. Wdarła się monotonia. Za sprawą
Marcina Rabendy i Piotra Kocyły pojawiła się
myśl o triathlonie. Najpierw był start w Borównie w 2010 roku. Tam po raz pierwszy przepłynąłem dystans 1,9km kraulem.
Czyli przygotowanie do startu w zawodach
IRONMAN zajęło ci zaledwie 1,5 roku? Jak
wtedy zareagowała rodzina?
Żona jeszcze nie miała świadomości, czym to
pachnie. Rodzicom już wcześniej podobało się,
że zacząłem biegać i startować w maratonach.
Ale kiedy powiedziałem, że chcę zaliczyć IRONMANA, tato stwierdził, że to już chyba lekka
przesada. Rodzice popierają to, co robię, choć
mama cały czas na zasadzie „biegaj synku, tylko
się nie spoć”.
Twoje sportowe plany, marzenia ?
Jeśli chodzi o ten rok, to ukończenie IRONMANA
w Boltonie. W ramach przygotowań wystartuję
w dwóch maratonach. W międzyczasie cztery
połówki IRONMANA: w Sierakowie, Szczecinie,
Wolsztynie i Karpaczu. Priorytetowe są zawody
karkonoskie – KARKONOSZMAN, dlatego że to
będzie pierwszy start w triathlonie górskim,
pierwsza edycja i wielka niewiadoma. Oczywiście chciałbym poprawić wyniki, czyli złamać
11 godzin w IRONMANIE i 5 godzin 10 minut
w połówce oraz przebiec maraton poniżej 3
godzin 20 minut. Każdy triathlonista myśli o
starcie w Mistrzostwach Świata IRONMAN w
Kona na Hawajach. Ale najpierw trzeba przejść
pomyślnie kwaliﬁkacje, a z moim czasem mam
małe szanse. Innym sposobem jest ukończenie
12 zawodów IRONMAN, wówczas pakiet startowy można dostać bez kwaliﬁkacji. Chciałbym
też przebiec kiedyś ultra maraton - 100 km i
ukończyć 100 maratonów. Myślę również o
dodaniu do tri czegoś extra – kajakarstwa. Kie-

dyś spróbuję quadrathlonu. A może Norseman,
ultraman czy podwójny ironman!?
Która dyscyplinę triatlonową lubisz najbardziej?
Wszystkie trzy dyscypliny uwielbiam. Najbardziej jednak kręci mnie element wolności w tym
wszystkim. Zakładam piankę i płynę przed siebie na środek jeziora. Jest kompletna cisza i ryby
pode mną. Podobnie jest z rowerem - jadę w
nieznane i potraﬁę wyłączyć się na parę godzin.
Tak samo z bieganiem po bezdrożach - wpadam
w trans. Ciężko mi określić, która dyscyplina jest
moją ulubioną. Każda ma w sobie coś pięknego.
Poza tym uprawiasz jeszcze inne sporty…
Chyba łatwiej powiedzieć, czego nie uprawiam.
Poza triathlonem, siłownią, nartami biegowymi
i ćwiczeniami rozciągającymi wszystkie te, które
występują w lidze OLAWS tj.: bieganie przełajowe; kolarstwo MTB; sprawnościówka: rzuty
do kosza, skakanka, tor przeszkód, bieg
po kopercie; sporty zimowe: łyżwiarstwo,
narty zjazdowe, tenis stołowy i ziemny;
badminton; ringo; lekka atletyka: skok w
dal, pchnięcie kulą, bieg na 60 i 400 m i
kajakarstwo.
Masz jakieś wzorce, sportowe autorytety?
W pierwszym momencie chciałem odpowiedzieć – Justyna Kowalczyk, Michael
Phelps, Lance Armstrong, Haile Gebrselassie, ale ich raczej podziwiam za profesjonalizm i wyniki. Są bezdyskusyjnymi mistrzami
i zawodowcami. Poza tym nad nimi pracują
sztaby ludzi.
Prawdziwymi bohaterami są dla mnie ludzie niekoniecznie z pierwszych stron gazet.
Od lat największą motywację w chwilach
zwątpienia daje mi rodzina Hoytów – Judy,
Dick i Rick. To wzruszająca opowieść o
chłopcu, który urodził się z czterokończynowym porażeniem mózgowym i został
skreślony przez lekarzy, ale nie przez rodziców. Rick nauczył się zapisywać swoje myśli
przy pomocy specjalnego komputera. W
wieku 15 lat powiedział swemu tacie, że
chce wziąć udział w 8 km biegu charytatywnym. Ojciec Dick nie był biegaczem, ale
zgodził się. Umieścił Ricka w wózku inwalidzkim
i tak pobiegli. Rick pierwszy raz w swoim życiu
nie czuł się upośledzony, dlatego ojciec zaczął
z nim biegać regularnie. Razem uczestniczyli w
maratonach a potem w triathlonach. Przemierzyli ponad 6 tysięcy km w 45 dni na rowerze,
zrobili chyba 8 IRONMANÓW. Wyobraź sobie, że
ojciec płynąc, ciągnie go w pontonie, a biegnąc,
pcha wózek. Cała rodzina trzyma się razem, są
inspiracją dla ludzi na całym świecie. Albo Rich
Roll, zaniedbany ﬁzycznie 40 letni facet z 15kg
nadwagą i w dodatku alkoholik, lądujący na
oddziale toksykologii, który w pewnym momencie uwierzył i postawił wszystko na jedną kartę.
Wytyczył cel, odrzucił stare nawyki i pokazał, że
z otyłego prawnika, uzależnionego od alkoholu,
sięgającego po narkotyki, można stać się jednym z najbardziej wysportowanych mężczyzn
świata (25 miejsce wg „Men’s Fit-ness”) i
ścigać się w ultramaratonach. Jeszcze lepszy jest
jego kumpel Jason Lester, który pokonał 5 IRONMANÓW w tydzień. Facet ma niedowład prawej
strony ciała, czyli pracując praktycznie jedną
ręką, jest w stanie przepłynąć taki dystans. Niesamowitą postacią jest siostra zakonna Madonna Buder – w wieku 48 lat rozpoczęła treningi
lekkoatletyczne, a w wieku 50 lat ukończyła
Ironmana. W chwili obecnej ma potwierdzony
start w ponad 300 triathlonach w tym 40 IM.
Specjalnie dla niej stworzono nową kategorię
80+. Poznałem też kiedyś Zbigniewa Stefaniaka,
który robi półmaratony o kulach. On też jest
dla mnie niewyobrażalnym „gościem”. Ja, kiedy
miałem nogę w gipsie, nie mogłem dojść o kulach do garażu. Nie mogę też nie wspomnieć o
Jerzym Górskim - mistrzu świata w Double Ironman (7600 metrów pływania, 360 km jazdy na
rowerze i 85-kilometrowy bieg), który jak sam
o sobie mówi czternaście lat był na zakręcie

narkotykowym. Podniósł się z zupełnego dna. A
teraz jest inspiracją i wzorem dla wielu triathlonistów. Takich ludzi podziwiam.
Opowiedz jakąś śmieszną historię związaną z
bieganiem, startami, z OLAWSEM.
Przez te wszystkie lata wydarzyło się całe mnóstwo śmiesznych historii, głównie związanych
ze sprzętem lub jego brakiem. Przebite dętki,
zerwane łańcuchy, połamane kijki, kajaki nabierające wody, źle dobrane obcierające buty, przeciekające okularki - to zupełna norma. Starty
na biegówkach bez śniegu lub z jego minimalną
ilością, a także pierwsze starty na biegówkach w
nartach zjazdowych to był hardcore. Jak widzę
tych wszystkich ludzi skrupulatnie dobierających klajstry i smary do nart z najwyższej półki,
to łza się w oku kręci. Najśmieszniejsze jest
chyba to, że na początku (w 1 edycji OLAWSA)

z celem. Sądzę, że na kolarstwo (rower, ubiór,
buty, osprzęt) minimum 3500zł. Jakieś tańsze
buty do biegania i strój - 300zł, pianka około
600zł. Skromnie licząc, jakieś 4000-4500zł. Jak
sam wiesz, niby nie trzeba mieć zegarka, żeby
biegać, ale bez niego ciężko kontrolować treningi, a sam zegarek z GPS-em kosztuje około
600zł. Naprawdę, bardzo ciężko to wyliczyć, bo
na przykład typowy rower do triatlonu to wydatek rzędu 10 000zł. Na szczęście całego sprzętu
nie trzeba kupować od razu, można poczekać na
wyprzedaże.
Jak rodzina zapatruje się na twoje starty?
Moja rodzina jest cudowna. Żona jest za a nawet przeciw. Akceptuje, ale czasami się denerwuje, że poświęcam za dużo czasu na treningi.
Nie jest to na pewno sprawiedliwe, że musiała
przejąć większość obowiązków domowych.

na każdą konkurencję chodziliśmy z kiełbasą i
skrzynką piwa. Trzeba było jakoś rozsmakować
się w tym sporcie. Kiedyś w zimie mieliśmy do
rozegrania dwie konkurencje: biegi narciarskie i
narciarstwo zjazdowe. Ze względu na ukształtowanie terenu nie mogło się to odbyć w jednym
miejscu. Dlatego po pierwszej konkurencji
musieliśmy się przemieścić z Jakuszyc na Łysą
Górę. Pogoda była naprawdę pod psem. Kiepskie warunki śniegowe, zimno i do tego jeszcze
deszcz. Taka powiedzmy pogoda „gastronomiczna” się zrobiła. Dlatego po biegówkach wszyscy
poszli na ciepłe winko – grzańca. Rozegranie
drugiej konkurencji było pod mocnym znakiem
zapytania, dlatego atmosfera się rozluźniła i już
w autobusie zaczęliśmy świętować pierwszą
konkurencję. Było tak ślisko, że bus nie mógł
podjechać pod górę i trzeba go było popchać.
Wszyscy wysiedli, żeby to zrobić, a ja powiedzmy, że nie zdążyłem. Byłem z tych... bardziej
przewidujących albo może bardziej… Kiedy
ruszył, nie mógł się już zatrzymać, żeby wszyscy
wsiedli, więc chłopaki drałowali pod kapelę a
ja tak fajnie im machałem - pamiętam. Druga
konkurencja odbyła się tak, że jak już ktoś wyszedł z autobusu to miał ją zaliczoną. Jak założył
narty na nogi, już jakby był na „pudle”. Pogoda
była tak okropna, że GOPR-owcy pytali się „co
wy tu chcecie w ogóle robić”. Nikogo nie było na
stoku, strasznie zimno, lód, czyli warunki bardziej do jazdy na łyżwach. „Jak to co? Będziemy
jeździć” - odpowiedzieliśmy.
Ile trzeba mieć na sprzęt, żeby rozpocząć przygodę z triathlonem?
Ktoś kiedyś próbował to liczyć i próbował udowodnić, że kwota 2000zł wystarczy. Ciężko to
oszacować. Pewnie można jeździć na rowerze
za 1000zł albo pływać bez pianki, ale to się mija

Została za to moim prywatnym dietetykiem,
serwismenką, „żelówką” (osobą podającą żele
na trasie), no i oczywiście wielkim oparciem.
Córka Jagoda (lat 9), która, wydawać by się
mogło, cierpi przez moje częste treningi i starty,
najbardziej - powoli łapie bakcyla, trenuje regularnie pływanie, często jeździ ze mną rowerem.
Ma już za sobą pierwsze starty biegowe, terenowe i triathlonowe. W ubiegłym roku w Poznaniu
w triathlonie dziecięcym (dystans długi) zajęła
3 miejsce, co wprawiło mnie w zachwyt, byłem
bardzo dumny. Ponadprzeciętnie radzi sobie też
w innych dyscyplinach sportowych: rolki, łyżwy i
narty zjazdowe.
Z którego startu jesteś najbardziej dumny?
Na pewno z pierwszego ukończenia IRONMANA w Regensburgu. Natomiast zdecydowanie
najtrudniejszy był ostatni start w IRONMANIE
– Mistrzostwa Europy we Frankfurcie. To było
straszne. Pływanie i rower przebiegły książkowo. Ale to, co się ze mną działo po zejściu
z roweru, to tragedia. Mimo, że były to już
moje trzecie zawody tego typu, poznałem, co
znaczy prawdziwa walka. Od drugiego kilometra miałem skurcze. Ja nie nazywałbym tego
nawet biegiem. To było człapanie do mety. Nic
nie pomagało, ani masaże, ani nawadnianie.
Po prostu organizm odmówił współpracy. Co
chwilę skurcze. W udach, w łydkach, wszędzie.
Chyba pogoda mnie tak wykończyła, było za
gorąco. Nieodpowiednia suplementacja, brak
soli mineralnych, itp. Choć głowa chciała, ciało
odmawiało posłuszeństwa. To była naprawdę
walka. Myślałem, że nie ukończę tych zawodów.
Ile razy startowałeś w lidze OLAWS i z jakim
skutkiem? Ile maratonów przebiegłeś? Czy
liczyłeś kiedyś swoje starty?
W lidze OLAWS startowałem w 9 z 10 edycji.
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Jednego roku musiałem odpuścić, bo na świat
przyszła Jagoda. Żona nie pozwoliła mi się wymiksować! W Generalnym Rankingu Wszechczasów jestem na 2 miejscu. W sumie 2x byłem
na 1 miejscu, 3x na drugim, 3x na trzecim i
1x na 4 miejscu. Następny maraton będzie
okrągłym 30., oprócz tego 25 półmaratonów i
wiele mniejszych. Trzy razy zaliczyłem zawody
IRONMAN i pięć połówek. Raz startowałem w
Mistrzostwach Polski Dystans Długi. Ponadto w
zawodach Nordic Walking (vice mistrz Polski w
kat. M40 2010r. i 3 miejsce w 2013r). Pięć razy
ukończyłem Bieg Piastów - 50km a także Biegi
Gwarków, Mały Bieg Piastów czy cykl SNS. Od
3 lat startuję w cyklu Pucharu Polski Rowerów
Szosowych. Brałem udział w biegach terenowo
- przygodowych takich jak Katorżnik, czy nasze
rodzime Wulkany. To tyle, jeśli chodzi o ważniejsze starty, a ilości ich nie potraﬁę podać.
Jak myślisz, łatwiej się
walczy z nałogami, kiedy uprawia się sport?
Zdecydowanie tak.
Człowiek jest się w
stanie wyładować,
odprężyć, łapie trochę
endorﬁn i pokusy przechodzą. Potem rywalizacja z samym sobą
zastępuje nałóg. Chęć
bycia coraz lepszym
sprawia, że przyjmuje
się zdrowszy tryb życia.
Bieganie maratonów
jest zdrowe?
Ludzie często tak
właśnie pytają. Mam
wrażenie, że trochę
przewrotnie, z sugestią,
że to chyba jednak nie
jest tak do końca korzystne dla organizmu.
Na pewno przebiegnięcie dystansu 42 km dla
nieprzygotowanego
człowieka jest bardzo
niezdrowe, dla przyzwyczajonych zdecydowanie
mniej. Czyli raczej nie. Natomiast mega korzystne dla wszystkich jest samo przygotowywanie
się do maratonów. To akurat samo zdrowie, bo
dotyczy aktywności ruchowej i samodyscypliny
w wielu obszarach, więc bilans jest zdecydowanie korzystny.
Swego czasu ludzie myśleli, że zachorowałeś,
bo przed startem bardzo schudłeś.
Powiem, że nigdy ﬁzycznie nie czułem się lepiej, więc jak tak ma wyglądać chorowanie, to
stworzyliśmy nową deﬁnicję, a NFZ już zaciera
ręce, bo nie korzystam ze swoich składek. Drugą
stroną medalu są kontuzje, które czasami mnie
dopadają.
Co teraz stosujesz, aby poprawić wydolność?
Do diety wprowadziłem sok z buraków, który
może być stosowany jako napój „energetyzujący”. Z badań wynika, że sok z buraków
zwiększa wytrzymałość człowieka, spowalnia
procesy utleniające w organizmie, a tym samym
zwiększa zdolność oszczędnego wydatkowania
energii. Hitem sezonu jest morsowanie. Od
października ubiegłego roku raz lub dwa razy w
tygodniu regularnie wchodzę do Kaczawy, morza i innych akwenów. Sesje zaczynały się od 30
sekund tylko do kostek. Teraz trwają około 3-5 minut i zanurzam się po szyję. Korzyści z zimowych
kąpieli jest wiele: zahartowanie ciała, zwiększenie
odporności organizmu na choroby, poprawa wydolności układu sercowo-naczyniowego, lepsze
ukrwienie skóry. To moja pierwsza zima bez infekcji i do tego regeneracja ciała bardzo przyspieszona. To uczucie mrowienia po wyjściu z wody – coś
niesamowitego. Zresztą – sami spróbujcie, to
najmniej kosztowny z moich pomysłów.
Paweł Macuga
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Robert Pawłowski: Czy można już dokonać
pierwszego podsumowania działalności gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Złotoryi?
Barbara Mendocha, dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Złotoryi: Tak. Po pierwszym półroczu przeprowadziliśmy badania ankietowe wśród gimnazjalistów. Pytaliśmy w nich
o klimat w szkole, poziom zadowolenia… I przyznam, że dzieci wystawiły nam laurkę. Uczniowie są zadowoleni z relacji z nauczycielami i z
systemu oceniania. Zwracają również uwagę na
pozalekcyjne propozycje, w których uczestniczą.
Muszę również powiedzieć, że ze strony rodziców sygnały są podobne.
Jak gimnazjaliści koegzystują z kolegami z
liceum?
To był priorytet rady pedagogicznej na ten rok.
W planie działania zawarliśmy priorytet - zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność relacji
pomiędzy gimnazjalistami i licealistami. Obawialiśmy się, że różnica wieku między pierwszą
klasą gimnazjalną, bo tylko taką teraz mamy, i
pierwszą licealną, może być duża i mogą pojawić się problemy. Muszę natomiast powiedzieć,
że jestem dumna z licealistów. Zachowali się
bardzo właściwie, nie doszło do żadnych sytuacji incydentalnych. Potraktowano gimnazjalistów jak młodsze rodzeństwo. A gimnazjaliści
zaprezentowali bardzo dojrzałą postawę i „obowiązujący” styl bycia i zachowania w szkole od
razu przejęli. Może dlatego, że rekrutują się też
z dobrych placówek, gdzie nie było większych
problemów wychowawczych.
W budżetach gmin oświata stanowi bardzo
istotny punkt, jeśli chodzi o wydatki ponad
otrzymywaną od państwa subwencję oświatową. Czy utworzenie gimnazjum wpłynęło na
większe ﬁnansowe obciążenie powiatu?
Przez wiele lat subwencja oświatowa pokrywała
w całości wydatki związane z utrzymaniem Liceum Ogólnokształcącego. Starostwo Powiatowe nigdy tej subwencji nie przeznaczało na inne
cele, całość zawsze traﬁała do szkół. W innych
powiatach, z tego co słyszałam, bywało z tym
różnie. Oczywiście dyrektorzy musieli być bardzo zdyscyplinowani ﬁnansowo, aby zmieścić
się w kwocie subwencji. Z pewnością można
by było życzyć sobie więcej, ale trzeba mieć na
uwadze możliwości. Obecnie dodatkowa pomoc
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KULTURA
ﬁnansowa ze
strony starostwa
powiatowego
pozwala nam
zamknąć budżet.
Czym różni się
oferta gimnazjum miejskiego
od gimnazjum
przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących?
Nasze gimnazjum przede
wszystkim jest
gimnazjum
pozaobwodowym. Mogą
tutaj uczęszczać
uczniowie z
różnych obwodów szkolnych.
Uczniowie w
dalszym ciągu są
objęci obowiązkiem szkolnym, a
to, co my proponujemy i dzięki
czemu możemy
być szkołą pozaobwodową, to
jest dwujęzyczność.
W gimnazjum
miejskim wielu uczniów kończy naukę zdając
egzaminy, zdobywając certyﬁkaty językowe.
Szkoła była gotowa na dwujęzyczność i niemiecką, i angielską. My realizujemy dwujęzyczność
angielską. Gdy organizowaliśmy gimnazjum,
odbyło się zebranie z rodzicami i postawiłam
pytanie: jaki typ dwujęzyczności rodzice preferują? Rodzice w zdecydowanej większości
opowiedzieli się za nauczaniem w języku angielskim. I dlatego wybraliśmy dwujęzyczność
w tym języku. Uczniowie będą przygotowywani
do zdawania egzaminu państwowego z języka
angielskiego w systemie zewnętrznym. Po
zrealizowaniu sześcioletniego cyklu nauki języka
angielskiego w naszej szkole, myślę, że spokojnie będzie można przystąpić do państwowego
egzaminu z języka angielskiego.
W styczniu podczas sesji Rady Powiatu wytknięto Liceum, że nie znalazło się w rankingu
„500” Perspektyw.
Ranking Perspektyw to ranking, którego zasady,
metodologia obliczania miejsc, cały czas się
zmieniają. Kiedyś preferowano liczbę olimpijczyków, co było zawodne, teraz wprowadzono inne
kryteria. Do tej pięćsetki nie „łapaliśmy się”
nigdy. Natomiast oprócz tego rankingu ogólnokrajowego, prowadzony jest ranking wojewódzki i w pięćdziesiątce dolnośląskiej bywaliśmy
kilkakrotnie i to na dość wysokich miejscach:
na dwunastym, na siedemnastym miejscu. Tak
się złożyło, że w tym roku nie zmieściliśmy się w
tym rankingu, o co niektórzy radni mieli do nas
pretensje.
To w czym taki np. Wołów, Bystrzyca Kłodzka,
Brzeg Dolny, Lubań, Trzebnica, Ząbkowice,
Oława są lepsze od Złotoryi?
Na ranking składają się: liczba olimpijczyków,
zdawalność, którą mamy bardzo wysoką, ale
również liczba zdawanych przedmiotów dodatkowych na maturze. W naszym wypadku
to jest chyba tak, że bardzo dużo maturzystów
zdaje matematykę, która jest ich przedmiotem
obowiązkowym. Wiedzie tutaj prym klasa politechniczna. Rezygnują tym samym z innych
przedmiotów dodatkowych. I faktycznie, grupa
zdających przedmioty dodatkowe i wynik, jaki
uzyskują, okazał się za mały, żeby konkurować
z innymi.
Na pewno robicie Państwo porównania z oko-

licznymi liceami. Jak one wypadają, jeśli wziąć
pod uwagę punkty uzyskane na maturze?
Oczywiście, na własny użytek robimy takie
porównania. Przede wszystkim bazujemy na
wskaźniku EWD – Edukacyjna Wartość Dodana,
która jest ogólnie dostępna i to każdy może sobie sprawdzić. Wskaźnik ten mówi, jaki był przyrost wiedzy ucznia podczas procesu nauczania
w szkole. I muszę powiedzieć, że na Dolnym
Śląsku jesteśmy jedną z niewielu szkół, która ma
bardzo wysoki wskaźnik EWD w zakresie przedmiotów przyrodniczo-matematycznych.
Ważne jest, jacy uczniowie przychodzą, z jakim
zasobem wiedzy i co można z nimi osiągnąć
podczas ich nauki.
W przypadku przedmiotów humanistycznych
wskaźnik EWD jest niższy, ale w ostatnich latach
również ma tendencję rosnącą.
A jak jest z wynikami matury?
Jeśli chodzi o przedmioty zdawane na poziomie
podstawowym, wyniki są zdecydowanie powyżej średniej, jeżeli chodzi o poziom rozszerzony,
oscylują wokół wartości średnich.
Te wyniki, które uzyskujemy na maturze, pozwalają czuć zadowolenie zarówno przez młodzież,
jak i przez nauczycieli. To są bardzo przyzwoite
wyniki.
Pamiętam, że trzydzieści lat temu na lepsze
uczelnie z całego liceum traﬁły jednostki. Niewielu absolwentów dostawało się na medycynę czy politechnikę.
Śledzimy losy absolwentów, zbieramy informacje i muszę przyznać, że wskaźnik kontynuowania studiów jest bardzo duży. Ponad 80%
absolwentów kontynuuje naukę na uczelniach
wyższych, często na uczelniach o dużej renomie.
Dominuje Politechnika Wrocławska. Coraz więcej naszych uczniów studiuje np. na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Czym więc należy tłumaczyć, że wielu złotoryjskich gimnazjalistów wybiera szkoły w
Legnicy?
To jest problem chyba bardziej złożony. Podobny dylemat mają ponadgimnazjalne szkoły
legnickie. Dyrektorzy tych szkół coraz częściej
podkreślają, że duża część młodzieży po ukończeniu gimnazjum wyjeżdża do Wrocławia.
Szkoły gimnazjalne spowodowały, że młodzież
kończąc ten etap nauczania, chce poczuć się
bardziej dorośle i dlatego wybiera do kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej inną
miejscowość. To chyba jeden z ważniejszych
czynników. Ale też wybierają inne proﬁle kształcenia. Te wybory są bardzo złożone. Natomiast
z pewnością stanowi to problem dla małych
miejscowości.
Jest jakiś sposób, żeby zatrzymać ten exodus?
Staramy się być jak najlepsi. Staramy się podkreślać to, co istotne: kwestia bezpieczeństwa,
oszczędzania czasu przeznaczonego na dojazdy,
dlatego jeżeli uczeń zamierza wybrać kierunek
kształcenia w innym mieście, taki, jaki my proponujemy, to warto się zastanowić czy jednak
nie wybrać naszej szkoły.
Kiedyś tych proﬁli jednak mogło być więcej ze
względu na liczbę uczniów w szkole. Dzisiaj
mamy niż demograﬁczny i siłą rzeczy nie starcza młodzieży, żeby zapełnić więcej klas.
To faktycznie jest taka kwadratura koła. Nasza
oferta musi być ograniczona do trzech, czterech
kierunków, tym samym wybór jest mniejszy i
młodzież poszukuje gdzieś dalej proﬁli, które jej
odpowiadają. Na to, ze względów demograﬁcznych, nie możemy mieć wpływu. W tej chwili
jednak system pozwala po ukończeniu pierwszej
klasy liceum, w drugiej klasie wybrać rozszerzenia takie, które interesują ucznia. Obecne klasy
pierwsze będą mogły jeszcze raz złożyć deklaracje, co do wyboru rozszerzeń, niekoniecznie
związanych z proﬁlem.
Robert Pawłowski

P

rawa człowieka – wydaje się, że nie ma o
czym dyskutować, bo są niepodważalnie
i powszechne. A jednak okazuje się, że to nie
takie oczywiste. Wystarczyło obejrzeć kilka
ﬁlmów dokumentalnych w ramach festiwalu
Watch Docs organizowanego w Złotoryi przez
Nasze Rio i Liceum Ogólnokształcące, by się
przekonać, że jest jeszcze wiele krajów, gdzie
o te prawa trzeba walczyć. W piątek 14 marca
uczniowie kilku klas Liceum Ogólnokształcącego
i Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi mogli
przenieść się wirtualnie w bardziej lub mniej
odległe rejony świata i zobaczyć, jak wygląda
konﬂikt w Syrii, jakim torturom poddany został
Zelim, Czeczeniec katowany przez policjantów
w Inguszetii, jak szkoli się na obozie wojskowym
Anton, rosyjski chłopiec czy też jak brutalnie obchodzi się rodzina z nieposłuszną muzułmanką
Banaz. Wszystkie te obrazy mocno wstrząsnęły
widzami. Pokazały, że świat, w którym żyjemy,
wymaga jeszcze wiele poprawek.
Dla dorosłych mieszkańców miasta po południu zaserwowano ﬁlm o kontrowersyjnym
burmistrzu meksykańskiego miasta San Pedro.
Dokument pokazał, jak można walczyć z przemocą, stosując niekoniecznie etyczne, aczkolwiek skuteczne metody.
W sobotę już w mniejszym gronie mieszkańcy miasta obejrzeli ﬁlmy o Tybecie i chińskiej
eksploatacji tych terenów. Była też okazja,
aby poznać pakistańskie więzienie dla kobiet,
które paradoksalnie tam czują się
wolne. Widzowie zobaczyli również
„niesamowity” Azerbejdżan, gdzie
mur oddziela bogactwo na pokaz od
wstydliwej nędzy. Na zakończenie
festiwalu pokazany został dowcipny i
lekki ﬁlm o problemie wizerunkowym
Szwajcarów.
Niewątpliwe smakowitym kąskiem
festiwalu były dwie prelekcje podróżników – Robba Maciąga o Iranie i
Krzysztofa Zabłotnego o Nepalu.
Miejmy nadzieję, że lokalni koordynatorzy festiwalu, czyli Jakub Jagiełło,
Barbara Zwierzyńska, Paweł Zabłotny,
Mateusz Baraniak i Iwona Pawłowska nie stracą zapału i za rok znowu
będzie można w Złotoryi obejrzeć
Watch Docs. A tu należy się pochwalić, że Złotoryja jest wśród nielicznych
miast, gdzie taki festiwal miał szansę
zaistnieć.
Kontynuacją festiwalu były warsztaty dla klasy humanistycznej LO.
Dwudniowe spotkania z prowadzącą
- Barbarą Zwierzyńską uświadomiły
uczniom, jak wiele jest praw, które
posiada każdy z nas. Zajęcia trwały
kilka godzin i czas ten pozwolił na
zgubienie teorii, ale i wykorzystanie
jej w praktyce. Uczestnicy obawiali
się nudnych wykładów. Na szczęście
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zostali pozytywnie zaskoczeni. Forma zajęć była
na tyle ciekawa, że po dwóch dniach wspólnych
lekcji uczniowie czuli niedosyt. Pierwszego dnia
zaczęli od teorii. Nie skończyło się na samym
wykładzie, ale każdy mógł za pomocą diagramu
ocenić, które z praw są dla niego najważniejsze,
a które zajmują kolejne miejsca na tej mapce.
Nie odbyłoby się także
bez zabaw. Jedna z nich
polegała na wylosowaniu roli, która określała,
jaką rolę uczestnik
warsztatów przyjmuje
w społeczeństwie. Następnie, podczas czytanych przez trenerkę
pytań każdy wykonywał
krok w przód bądź w
tył, w zależności od predyspozycji osoby, którą
wylosowali. Miało to na
celu ukazać, jak niektóre prawa są łamane, a
w dodatku, jaki wpływ
na postrzeganie osoby
pod względem prawa,
ma jej status materialny. Kolejnym ciekawym
zadaniem było stworzenie świata, który
zdaniem uczestników

byłby idealny pod wieloma względami. Każda z
grup musiała zachęcić innych do poparcia swoich pomysłów. Nie da się ukryć, iż prowadząca
warsztaty szybko zyskała sympatię i zaufanie
uczniów, dzięki czemu mogli bez obaw wyrazić
swoje opinie w różnych kwestiach dotyczących
życia i prawa. A takich konfrontacji na zajęciach
nie brakowało. Warsztaty były bardzo ciekawym doświadczeniem, z którego każdy wyniósł
sporo wiedzy przydatnej w codziennym życiu.
Po zakończeniu dwudniowych lekcji uczestnicy
wyrazili swoje zdanie dotyczące przebiegu zajęć.
Wszystkie opinie były pozytywne.
„Zarówno ﬁlmowa cześć projektu, jak i dopełniające ją warsztaty zmieniły mój punkt
widzenia na współczesną politykę, ludzi i świat.
Zajęcia pomogły mi zrozumieć, z jak wielkimi
problemami spotyka się większość populacji. Poszerzyły moją wiedzę w tym zakresie i
uświadomiły, że to od nas - ludzi zależy sytuacja
współczesnego świata. Nie warto się poddawać
i uważać, że nic już nie możemy zrobić, bo każdy
z nas ma siłę, aby otaczającą nas rzeczywistość
zmieniać na lepszą. Z chęcią jeszcze raz wzięłabym udział w takich zajęciach.” Taką ocenę
wystawiła Kamila Wojciukiewicz, uczennica
klasy 2a.
Iwona Pawłowska i Kinga Strączek

Podziękowanie
W

raz z setnym numerem Echa Złotoryi współpracę z naszym miesięcznikiem zakończyła pani Jolanta Zarębska,
która dokonywała żmudnej korekty tekstów przed drukiem.
W imieniu całej Redakcji pragnę
podziękować za wieloletni trud. Ta niewdzięczna praca, w dodatku bez żadnych
apanaży, często pozostawała niezauważona, a wpadki, które się zdarzały, najczęściej były dziełem osoby składającej
miesięcznik, czyli mnie.
Mam nadzieję, że mimo wszystko, miło
będzie Pani wspominać ten czas, spędzony w towarzystwie naszym i naszych
tekstów.
Robert Pawłowski
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Złotoryja emigruje
W

C

boczne gałęzie będę obcinał, aby nadać drzewu formę „płaską”. Tu będzie jedno piętro, tu
następne… a potem już czubek. A gdy już to
wszystko usunę, dopiero będzie efekt! A może
przyjdzie taki czas, że jesienią jakieś orzechy
się pojawią? Ale bym się cieszył! – opowiada o
swojej pasji artysta-ogrodnik Leszek Resner.
Leszek Resner jest ogrodnikiem z zamiłowania, eksperymenty z roślinami przeprowadzał na
swojej działce. Wszystkiego
nauczył się sam. Zaczęło
się od róż, potem był sad
wiśniowy, następnie brzoskwiniowy, potem winnica.
– Ludziom już się to podoba, podchodzą zaciekawieni, tak jak ty, bo drzewko jest takie inne. Chociaż
niektórzy już dawali upust
swojemu złemu humorowi
na orzechu, łamali gałęzie
– zmartwiony mężczyzna
pokazuje: – Niektóre gałęzie – o, popatrz – są ponacinane tu… i tu…Szkoda.
Teraz pan Leszek formuje drzewka bonsai. Ten
Płaskie drzewo zasłania
eksperyment z orzechem
śmietnik przy ul. Wiosennej.
włoskim to właśnie jakby
drzewko bonsai, tylko w
na mój eksperyment i posadziłem tam orzech
dużym rozmiarze.
włoski – opowiada pan Leszek. – Chciałem też
– Chcesz zobaczyć moje bonsaje? Zapraszam
zasłonić śmietnik.
cię serdecznie.
W normalnych warunkach dorosłe drzewo
orzecha włoskiego
Szpaler to płaski, rozpięty na bambusach ekran z korony drzewa,
osiąga wysokość do
kilkunastu metrów, znajdujący się na pniu różnej wysokości. Korona może być prostokątem,
kwadratem, trójkątem, mieć kształt kandelabra lub parasola. Wszystko zależy
a koronę ma mocod inwencji ogrodnika. Takie drzewo nigdy nie powinno osiągnąć swoich
no rozłożystą, we
naturalnych rozmiarów.
wszystkie strony.
Formowanie płaskiego drzewa trwa około 7-15 lat. Wymaga to wielkiej
– To drzewko
staranności polegającej na sztuce wiązania i cięcia, w przeciwnym wypadku
posadziłem około
drzewo straci strukturę, jaką chcemy mu nadać. Do gleby mocuje się zatyczki,
7-8 lat temu. Od
a do nich przymocowuje druty. Następnie na poszczególnych piętrach do
razu zacząłem je
drutów przywiązuje się gałęzie. Nie można pozwolić wyrosnąć gałęziom
prowadzić jako
poza określony obrys, jaki zrodził się w głowie artysty ogrodnika.
nasadzenie szpalerowe. Takie zabiegi
Drzewa formowane w płaskie szpalery spełniają różne funkcje.
najczęściej wykonu- Prowadzone na wysokich pniach, dają zielone tło i ochronę przed ulicznym
je się na drzewkach kurzem, służą też jako dekoracja murów i ścian.
owocowych, a ja
spróbowałem eks– Bardzo chętnie, myślę, że to będzie ciekawy
perymentalnie spłaszczyć właśnie orzech. Myślę, że to będzie ładnie wyglądać. Teraz drzewko temat na następny reportaż.
– No to jesteśmy umówieni, do zobaczenia
jest już prawie ukształtowane, ale jeszcze rok,
Agnieszko.
dwa i będzie można zdjąć te wszystkie rozpórki,
zatyczki, podwiązania i druty. Na razie muszą
Tekst i zdjęcia: Agnieszka Młyńczak
zostać dla ochrony przed zniszczeniem. A te
zy drzewo może być płaskie? Zapewne, jeśli
podda się je specjalnym zabiegom. Po tych
czynnościach robi się ono rzeczywiście prawie
dwuwymiarowe. W Złotoryi drzewa potraﬁ
spłaszczać Leszek Resner.
– Chciałem trochę poeksperymentować. Przy
śmietniku koło mojego bloku zauważyłem kilka
metrów trawnika. Już zaczęły na nim parkować
samochody, więc uznałem, że to dobre miejsce
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ostatnich dwóch numerach „Echa” [nr
2(99) luty 2004, nr 3(100) marzec 2004] w
artykułach „Złotoryja się wyludnia” i „Złotoryja
się starzeje” zwróciliśmy uwagę czytelników na
przemiany demograﬁczne w naszym mieście.
Teksty dotyczyły analizy zmieniającej się liczby
ludności naszego grodu w ostatnich dwóch
dekadach, struktury płci i wieku mieszkańców
oraz przyrostu naturalnego na tle sytuacji demograﬁcznej Polski oraz w
porównaniu do podobnych
współczynników dla pobliskiego Jawora.
Dla uzupełnienia omawianych zagadnień prezentujemy
wykres, nawiązujący do znanego i często stosowanego w
demograﬁi wykresu - piramidy
wieku i płci, lecz bez analizowania zagadnienia płci. Porównano na nim strukturę liczbową ludności Złotoryi i Jawora w
odniesieniu do poszczególnych
przedziałów wiekowych.
Analiza danych jest dla naszego miasta nieco bardziej
korzystna, co jednak nie znaczy
optymistyczna. Otóż, mimo że
w grupie osób w wieku produkcyjnym ilość zaznaczonych
na wykresie „nadwyżek” jest
większa w wypadku Jawora,
to w przeliczeniu na wartości
liczbowe grupa mieszkańców
tej kategorii stanowi tam
63,2% populacji, podczas gdy
w Złotoryi 63,6%. Sytuacja w
grupie osób w wieku przedprodukcyjnym też wypada na
korzyść naszego miasta (17,2%,
w Jaworze 16,8%). Natomiast
ludzi w wieku emerytalnym
jest w naszym grodzie mniej
(19,2% mieszkańców) niż jaworzan (20% ludności). Czyli,
mimo iż Złotoryja się „starzeje”
- i tak jest, póki co, „młodsza”
od Jawora…
Jako ciekawostkę, można
podać fakt, iż największą
dysproporcję liczebną notuje
się wśród mieszkańców obu
grodów w kategorii wiekowej
30-34 lat, którzy w mieście
Mistrzostw w Płukaniu Złota
stanowią 8,4% populacji,
podczas gdy w mieście Międzynarodowych Targów Chleba
7,6%.
Niewątpliwie ciekawym zagadnieniem, wpływającym na
przemiany demograﬁczne, jest
prześledzenie wielkości migracji (w tym zagranicznych),
na które z różnych powodów
decydują się ludzie. Przyczyny
ruchów wędrówkowych – wiadomo - bywają różne, ale w
wypadku naszej małej społeczności, przeważają ekonomiczne i społeczne.
Głównym motywem realizacji decyzji o zmianie
miejsca zamieszkania jest chęć podjęcia pracy,
czyli tzw. migracja „za chlebem”, bądź przeprowadzka ze względów rodzinnych.
Saldo migracji (różnica między liczbą imigrantów a emigrantów) w Złotoryi w okresie minionych 10 lat cały czas jest ujemne, co ukazuje
zamieszczony wykres. Najwyższe wartości tej
liczby dotyczą roku 2006 i 2005 (odpowiednio:
minus 98 oraz minus 80), kiedy to dużo miesz-

kańców wyjechało z naszego miasta, a ubytku
tego nie zdołali zniwelować przybysze. Ogółem,
licząc od 2003 roku, opuściło Złotoryję 2056
osób, w tym samym czasie przybyło do niej
tylko 1479 nowych obywateli.
Dokąd emigrują złotoryjanie? Informacje o
ich nowych zameldowaniach pozwalają dokonać
podziału na wyjazdy:
•
do miast (ogółem 987 osób od 2003 roku,

czyli 48% wszystkich emigracji)
•
na wieś (ogółem 966 osób od 2003 roku,
czyli 47% migracji)
•
za granicę (ogółem 103 osoby od 2003
roku, czyli 5% migracji)
Do miast najwięcej wyjechało ludzi w 2006 i
2007 roku (odpowiednio: 132 i 129 osób) i później liczba ta sukcesywnie malała, do wartości
81 osób w roku 2012.
Wyjazdy na wieś również odegrały niebagatelną rolę w ruchu wędrówkowym mieszkańców
Kwiecień 2014

STATYSTYKA
Złotoryi, a od pięciu lat ich liczba przekracza
emigrację do miast. Najwięcej wyjechało w latach 2007-2010 (od 100 do 112 osób), obecnie
liczba ta oscyluje wokół 100 osób.
Emigracje za granicę mają niewielkie znaczenie w naszym mieście, najwięcej wymeldowań
miało miejsce w 2006 roku (22 osoby).
Skąd przyjeżdżają nowi obywatele naszego
miasta?
•
z innych miast (660 osób od 2003 roku,
czyli 44,6% wszystkich
emigracji)
•
ze wsi (784 osoby
od 2003 roku, czyli 53%
migracji)
•
z zagranicy (35
osób od 2003 roku, czyli
2,4% migracji)
Na podstawie tych danych
można stwierdzić, że w emigracji krajowej złotoryjan w
niewielkiej przewadze jest
kierunek do miast, natomiast wśród przybyszów,
znaczną większość stanowią
wcześniejsi mieszkańcy wsi.
Ruchy wędrówkowe zagraniczne odgrywają małą rolę,
choć daje się zauważyć, że
wyjazdy przekraczają przyjazdy z innych krajów ponad
dwukrotnie.
Od 2009 roku powyższe

stale rośnie (w roku 2012 wynosiła już 59,5%).
Nie inaczej sytuacja wygląda, biorąc pod uwagę
osoby przyjeżdżające, wśród których kobiety na
przestrzeni lat 2009-2012 stanowiły 53,4% (najwięcej w 2009 roku, bo 55%).
Przed nami wiele pytań dotyczących sytuacji
demograﬁcznej Złotoryi w najbliższej przyszłości, z których dwa wydają się najważniejsze:
1. Co zrobić, by w naszym mieście rodziło się
więcej dzieci, a w szkołach nie brakowało
uczniów?
2. Jak zatrzymać młodych ludzi w Złotoryi,
by równoważyli wzrastającą liczbę mieszkańców w wieku poprodukcyjnym?
Zostawiamy Państwa z przemyśleniami na
ten temat, mając nadzieję, że za parę lat będzie
można przekazać bardziej optymistyczne dane
odnośnie zagadnień demograﬁcznych mieszkańców złotego miasta.
P.S. Na podobne, jak powyższe pytania, próbowali odpowiedzieć złotoryjscy radni na sesji
poświeconej problemom demograﬁcznym miasta, która odbyła się 27 lutego br.
Czy znaleźli odpowiedzi?
Mądre i pragmatyczne rozwiązania tych kwestii winniśmy znaleźć w Złotoryi oraz w całym
naszym kraju jak najszybciej, aby nie słyszeć
zewsząd zdań typu: „Polska umiera”, „Zapaść
demograﬁczna”, „Potrzebne są nam dzieci”..
Danuta i Stanisław Kubicz

dane są prezentowane w podziale
na płeć. Kto jest
więc bardziej mobilny: kobiety czy
mężczyźni? Otóż
– zdecydowanie
przedstawicielki
płci pięknej! W
ciągu ostatnich
czterech lat stanowiły one 55% emigrantów i liczba ta
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SAMORZĄD

W

ostatnim czasie na drogach powiatu złotoryjskiego pojawiły się, jak grzyby po
deszczu, zwężenia. Jest to spore utrudnienie dla
kierowców. Postanowiłem bliżej przyjrzeć się
problemowi i ustalić, co jest powodem owego
stanu rzeczy.
Wszystkie zwężenia, z którymi się spotkałem,
a jest ich dziewięć, występują na mostach.
Utrudnienia, o których mowa, są na drodze

B

rak strategii działania można przyrównać
do poruszania się po omacku w terenie,
który co prawda jako tako znamy, ale który
podlega ustawicznym zmianom. W przypadku
gmin sprawia to, że działania są chaotyczne,
pieniądze często źle wydawane, a mieszkańcy
odczuwają dyskomfort związany z nieprzewidywalnością dułgookresowych działań władz
gminnych, inwestorzy zaś mają problem z określeniem, czy ich działania w dłuższej perspektywie czasu nie napotkają ściany, przez którą nie
będą się w stanie przebić - np. zabraknie im siły
roboczej albo obwodnica powstanie w zupełnie
innym miejscu. Nawet najbardziej operatywny
włodarz, gdy nie posiada jasno sprecyzowanej
strategii działania, w końcu zapędzi swoją gminę
lub powiat na skraj ﬁnansowej, gospodarczej,
kulturowej lub demograﬁcznej przepaści.
Konstruowanie strategii sprzyja zapoznaniu
się z potencjałem danej jednostki samorządu
terytorialnego, pozwala na poznanie słabych i
mocnych punktów, określa jej miejsce w szerszym kontekście społeczno-ekonomicznym czy
kulturowym - powiatu, regionu, województwa
czy kraju. Wprowadza wreszcie element porównawczy z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego. Przy okazji też może sprzyjać
integracji lokalnych środowisk wokół wspólnie
wytyczonych lub wytyczanych celów.
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DW365 do Jeleniej Góry oraz
Wojcieszowa na
DW328, w miejscowościach: Nowy
Kościół, Sędziszowa
i Stara Kraśnica i
na wylocie z Pielgrzymki w kierunku
Lwówka Śląskiego
na DW364. Z zapytaniem zgłosiłem
się do Dolnośląskiej
Służby Dróg i Kolei
we Wrocławiu,
która to de facto
jest administratorem dróg wojewódzkich, w ciągu
których zastosowano ograniczenia.
Dowiedziałem się,
że na drogach wojewódzkich powiatu
złotoryjskiego występuje 28 mostów, z czego
11 ma ograniczenia w ruchu. Trzy obiekty są z
ograniczeniami nośności użytkowej i jedna przeprawa, w Świerzawie, jest wyłączona całkowicie
z ruchu kołowego.
Wprowadzenie tak wielu ograniczeń na
obiektach inżynieryjnych spowodowane jest
złym stanem technicznym, wynikającym między
innymi z wieku mostów, nieprzestrzeganiem

warunków tonażowych przez pojazdy samochodowe, powodzi i lat zaniedbań. Według DSDiK
stan techniczny mostów znajdujących się na
drogach wojewódzkich, według ocen za 2013
rok, waha się od bardzo dobrego (most w Zagrodnie) do niedostatecznego (most w Świerzawie). Zgodnie z ustawą o prawie budowlanym
stan techniczny mostów jest sprawdzany raz w
roku, jest to „przegląd podstawowy’’. Raz na 5
lat przeprowadza się „przegląd rozszerzony”.
Ponadto pracownicy Działu Mostów DSDiK wykonują przeglądy bieżące każdego obiektu 2
razy do roku. Z informacji, jakie uzyskałem na
temat mostów, o których mowa, obiekty zostały
poddane w latach 2009-2010 badaniom nośności, co pozwoliło na planowanie prac projektowych i robót remontowych.
W ostatnich latach na drogach wojewódzkich
wykonano budowę nowych przepraw w Zagrodnie na rzece Skorze i w Wojcieszowie na Kaczawie na wysokości zbiornika retencyjnego. Jak
zapewnia administrator, remonty i przebudowy
mostów będą się odbywały sukcesywnie przez
kolejne 6 - 7 lat, a wszystko zależy od kondycji
ﬁnansowej województwa. W roku bieżącym
planowany jest remont drugiego mostu w Zagrodnie na DW 363 oraz modernizacja mostu w
Starej Kraśnicy na DW328 w kierunku Jawora.
Na przyszły rok w planach DSDiK jest remont
mostów w St. Kraśnicy DW 365 w kierunku
Wojcieszowa.
Aktualnie nie przewiduje się zamknięcia czy
też ograniczenia w ruchu kołowym i tonażowym

na innych obiektach mostowych, znajdujących
się na drogach wojewódzkich w powiecie złotoryjskim. Jednak, jak już wcześniej nadmieniłem,
raz do roku jest przeprowadzany przegląd „podstawowy”, po którym mogą zostać wprowadzone kolejne ograniczenia.
Większość mostów, o których mowa, jest
obiektami wiekowymi, ale tylko jeden podlega
ochronie konserwatorskiej i stanowi zabytek.
Jest to most w Złotoryi na ulicy Chojnowskiej na
Kaczawie, zbudowany w 1882 roku. Obiekt ten
już częściowo wyremontowano i jego stan techniczny uznaje się za dobry. Fakt, że tylko jeden
most wpisany został do rejestru zabytków, dużo
ułatwia. Naprawa i remont zabytkowych obiektów są o wiele bardziej skomplikowane i wymagają znacznego nakładu ﬁnansowego.
Lokalizacja tak wielu kopalń i dróg tranzytowych, prowadzących przez nasz powiat, nie
sprzyja poprawie stanu rzeczy. Układ dróg i
mostów nie jest dostosowany do tak dużego
ruchu ciężarówek, związanego z transportem
kruszywa. Siłą rzeczy stan mostów i dróg nie
powinien zaskakiwać. Wyjściem z takiej sytuacji
byłaby zapewne zmiana sposobu transportowania urobku kopalnianego z samochodowego
na kolejowy. Nie można jednak całkowite wyeliminować transportu kruszyw z dróg, ale ich
większa część mogłaby traﬁć na tory, co zapewne poprawiłoby stan naszych mostów.
Paweł Zabłotny

Aktualne strategie rozwoju
(przynajmniej w
wersji oﬁcjalnie
prezentowanej)
posiadają w tej
chwili w naszym
powiecie dwie
gminy: Miasto
Wojcieszów oraz
Gmina MiejskoWiejska Świerzawa. Natomiast
tylko w Świerzawie, z tego co mi
wiadomo, trwają
prace nad opracowaniem strategii rozwoju na
kolejne lata. I co
ważne, odbywa
się to przy aktywnym współudziale mieszkańców.
Do tej pory na terenie Gminy Świerzawa obowiązywała strategia opracowana na lata 2004
- 2014, której autorami byli pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Andrzej
Sztando i Marcin Brol. Co ciekawe, dr Andrzej
Sztando jest również autorem strategii rozwoju
Miasta Wojcieszów, opracowanej w tym samym
okresie i według tego samego klucza.
W 2004 roku przyjęto, że głównymi celami
strategicznymi dla gminy Świerzawa będą:
1. Wysoki poziom aktywności gospodarczej;
2. Wysoki poziom warunków życia mieszkańców;
3. Wysoka jakoś środowiska naturalnego.
Celom strategicznym zostały podporządkowane cele operacyjne:
- Aktywizacja lokalnej, małej i średniej przedsiębiorczości oraz podniesienie zewnętrznej
atrakcyjności inwestycyjnej gminy;
- Rozwój infrastruktury okołoturystycznej i
obiektów turystycznych;
- Zmniejszenie poziomu bezrobocia;
- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury
technicznej (przede wszystkim komunikacyjnej
i wodno-kanalizacyjnej);
- Ochrona środowiska naturalnego;
- Poprawa warunków funkcjonowania rolnictwa;

- Rozwój materialnej bazy sportu i rekreacji;
- Poprawa estetyki gminy;
- Poprawa jakości świadczenia usług komunalnych i publicznych;
- Poprawa poziomu bezpieczeństwa publicznego;
- Zapewnienie osobom niepełnosprawnym
możliwości pełniejszego funkcjonowania w
społeczeństwie;
- Likwidacja przyczyn i skutków patologii społecznych.
W jakim stopniu tę strategię udało się zrealizować? Na pewno do osiągnięcia wielu z
tych celów droga jest jeszcze daleka, natomiast
ważne jest, że chyba o żadnym z nich nie można
dzisiaj powiedzieć, że jest dalej, niż był 10 lat
temu. W tym wszystkim widoczna jest pewna
konsekwencja, a co najważniejsze, realny udział
w tych działaniach mieszkańców.
W kwietniu w Świerzawie odbyło się spotkanie inaugurujące prace nad nową strategią
rozwoju gminy na lata 2015-2025. Trudno nie
dostrzec, że prace nad dokumentem odbywają
się w roku wyborów samorządowych, co może
ważyć na końcowym efekcie, z drugiej jednak
strony naturalnym wydaje się, że jeżeli poprzednia strategia obejmowała okres do roku 2014,
to wypadałoby najdalej w tym właśnie roku
ukończyć prace nad wytyczeniem nowego kursu
dla całej gminy.
Tym razem strategia ma być w całości dziełem
mieszkańców i władz samorządowych gminy,
bo jak stwierdził Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Zbigniew Mosoń, urząd posiada niezbędne środki i umiejętności, żeby bez pomocy
z zewnątrz, z udziałem mieszkańców gminy taki
dokument przygotować. To, co rzuca się w oczy,
to wysiłek władz gminy, aby do opracowania
dokumentu zaangażować jak największą liczbę
ludzi, ponieważ ma to by wspólne opracowanie,
zgodne z tym, czego oczekują mieszkańcy. No
cóż, trochę z zazdrością patrzę na ten dialog
władz samorządowych z mieszkańcami, który w
Świerzawie nie jest czymś szczególnym, ale dla
mieszkańca np. Złotoryi jawi się jako zjawisko
wprost niezwykłe.
Do tej pory we wszystkich miejscowościach
gminy odbyły się zebrania, na których rozdawano ankiety dotyczące bieżącej oceny sytuacji

w gminie, co w pewnym sensie jest również
oceną realizacji dotychczasowej strategii. W
zebraniach tych uczestniczyło ponad 200 osób.
Może to w skali gminy nie jest duża liczba, ale,
jak stwierdził Zastępca Burmistrza, są to najbardziej aktywni mieszkańcy, którzy interesuj się
tym, co dzieje się w ich miejscu zamieszkania
i chcą mieć na to wpływ. Ankietę wypełnili też
uczestnicy spotkania inaugurującego prace nad
nową strategią.
Patrząc na wstępne wyniki ankiety, udostępnione mi przez pana Zbigniewa Mosonia, można
stwierdzić, że mieszkańcy większość sfer swojego życia w gminie Świerzawa oceniają dobrze.
Zdecydowanie źle oceniono jedynie funkcjonowanie służby zdrowia. Dużo uwag krytycznych
dotyczyło również infrastruktury drogowej.
Wskazano także na konieczność podniesienia
poziomu bezpieczeństwa. Istotnym problemem
na terenie gminy pozostaje nadal bezrobocie.
Natomiast dobrze wypadła edukacja szkolna
i przedszkolna. Wysoko oceniono przeprowadzone inwestycje, gospodarkę komunalną oraz
działania kulturalne na terenie gminy, jak również współpracę pomiędzy gminą i organizacjami pozarządowymi. Mieszkańcy gminy są zadowoleni z obsługi przedsiębiorców w Urzędzie
Gminy oraz z funkcjonowania ﬁlii Powiatowego
Urzędu Pracy.
Prace nad strategią będą się toczyć w trzech
grupach roboczych:
- turystyki i ekorozwoju,
- gospodarki i rolnictwa,
- kultury, edukacji i spraw społecznych.
Lato w Świerzawie zapowiada się pracowicie.
W lipcu ma zostać opracowana analiza SWOT,
w sierpniu zaś zostaną sformułowane cele strategiczne, by po wrześniowych konsultacjach
z mieszkańcami i październikowych z samorządowcami - w listopadzie uchwalić Strategię
Rozwoju Miasta i Gminy Świerzawa na lata
2015-2025.
To, co dzieje się w Świerzawie godne jest
naśladowania, a przecież, gdy się temu uważnie
przyjrzeć, nie dzieje się tam nic niezwykłego.
Która kolejna gmina weźmie przykład ze
Świerzawy? A może powiat złotoryjski wreszcie
uchwali swoją strategię?
Robert Pawłowski
Kwiecień 2014

Jednomandatowe okręgi

D

awno, dawno temu poseł Grzegorz Scheulic od inwestycji, lekko je zaniedbać i tym samym wykazać brak operatywności u konkretnej
tyna, podczas swojego pobytu w Złotoryi
osoby. Tak samo łatwiej jest nawet miernego,
zapowiadał, że PO doprowadzi do jednomanale wiernego radnego wykreować na kogoś, kto
datowych okręgów wyborczych. Żeby nie
dba o swoich wyborców. Zresztą nie trzeba w
było wątpliwości - chodziło wtedy o jednotym celu starać się o cały okręg - wystarczy udemandatowe okręgi w wyborach do Sejmu RP.
rzyć w punkty o najwyższej wartości wyborczej.
Tymczasem w 2012 roku posłowie postanowili
„częściowo” spełnić swoją obietnicę i przegłosoObecnym radom często zarzuca się, że dostają
wali takie okręgi, ale w wyborach na najniższym
się do nich ludzie przypadkowi, których pociąg
szczeblu demokracji - czyli w wyborach do
do działalności „społecznej” jest tym większy, im
rad gmin. Oczywiście posłowie, którzy coraz
wyższe w danej gminie są diety. Teraz ta przybardziej oderwani są od naszej małej rzeczywipadkowość, a co za tym idzie, atomizacja rad,
stości, najlepiej wiedzą, co jest dla nas najlepprawdopodobnie będzie jeszcze większa.
sze. Na pewno w wyborach samorządowych
Jednak największą wadą tak małych okręgów
pożądane było odejście od klucza partyjnego,
może być eliminowanie w trakcie wyborów luod list, które napędzały lokomotywy wyborcze,
dzi, którzy działają szerzej - na rzecz całej gminy,
często odczepiane później od reszty zupełnie
a którzy w starciu z liderami paru ulic, będą stać
przeciętnych wagonów. W mniejszych gminach,
na przegranej pozycji.
gdzie i tak głosowano na konkretnych kandyZłotoryjscy radni ponoć już zaczynają się umadatów, takie rozwiązanie niekoniecznie należy
wiać między sobą, aby nie rywalizować w tych
uznać za dobre, bowiem w naszych realiach i
samych okręgach. Sądzę jednak, że nie na wiele
tak głosowalibyśmy na konkretne nazwiska.
się to zda i do przyszłej rady dostanie się góra
Istotą okręgów jednomandatowych w wybo5-6 radnych z obecnego składu. Z jednej strony
rach do rad gmin jest głosowanie na jednego
to dobrze. Złotoryjskiej radzie miejskiej, a i wielu
kandydata, który ma zostać przedstawicielem
innym radom z terenu naszego powiatu, przyda
mieszkańców na danym, stosunkowo niewielsię takie przewietrzenie. Źle jednak by się stało,
kim terenie.
gdyby do rady dostały się osoby zupełnie przyNiewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest
padkowe, których jedyną zaletą jest rozpoznazbliżenie kandydata do wyborców. W złotoryjwalność na własnej ulicy. Dlatego jeszcze większą
skich realiach okręgi będą liczyć po około 1000
rolę niż dotychczas, odgrywać będzie świadome
mieszkańców, co przekłada się na około 900
dokonywanie wyborów przez mieszkańców.
wyborców. Zakładając, że frekwencja wyniesie
Robert Pawłowski
około 50%, a do zawodów stanie pięciu radnych
na okręg (co raczej jest liczbą zaniżoną),
Okręg nr 1: ulice: Akacjowa, Bohaterów Monte Cassino,
to można się spodziewać, że aby zostać
Bolesława Wysokiego, Broniewskiego, Brzozowa, Gwarradnym, wystarczy przekonać do siebie
ków, Jaśminowa, Kasztanowa, Kopaczy, Legnicka, Lipowa,
ok. 120-130 wyborców. W mniejszych
gminach, np. w Wojcieszowie, będzie to Magnoliowa, Malinowa, Miarki, Miodowa, Parkowa, Polna,
jeszcze łatwiejsze, bo na okręg przypada Wiejska, pl. Sprzymierzeńców.
tylko ok. 250 mieszkańców, czyli ok. 200 Okręg nr 2: ulice: 3 Maja, Chojnowska, Dworcowa, Grunwyborców, z których niecałe 100 pójdzie waldzka, Kamienna, Łąkowa, Nowowiejska, Piastowa,
do urn. Zakładając, że będzie co najmniej Rzeczna, Stawowa, Zagrodzieńska.
3 kandydatów, to ok. 50 głosów może się Okręg nr 3: ulice: Bolesława Chrobrego, Cmentarna, Garbarokazać liczbą wystarczającą, aby dostąpić ska, Generała Sikorskiego, Górna, Kardynała Wyszyńskiego,
szczęścia bycia radnym.
Kolejowa, Krótka, Ogrodowa, Pocztowa, Rzemieślnicza, SporNa pewno łatwiej jest dotrzeć do kilku- towa, Stroma, Zielona; place: Lotników Polskich, Matejki.
dziesięciu ludzi niż do kilkuset. Na pewno Okręg nr 4: ulice: Cicha, Franciszkańska, Krasickiego,
mniejsze grono wyborców lepiej może
Marszałka Piłsudskiego, Mickiewicza, Przelot, Sienkiewicza,
prześwietlić kandydata, więc wybór
Staszica, Świętej Jadwigi.
może tym samym być bardziej świadomy.
Okręg nr 5: ulice: Bohaterów Getta Warszawskiego, KlaszA wady? Radnym może zostać osoba
torna, Konopnickiej, Żeromskiego, pl. Reymonta,
najmniej wyrazista spośród konkuOkręg nr 6: ulice: Basztowa, Joannitów, Rynek; place:
rentów, którzy reprezentują podobne
poglądy, podobny poziom przygotowania 800-lecia, Niepodległości.
merytorycznego, ale nawzajem się „wyOkręg nr 7: al. Miła, ulice: Asnyka, Chopina, Kościuszki,
tną” - mamy wszak tylko jeden głos do
Maluchów, Miedziana, Nasypowa, Na Skarpie, Pagórkooddania. To, co jednak jest najbardziej
wa, Pochyła, Podmiejska, Solna, Spacerowa, Stanisława
niepokojące, to fakt, iż radnym może
Moniuszki, Szklarska, Szkolna, Szpitalna, Zaułek, pl. Orląt
zostać osoba, która będzie realizować
Lwowskich.
partykularne interesy kilku ulic, kilku
Okręg nr 8: ulice: Bobrzańska, Górnicza, Kaczawska, Złota.
bloków - zamiast dbać o gminę jako
Okręg nr 9: ulice: Bystrzycka, Kwiska, Nad Zalewem, Odcałość. Częstym zarzutem wysuwanym
w stosunku do złotoryjskich radnych jest rzańska.
Okręg nr 10: ulice: 11 Listopada, Generała Sosabowskiego,
właśnie zajmowanie się dziurą w chodJerzmanicka, Kwiatowa, Różana, Wojska Polskiego, pl. Zacisze.
niku, zepsutą bramą w kamienicy czy
innymi drobnymi sprawami, które powin- Okręg nr 11: ulice: Boczna, Henryka Brodatego, Henryka
ny być rozwiązywane niejako z deﬁnicji,
Pobożnego, Mieszka I, Słoneczna, Szczęśliwa, Tęczowa,
bez angażowania w to rajców miejskich,
Tuwima, Wilcza, Wiśniowa.
czy władz wysokiego szczebla. Natomiast
Okręg nr 12: ulice: Hoża, Krakowska, Kujawska, Lubelska,
radni często zupełnie uchylają się od
Lubuska, Łęczycka, Małopolska, Mazowiecka, Pomorska,
rozwiązywania problemów dotyczących
Sandomierska, Sieradzka, Śląska, Świętokrzyska, Warmińcałej gminy. Teraz będzie to zapewne
ska, Wielkopolska.
jeszcze bardziej widoczne. Do tej pory
na dany okręg przypadało kilku radnych i Okręg nr 13: ulice: Bolesława Krzywoustego, Bukowa,
odpowiedzialność za ich działania na tym Cedrowa, Dębowa, Dolna, Jaworowa, Jesionowa, Kazimierza Wielkiego, Leszczyńska, Modrzewiowa, Orzechowa,
obszarze rozmywała się. Trudno ją było
przypisać konkretnej osobie. Teraz winny Platanowa, Podwale, Przemysłowa, Sosnowa, Strefowa,
będzie tylko jeden. Mało tego, taki radny Świerkowa, Widok.
będzie mógł być zmanipulowany przez
Okręg nr 14: ulice: Słowackiego, Wiosenna.
wójta lub burmistrza o dyktatorskich
zapędach, bo nietrudno jest odciąć kilka Okręg nr 15: ulice: Jesienna, Letnia, Zimowa.
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Święto
ludu pracującego

Przedstawiciele władzy na trybunie (z archiwum J. Banaszka)

W

epoce degradacji niemal każdej dziedziny życia, w czasach
socjalistycznego brakoróbstwa i
wszechobecnego partactwa oraz
wszechobecnego pozorowania
pracy – uroczyście i z pompą obchodzono święto pracy. Ludowa
sprawiedliwość nakazywała z wielką
fetą podziękować za całoroczny
trud i wkład w realizację socjalistycznych programów. Radosne

celebrowanie, mające w gruncie
rzeczy długą historię i amerykański rodowód, w epoce błędów i
wypaczeń pełne było absurdów.
Święto człowieka pracy przerodziło
się bowiem w hołd składany „jedynie słusznej partii” oraz wyraz
aprobaty dla decyzji państwowych i
lokalnych decydentów. Było drugim
pod względem ważności świętem
państwowym, zaraz po Święcie

Odrodzenia,
obchodzonym 22
lipca. Pochody obnażały
próżność
naczelnych
towarzyszy,
a uczestników pochodów przedstawiały w
infantylny i
wiernopoddańczy sposób. Im dalej
ku latom
siedemdziesiątym, tym
więcej dożynkowych
akcentów w
biało-czerwonej kolorystyce. Transparenty zapewniające
o wielkiej przyjaźni Polski i Związku
Zdradzieckiego (jak mawia pewien
lwowski przewodnik), obietnice
„Zrobimy więcej niż wynika to z
naszych obowiązków”, „Niech żyje
i rozkwita nasza ojczyzna Rzeczpospolita Ludowa”, „Socjalizm przyszłością narodu” - brzmią dzisiaj
niczym kabaretowe slogany.

Pierwszy pochód w Złotoryi na
okoliczność 1 maja odbył się w
1946 roku. Ten dzień upamiętnia
fotograﬁa ze zbioru Pani Barbary
Stolarczyk, której rodzice osiedlili
się na ziemi złotoryjskiej jako jedni z
pierwszych. Przemarsz odbywał się
ulicami Rynku Dolnego i Górnego, a
tworzyli go pracownicy magistratu
i działających cechów. Na twarzach
maszerujących widać powagę,
ale wierzę, że w sercach gościła
szczera radość. Nie z powodu nastania socjalizmu, lecz zwyczajnie
świętowania w świecie wolnym od
wojny. Pracy nikt nie markował,
pracą żyli na co dzień – ojczyzna
wymagała odbudowy, nowe miejsce osiedlenia również. Co widać na
opisywanym zdjęciu – maszerujący
idą na tle ruin, zapewne wiedzą, że
nie był to efekt działań wojennych,
lecz konsekwencja bezkarności i
bezduszności, ale też pijaństwa
„oswobodzicieli”. Te uroczyste
chwile kończące się zabawą przez
pierwszą powojenną dekadę miały
nieco inne zabarwienie, inny też był
stosunek uczestników do wspierania władzy w tym dniu.
Z biegiem lat manifestacje pierwszomajowe nabierały rozpędu i
rozmachu. Udział w nich był obowiązkowy - obejmował uczniów i

1 maja 1967, SP3 (z kroniki szkolnej)

Czoło pochodu (z archiwum T. Szymaniaka)

Z archiwum T. szymaniaka

Festyn na stadionie, rok 1957. (z archiwum K._Rybickiej)

1.5.1946 Pierwsze obchody pierwszomajowe. (fot. z
archiwum B. Stolarczyk)

Harcerze z SP 3 - 1971 r. (z archiwum K. Klewko)

pracowników wszystkich placówek
miejskich. Pracownicy stawiali się
na zbiórkę w swoich miejscach
pracy, uczniowie w szkołach – z
nieobecności należało się usprawiedliwić. Obchodom towarzyszyły występy uczniów z recytacjami wierszy
opiewającymi socjalizm i ludzi
pracy. Sztandarowym utworem był
wiersz Broniewskiego zatytułowany
„1 Maja”.
Pochodom nadawano wymiar
spontanicznego radosnego zrywu,
ale tak naprawdę były spektaklem
odtwarzanym według narzuconego
scenariusza. Masy wprawiano w
ruch, nadając im szyk, rozciągając
na całą szerokość ulicy. Tłumy
„chińskich ochotników” dzierżyły w
dłoniach przygotowane zawczasu
kwiatowe dekoracje, transparenty,
chorągiewki, gołębie pokoju nadziane na długie listewki. Kolumny
szkolne otwierały gigantyczne
tarcze i werblistki nadające tempo,
za nimi szły poczty sztandarowe,
zuchy, harcerze, uczniowie w obowiązkowym zestawieniu bieli z
granatem (niektóre dyrekcje z przesadną nadgorliwością egzekwowały
zarówno obecność, jak i odświętny
strój). Nad dyscypliną czuwało
liczne grono pedagogiczne, które
jak wszyscy inni, rozliczane było z

udziału w tej bałwochwalczej celebrze. A czuwać było nad czym, bo
młodzież chętnie pozbywała się w
krzakach swoich dekoracji, przerzucała z rąk do rąk transparenty, znikała za winklem, a nawet uprawiała
handel wymienny przekazując dalej
czerwone szturmówki.
Reprezentanci poszczególnych
zawodów, niczym w szkolnej czytance, rozpoznawalni byli na pierwszy
rzut oka. Maszerowali w uniformach, ubraniach roboczych, z atrybutami kojarzącymi się z ich pracą.
I tak górnicy „administracyjni” w
galowych mundurach, dołowi - w
kaskach i kombinezonach, służba
zdrowia w białych kitlach, przedstawiciele handlu w niebieskich
fartuchach. Sportowcy, pocztowcy,
rzemieślnicy - wszyscy w odpowiednim „opakowaniu”. Tłum maszerował ulicami, nad głowami powiewały biało-czerwone i czerwone
szturmówki, kolosalnych rozmiarów
litery na patykach układające się w
nazwy SPS, LOK, ZDK, POM, PCK,
PTTK itd.
Program uroczystości kierował
tłum przed trybuny rozstawiane
przed budynkiem Komitetu PZPR
na Górnym Rynku i w późniejszych
latach - na placu Reymonta. Runda

Kierowcy zwożący pracowników
na uroczystości pierwszomajowe.

Z archiwum R. Gorzkowskiego

Na stadionie, lata 60 - z archiwum autorki.

honorowa sprowadzała
się do przemarszu reprezentacji szkolnych i załóg
zakładowych, składających
obietnice typu „Jeszcze
więcej, jeszcze szybciej,
jeszcze ciężej”. Zobowiązania produkcyjne oczywiście
oklaskami nagradzała
„trybunowa władza”. Zgromadzony na placu tłum
obowiązkowo musiał wysłuchać transmitowanego
na żywo przemówienia I sekretarza KCPZPR, naszpikowanego
propagandą sukcesu i kończącego
się zawsze tą samą frazą - „Niech
się święci 1 Maja”. Raziła nachalna
retoryka i nagła potrzeba bratania
się z ludem. Po transmisji licznie
zgromadzony aktyw partyjny łaskawie zamykał część oﬁcjalną i zapraszał do dalszego marszu i „wesołego
świętowania”.
Zgodnie ze scenariuszem tłum
kierował się na stadion. Grupy,
które wcześniej ćwiczyły, pięknie
wchodziły w zakręt, zachowując się
jak reprezentacyjny oddział – tzn.
w miejscu dreptał wewnętrzny,
malutkie kroczki drobił następny, aż
do długich pospiesznych ostatniego
w szeregu „po zewnętrznej”, by po
wyjściu na prostą wyrównać krok i

Pocztowcy - 1956 r. (z archiwum J. Banaszka)

Przemarsz przez rynek (z kroniki SP3)

Trybuny i górnicy w pochodzie (z kroniki SP3)

nogę pokonując
ulicę
Kościuszki. Wzdłuż całej
trasy
powiewały biało-czerwone ﬂagi,
sztandary, w całym mieście słychać
było orkiestrę górniczą i ciężki górniczy sprzęt zamykający pochód.
Między balkonami rozciągały się
girlandy haseł - przydługawe zapewnienia o przyjaźni polsko-rosyjskiej. Bibułowe kwiaty albo skrzyły
się jaskrawymi kolorami w słońcu,
albo zwijały w deszczu. Bywało, że
padało albo wiał silny zimny wiatr, a
mimo to pochodu nikt nie odwoływał, ani nie wycofywał dzieci. „Zawsze z Partią” było ważniejsze. W
roku 1986 miała miejsce katastrofa
w Czarnobylu. Panującą paranoję
ilustruje przeprowadzenie pochodu
w opadającej radioaktywnej chmurze. Władze zachowały wybuch w
tajemnicy i dopiero po zakończeniu
obchodów podawano dzieciom w
szkołach jod.
Manifestantów i licznie zgromadzonych gapiów uwieczniali na
kliszach zawodowi fotografowie i
dokumentaliści amatorzy. Niektórzy
fotografowaniem zarobili trochę
grosza. Ludzie w odświętnych strojach, w towarzystwie znajomych
z pracy, dzieci i przyjaciół chętnie
pozowali do pamiątkowych zdjęć.
Na stadionie władza ludowa
dziękowała za całoroczny trud watą
cukrową, kiełbaskami, meczami,
występami dla dzieci i potańcówką
„na deskach”. Zabawy były przede
wszystkim atrakcjami dla dzieci,
którym z oczywistych powodów
towarzyszyli dorośli. Po zrzuceniu
na ziemię transparentów (napisem
do trawy) zaczynało się prawdziwe
świętowanie – z rodzinami, sąsiadami, przyjaciółmi. Zajęci zwykle
pracą dorośli mieli czas dla dzieci
– tatusiowie na dłużej przylegali do
strzelnicy, strzelali do upatrzonych
misiów i lizaków w rozmiarze talerza, przy czym większość odchodziła
z nagrodą pocieszenia – plastikowym gwizdkiem.
Te rokrocznie powielane „socjalistyczne formy rytualizacji życia
publicznego” - jak się dzisiaj o nich
mówi – z perspektywy czasu już
tylko śmieszą i zadziwiają swą oprawą - koszmarną retoryką i estetyką
czerpaną z elementarza pierwszoklasisty. Jednak fotograﬁi z tamtego
okresu nie sposób potraktować
inaczej niż retrospekcje z życia
złotoryjskiej wspólnoty. Mnogość
ujęć utrwalających udział ziomków
w pochodach pierwszomajowych,
jaką znalazłam w Państwa albumach, sprowokowała mnie do
przypomnienia Czytelnikom o tej
przebrzmiałej aktywności, z której
uwolnił nas rok ‚89. Ten rozdział
zamknięty wart był jednak przypomnienia w ramach kolejnego odcinka „foto-wspomnień”. Mimo że nie
była to podróż sentymentalna.
Joanna Sosa-Misiak

MUZYKA

„Ś

piewać każdy może…” cooltowa piosenka
sprzed 37 lat, jest nadal aktualna. Wtedy,
żeby występować wystarczały dobre plecy w
POP.
Dzisiaj, patrząc na nasze młodzieżowe sceny, śmiało mogę stwierdzić, że śpiewać każdy
umie. Świadczą o tym kolejne edycje popularnych telewizyjnych programów muzycznych w
najważniejszych stacjach TV. Jurorzy występujący w tych programach, twierdzą, że każdy umie
śpiewać, ale to mało do zrobienia kariery. Żeby
zostać Gwiazdą i mieć miliony „lajków”, trzeba
mieć „to coś”. Nie wystarczy ładnie zaśpiewać i
nie pomylić zwrotek, wykonanie musi wyzwalać
emocje, słuchacze muszą mieć ciary, wszystkie
włoski na całym ciele muszą stać – te na rękach
można, ewentualnie pokazać sąsiadom. Nic w
tym dziwnego, przecież jak każdy umie śpiewać,
to wykonawcy muszą się czymś różnić.
Przed laty organizowane były w Polsce Ludowej jeden do dwóch festiwali w roku, w Opolu
i Sopocie. O Zielonej Górze nie wspomnę, bo
impreza była ściśle tematyczna i traﬁała tylko
do wąskiej grupy odbiorców. Dzisiaj organizuje
się w roku nawet do sześciu festiwali krajowych i setki imprez lokalnych. Występują na
nich dziesiątki wykonawców. Patronat nad
imprezami sprawują różne rozgłośnie radiowe i
telewizyjne. Sponsorami są banki, browary, sieci
komórkowe, sieci handlowe, przemysł odzieżowy, przemysł mięsny (w tym drobiarski), zdrowa
żywność, chora żywność, wszyscy, którzy chcą
coś sprzedać.
W całym kraju promuje się zdolne osoby i
umożliwia im, doskonalenie swoich talentów.
Przeprowadzane są z nimi wywiady, prezentowani są w mediach, domy kultury organizują
przeróżne konkursy. Coraz więcej pojawia się
„łowców talentów”, realizujących projekty, w
których na warsztatach z fachowcami rozwijane
są posiadane umiejętności.
Postęp cywilizacyjny powoduje, że bogatsze
dzięki temu społeczeństwo, wydaje coraz więcej
pieniędzy na dobra kulturalne, w tym muzykę.
Ludzie nie tylko jeżdżą na koncerty i kupują
płyty ulubionych artystów, kupują także instrumenty muzyczne, najczęściej gitary. Wręczając
ją latorośli 24 grudnia, mówią „Idź i graj”. I tak
to się zaczyna.
„Pięć lat temu szedłem sobie z gitarą koło
mojego gimnazjum” wspomina Grzegorz Hołówka, który gra na basie w dwóch złotoryjskich
zespołach: „The Baryns” i „Forgotten Hill”, „gdy
tuż przede mną, zza rogu wyszedł znajomek
niosący gitarę. -O, cześć! -mówię do niego –też
grasz? –Też gram! odpowiedział chłopak. –To
zagrajmy razem, zaproponowałem. I tak gramy
już pięć lat”. Tym znajomym był Arek Kaszuba,
grający na gitarze i perkusji w co najmniej czterech złotoryjskich zespołach: „Naked Canvas”,

16

„The Baryns”, „Rakiet Fjul” i „Sara Tommasi”.
Wtedy, pięć lat temu powstał zespół „Faralone”.
Grzesiek opowiada, że razem z Arkiem grali
na apelu szkolnym. Po apelu podeszła do nich
Ewa Miara –Komendantka Hufca i organizator
koncertów WOŚP. „Grajki, Grajki. Zakładajcie
zespół i zagrajcie na WOŚPie” – powiedziała.
„Do koncertu pozostało dwa tygodnie, ale
spięliśmy się z Arkiem stworzyliśmy kilka własnych kawałków, dorzuciliśmy dwa covery i wystąpiliśmy na Orkiestrze” – wspomina Grzesiek
„Kopernik” Hołówka.
W podobny sposób powstawały inne zespoły
młodzieżowe. Kto z nas nie marzył żeby zostać
słynnym wokalistą lub
gitarzystą. Kto zaprzeczy, że dech mu zapiera
i dostaje niezłego
„kopa” gdy dociera do
niego, z nagłośnienia,
fala rozedrganego
powietrza poruszona
pierwszym uderzeniem
w struny gitary.
Najwięcej na rynku
jest gitarzystów, ale
ciągle brakuje dobrych
basistów. Dużo jest
wokalu, wszak każdy
śpiewać umie. Konkursów piosenkarskich w
naszym regionie jest
bez liku, a dzieci testowane są już od przedszkola. Mało, za to jest
perkusistów, więc jeden
gra w kilku zespołach i to jest normalne.
Na uwagę zasługuje fakt, że większość instrumentalistów to samouki. Podstawową wiedzę
mogą zdobyć np.: w ognisku muzycznym w
ZOKiR lub u swojego nauczyciela, ale bardziej
skomplikowane riﬀy ćwiczą ze słuchu, lub korzystając z „YouTuba”.
„Ja nie chodziłem na nauki do mojego nauczyciela, bo i tak mi powiedział, że na basie
mnie nie nauczy, bo sam nie umie. Nie miałem
wtedy neta, więc uczyłem się ze słuchu”, śmieje
się „Kopernik”.
Sprzęt
Zespół zostaje zawiązany. Teraz żeby grać
potrzebny jest sprzęt. Gitary od rodziców pod
choinkę okazują się za słabe. Kogo stać, kompletuje sam. Najdroższa jest perkusja. Trzeba na
nią wydać co najmniej 1,5 tys. zł. Mówi Mateusz
Baraniak vulgo „Baryn” grający na „garach”
w co najmniej trzech złotoryjskich zespołach:
„The Baryns”, „Vexing Question” i „Rakiet Fjul”:
„Kiedy miałem 15 lat, powiedziałem mojej ma-

mie, żeby kupiła mi perkusję, usłyszałem tylko,
żebym się wziął za naukę. Wtedy pomógł mi
starszy muzyk, który skombinował mi za 300
zł, bardzo starą niekompletną perkę. Od tego
zaczynałem”. Inni korzystali, też z nieużywanego już sprzętu, który mogli znaleźć np. w Hufcu
i sami go naprawili. Co jakiś czas można pożyczyć sprzęt od innych zespołów, czasami starsi
coś tanio sprzedadzą.
Kanciapa
Zespół ma już sprzęt, teraz trzeba gdzieś
ćwiczyć. Do tego potrzebna jest „kanciapa”.
Kto ma garaż, ten szczęśliwy, większość jednak
mieszka w śródmieściu. Mateusz: „Wszystkie
pomieszczenia w ZOKiR były już zajęte. Nasz
Zespół miał to szczęście, że udostępniono nam
kanciapę w siedzibie hufca”.
„Okres prób w hufcu skończył się wraz z
instalacją elektryczną.” – wspomina Grzegorz.
Mateusz: „Część prób, dzięki uprzejmości
Pani Dyrektor można było odbywać także w
LO”.
„O ile dobrze pamiętam, to w LO też siadła
instalacja elektryczna” – mówi Grzegorz.
„Kolejne miejsce prób to ﬁlce, dzięki uprzejmości jednego pana, który udostępnił nam
dobre lokum” –ciągnie Baryn.
Na ﬁlcach (byłe Złotoryjskie Zakłady Obuwia)
pograli trochę dłużej, prawie dwa lata. Ale w
końcu i stamtąd trzeba się było wyprowadzić.
Po raz drugi pod swoje skrzydła przygarnęła
ich Pani Dyrektor LO i w budynku Liceum mogli
się spotykać, do czasu gdy zaczęto organizować
zajęcia dla wychowanków specjalnego ośrodka
wychowawczego.
W końcu łaskawy los, pozwolił im odnaleźć
się w przytulnych salach ZOKiR, gdzie do dzi-

wyprzedzeniem. Jest klika klubów w Jaworze,
gdzie jest odpowiedni klimat, świetna publiczność i organizacja. Złotoryjski underground
rockowy występuje także w lokalach we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Szklarskiej Porębie, na
Rockmanii w Bielawie, zdarzyło się występować
i w Cuprum Arena.
Ewenement
Na naszej lokalnej scenie ugruntowaną pozycję ma „Żółta Febra”, kapela z Sokołowca. Na
ich proﬁlu na FB można przeczytać: „Żółta Febra
to czwórka młodych ludzi, których połączyła
miłość do prostych, energetycznych dźwięków”.
W 2010r. wsparci przez lokalnych decydentów,
sami sobie w Sokołowcu zorganizowali Festiwal.
Współpracowały wtedy z nimi, dwa zespoły ze
Złotoryi: „Sober” (grali tam wtedy m.in. Baryn
i Eryk Szklarek) oraz „Faralone”. Festiwal ten
nazwali „Village Punk Rock”. Z roku na rok impreza się rozrasta, występuje coraz więcej
zespołów i przybywa fanów. W tym roku
zagrali już piąty raz. Wystąpiło siedem
kapel, a publika liczyła ok. 200 osób. A to
wszystko w jednej małej wiejskiej świetlicy.
W marcu tego roku, „Żółta Febra”,
udzieliła wywiadu Radiu NaGłos. W trakcie rozmowy muzycy zaapelowali do młodzieży: „Życie szybko przemija, znajdźcie
sobie jakiś cel, róbcie coś, grajcie ile
wlezie. Nie skończcie pod sklepem albo
przed komputerem, bo to nie jest prawdziwe życie, to wirtualna rzeczywistość”.
Rok wcześniej, podczas IV edycji wiejskiego punkowego rocka, „Dee dee”,
„Saviola”, „Marian” i „Hasan” zapytani,
jakie mają plany na 2013r., odpowiedzieli:
„Chcemy wejść do studia.” Dzisiaj mają
już, profesjonalnie nagranych pięć utwo-

siaj odbywają próby, za co Zespół jest bardzo
wdzięczny Dyrektorowi Placówki.
Występy
Zespół ma już gdzie ćwiczyć, teraz trzeba
pomyśleć gdzie grać? Apele szkolne już nie wystarczą, zresztą repertuar tam jest odtwórczy, a
i publiczność jakby z obowiązku.
W styczniu WOŚP w ZOKiR zaprasza wszystkich. Po pewnej selekcji można wystąpić, także
na złotoryjskich majówkach. To trzy imprezy w
roku, a tu grać się chce! W Złotoryi jest jeszcze
„Loft ”. Poza Złotoryją każda mała miejscowość
ma jakieś swoje imprezy, może tam?
„Kiedyś, pamiętam zaprosili nas na występ
do Dobkowa” –mówi Grzesiek „po dwóch utworach podbiega do nas Wójt i krzyczy. Stanowczo
kazał nam opuścić imprezę, podobno mleko się
gdzieś zwarzyło, czy coś? My w każdym razie
byliśmy w porządku”. Może więc, większe miejscowości? W Legnicy jest „Spiżarnia”, klub w
którym każdy zespół chce się pokazać. Występ
tam to prestiż, jest się czym chwalić, ale ciężko
się tam dostać, a występy planuje się z rocznym

rów.
Nowe możliwości
W ubiegłym roku nad Złotoryjskim
Zalewem zaczęło się „nowe granie”. ZOKiR wspólnie ze Stowarzyszeniem „Nasze
Rio” zorganizowali „Złotoryjskie Rytmy
Młodych”, konkurs promujący młodych
twórców muzycznych. Na „Rytmach” wystąpiło dziewięciu wykonawców z powiatu
złotoryjskiego.
Jury I miejsce przyznało grupie „Naked
Canvas” za: „świetne aranżacje utworów,
warsztat instrumentalny i wyjątkowy wokal Malwiny Jańty”.
Naked Canvas to młody zespół. W ich
tekstach są słowa: „…marionetki z przeciętymi drucikami” - to do nich pasuje. Ciągle
grają, a trenują w piwnicy rodziców jednego z gitarzystów.
O zdobywcach II miejsca pisaliśmy już w
czerwcowym „Echu Złotoryi” z ub.r. w artykule
„Rap zza krat”. RJGR nagrodę zdobyli „za ich
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wielkie zaangażowanie, autentyczność oraz
świetne, odzwierciedlające rzeczywistość, mocne teksty”. Ich losy były nieco poplątane, ale
miejmy nadzieję, że pozytywne bodźce, jakich
dostarcza tworzenie muzyki, ugruntowane dodatkowo otrzymaną nagrodą, pozwoliły im na
ułożenie sobie życia.
III miejsce to wybór publiczności. Otrzymało je „2naście stóp pod ziemią”, które tworzy
dwójka muzyków ze Złotoryi śpiewających
reggae.
W konkursie brali udział także „Żółta Febra”,
„Aﬀect” oraz „D.E.A.D.C.H.I.L.L.”.
„Aﬀect” z Sokołowca, zaczynał na „Village
Punk Rock”. Od roku z nową wokalistką, Darią
Staszak, nagrywa teledyski, a ich muzyka odtwarzana jest w radiu.
Maciek Chrabąszcz z Pielgrzymki, twórca „D.E.A.D.C.H.I.L.L.”, jest kolejnym samoukiem. Gra

na gitarze i śpiewa własne utwory. Aktualnie z
nowym zespołem „Pięcioro od Sucharskiego”,
reprezentując swoją szkołę (ZSZ w Złotoryi) na

konkursie Pieśni Patriotycznej w Legnicy, zdobyli
wyróżnienie, a Maciek dostał indywidualne zaproszenie na ﬁnał do Wrocławia. W recenzjach
z Konkursu zanotowano, że nie było jeszcze,
wykonania pieśni patriotycznej z czasów II wojny światowej w stylu „trash metal”. Nikt tak nie
wymiata na gitarze jak on.
W tym roku złotoryjski underground rockowy
może już przestać być undergroundem. W maju
zapowiadają się bowiem, dwa dni promocji tych
kapel. Oprócz II edycji „Złotoryjskich Rytmów
Młodych”, organizowany jest Otwarty Złotoryjski Maraton Muzyki Rockowej, na którym wystąpią też „dłużej grające” zespoły, m.in. takie
jak, poruszający sejsmografy, „Radcurie”.
Za Maraton odpowiedzialne jest Stowarzyszenie „Złota Cooltura” z Danielem „Torezem”
Leksem na czele, który od lat działa w lokalnej
branży muzycznej, a wcześniej sam występował
w różnych zespołach.
Sprawdzoną pomocą fachową w Stowarzyszeniu „Nasze Rio” służą aktywnie
działający muzycy: wspomniany wyżej
Mateusz Baraniak oraz Mateusz Pasek,
dziennikarz muzyczny, menadżer, juror
I edycji „ZRM”, a przede wszystkim
gitarzysta i drugi głos zespołu „Vexing
Question”.
Zapowiada się mini Woodstock.
Obyczaje
Muzyka łagodzi obyczaje, Pisał J.
Waldorﬀ. To parafraza myśli Arystotelesa „muzyka wpływa na uszlachetnienie
obyczajów”, które bardziej tu pasuje.
Wiele osób uważa, że środowisko rockowo-punkowo-metalowe, przez to, że
głośne, warczące, piszczące i zgrzytające, jest siedliskiem wszelakiego zła, że to
sami pijacy, ćpuny i czciciele diabła. Co
powoduje takie opinie? Według mnie
strach. Strach przed innością, przed tym,
czego nie znamy. Wystarczy pójść za
scenę po szczególnie przerażającym występie. Panuje tam atmosfera skupienia
i pracy. Wystarczy, też uważnie przyjrzeć
się osobom tańczącym „pogo” przed
sceną, tam jak ktoś upadnie zaraz jest
podnoszony, nikt nikogo nie zdepcze,
zbyt agresywni prowokatorzy od razu są
usuwani. W końcu wystarczy porozmawiać z Barynem, Paskiem, Kopernikiem,
Grzybem, Hasanem, Arkiem, Malwiną,
Karolem, Martyną, Pawłem i Maksiem,
Darią, Łysym (no może z nim to nie),
Hrabim – to zwykli ambitni, pracowici,
uczciwi, szlachetni, inteligentni, skupieni
na swoich celach, umiejący pracować
w grupie młodzi ludzie. Znamy ich przecież: to nasze dzieci.
Mają swoje wady i zalety, jak każdy z
nas. Są czasami nerwowymi, wybuchowymi, niecierpliwymi malkontentami,
ale z całą pewnością nie ma wśród nich
ludzi zawistnych, idących po trupach,
małostkowych, z klapkami na oczach i
„o małym rozumku”, jak w żadnym środowisku.
Mówi Baryn: „Często zdarza się, że
młodzi ludzie zakładający zespoły uważają, że na próbach gra się tylko 15 minut. Tacy ludzie nic nie stworzą. Wierzcie
mi, praca, dyscyplina i świadomość,
jakiej nabiera się w naszym środowisku
szybko zniechęcają słabe jednostki. Dopiero grając systematycznie przez kilka
lat można coś osiągnąć”.
Rodzicu, śpij więc spokojnie, gdy na
początku maja 2014r, twoje dziecko
będzie wychodziło z domu, nucąc pod
nosem piosenkę z Kabaretu Starszych
Panów: „Lecz gdy spłynie mrok wieczorny, typem staję się upiornym”.
Jarosław Jańta
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PAMIĄTKI RODZINNE

ZOTORYJSKIE ECHA

M

ój dziadek, Józef Petters, urodził się na terenie byłego ZSRR, ponieważ tam w okresie
stalinizmu zostali zesłani jego rodzice. Gdy miał
16 lat, wraz z całą rodziną wyjechali na Sybir.
Do wojska wstąpił w momencie formowania się
III Dywizji Piechoty im. Romualda Traugutta w
Sielcach nad Oką, która weszła w skład I Armii
Wojska Polskiego. Ze swoją dywizją przeszedł
cały szlak bojowy. Służył w jednostce pancernej
jako dowódca działa. Brał udział w wyzwoleniu
Warszawy, bitwie o Kołobrzeg, zdobyciu Wału
Pomorskiego oraz w walkach o Berlin. Po zakończeniu działań wojennych został odesłany w
Bieszczady, gdzie walczył z bandami Ukraińskiej
Powstańczej Armii. Wracając do domu, zabrał
na pamiątkę pocisk do działa, z którego strzelał
do wroga. Do dnia dzisiejszego działo, którego
dziadek był dowódcą, znajduje się w Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie.
Patrząc na pocisk, pozostawiony przez mojego
dziadka, odczuwam dumę z bycia jego wnukiem.
Marcin Petters

Chrzanowe
wariacje

B

liskość Świąt Wielkanocnych od lat w mojej
rodzinie wywołuje poruszenie. Mój Małżonek, kultywując rodzinną kresową tradycję,
urządza w ogrodzie „męskie tarcie chrzanu”.
Towarzyszą mu męscy przedstawiciele rodu, od
czasu do czasu- któryś z zaprzyjaźnionych panów. Panowie zasiadają wokół stolika, każdy ze
swoim sprzętem i pięknie obrany bielutki chrzan
ląduje na drobnej tarce. Dla zabezpieczenia
oczu zakładają okulary. Ale nic to! Intensywny
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amiątki rodzinne, artefakty naszej
przeszłości, często schowane gdzieś na
strychu albo starannie wyeksponowane w
naszych domach. Są częścią naszej spuścizny, pozwalają pielęgnować wspomnienia i

zapach wdziera się w otaczającą ich przestrzeń
i wywołuje strugi łez. Piękny to widok! Mężczyźni trą chrzan i płaczą nad jego losem, a
dla pokrzepienia i na pociechę wychylają
po kieliszeczku rozweselającego płynu, a
chrzan skrapiają cytryną.
A ja w tym czasie „znów jestem w
szkole” i myślę, co bym
powiedziała uczniom. W
dawnych czasach, sięgających XVI wieku,
znany pisarz, Mikołaj Rej w swoich
pamiętnikach
podaje staropolski przepis
na ćwikłę,
opisuje to
tak: „Nuż też
ćwikiełki w piec
namotawszy,
a dobrze przypiekszy nadobnie
ochędożyć, w talerzyki nakrajać, także
w faseczkę ułożyć, z chrzanikiem, co najdrobniej
ukrążawszy, przytrząsnąć, bo będzie
długo trwała, także koprem włoskim
trochę przetłukszy, przetrząsać a octem
pokrapiać, a solą też trochę przesalać, tedy to
jest tak osobny przysmak i sama pani ćwikła,
bo już będzie i barzo smaczna i barzo nadobnie
pachnęła”.
Kiedy tartego chrzanu jest odpowiednia ilość,
część tej porcji dostaję ja na przygotowanie
ulubionych przez dzieci chrzanu ze śmietaną
i chrzanu z jabłkami. Natomiast Małżonek
przejmuje swoją część i zawłaszcza sobie prawo
wykonania pani ćwikły. Nikt mu w tym nie prze-

Radość jednania

łączyć obecne pokolenia ze swoimi, nawet bardzo odległymi, korzeniami.
W moim domu też jest taka piękna, rodzinna
pamiątka. To zwykły krucyﬁks, posrebrzany,
nieduży, ale mający swoją historię. Ten krzyż
dostała moja prababcia, Julia Mileszko z d. Szefernaker, od swojej mamy, kiedy wraz z mężem
skończyli w czerwcu 1939 r. budować dom w
Hoszowie, powiat Stanisławów. Zaraz potem
wybuchła II wojna światowa. Dziadek Józef,
polski kolejarz, zginął w pierwszych jej dniach,
zabity przez Ukraińców. Babcia musiała całą
wojnę wychowywać i chronić pięcioro dzieci.
W 1945 r. została wypędzona z polskiej Ukrainy
i wtedy, ratując życie swojej rodziny, zabrała
z domu jedynie pierzynę i ten właśnie krzyż.
Została przesiedlona do Złotoryi i jeszcze często
przyciskała krzyż do piersi, zmagając się z okrutnym losem, niebezpieczeństwem i głodem.
Po śmierci mojej babci, Emilii Tyc z d. Mileszko, krucyﬁks wędrował wszędzie tam, gdzie los
posiał naszą rodzinę. Dziś rodzinna pamiątka
stoi w moim domu. Zawsze, gdy jest używany,
przypomina mi, kim jestem, jakie wartości
uświęca i jaki jest cenny dla mojej rodziny, choć
nie jest ze złota i brylantów.
Kiedy więc któregoś jesiennego wieczoru
straż pożarna wszczęła alarm powodziowy w
mojej miejscowości i poleciła natychmiast ewakuować siebie i najpotrzebniejszy dobytek – bez
wahania spakowałam też krucyﬁks prababci
Julii.
Teraz już wiem, że gdziekolwiek los każe mi
założyć rodzinę i zbudować dom dopiero, kiedy
stanie w nim ten krzyż, będę spokojna, że gdzieś
z góry patrzą na mnie kochane oczy prababci
Julii, a wszyscy moi przodkowie nie dopuszczą,
bym zapomniała o swoich korzeniach i świętych
obowiązkach wobec mojej rodziny i mojej ojczyzny.
Alicja Tyc
szkadza, wszak robi wyśmienitą, ale corocznie
ogłasza: Ćwikłę robię ja!
Pani Ćwikła
1 kg buraków podłużnych, 3 spore korzenie
chrzanu, 1 łyżka cukru, około pół łyżeczki soli,
sok z 1 cytryny, ok. ¼ szklanki przegotowanej
wody
Starannie umyte buraki ugotować ze skórką. Przestudzone obrać i utrzeć na drobnych
oczkach. Obrany chrzan zetrzeć na drobnej
tarce i dodać około ¼ szklanki przegotowanej
wody (zależy od soczystości chrzanu). Połączyć z
burakami, dodać cukier, sól, sok z cytryny. Dokładnie wymieszać, doprawić do smaku. Ćwikłę
należy przyrządzić kilka dni przed spożyciem.
Chrzan ze śmietaną
1 chrzan, jedna łyżka masła, sok z 1 cytryny,
surowe żółtko, szklanka śmietany 18%, sól,
szczypta cukru
Obrany i umyty chrzan zetrzeć na tarce na
drobnych oczkach. W rondlu stopić masło i
garnek zdjąć z ognia – dodać chrzan, wymieszać, rozprowadzić śmietanę tak, by powstał
gęsty krem. Dodać sól, cukier i sok z cytryny,
zaciągnąć żółtkiem. Wstawić do lodówki, podawać do zimnych mięs i wędlin. Do szybkiego
spożycia.
Chrzan z jabłkiem
1 chrzan, duże winne jabłko, sok z połowy
cytryny, jedna płaska łyżeczka cukru
Obrany i umyty chrzan oraz obrane jabłko
zetrzeć na tarce na drobnych oczkach. Skropić
sokiem z cytryny dla zachowania bieli. Wymieszać chrzan z jabłkiem, solą i cukrem. Przyrządzić na dzień przed podaniem.
Życzę smacznego
Bożena Wróblewska

Z
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rzypuszczam, że słowa i melodia tej pieśni
choćby fragmentarycznie, znane są bardzo
wielu złotoryjanom, a z pewnością miłośnikom
pieśni chóralnej. Sposobności ku temu złotoryjanie mieli sporo. Nie zdobyłem potwierdzającej wiedzy, czy miały ją w swoim repertuarze
pierwsze polskie chóry: Chór Szkolny S.P. nr
1 i Chór Paraﬁalny K. Bryjanowskiego. Z pewnością śpiewały go później w szczególnie uroczystych okolicznościach chóry szkolne (S.P.nr
1 i S.P.nr 2) prowadzone przez St. Bąka, stuosobowy Chór Żeński S.P.nr 3 J. Kaliciak, Chóry Z.
Francuza( L.O. oraz Z.N.P przy P.D.K.).Jedną z
pierwszych pieśni , którą śpiewał Chór Nauczycielski ,,Bacalarus” już w czasach St. Bąka był
właśnie ten hymn.
To nie pomyłka. Ten utwór traktowany jest
przez muzykologów jako hymn ; prawie wszędzie w Polsce, jako pierwszy hymn państwowy i
słucha się go na stojąco. Długo traktowano ten
utwór jako anonimowy, nieznanego autora . Powoli zaczął się przebijać pogląd, że twórcą jest
Wincenty z Kielczy. W pojęciu wielu Polakow ,,

Kwiecień 2014

opóźnieniem dotarła do mnie ta propozycja
(z r. 2013)
To przede wszystkim wywiad rzeka z abp.
opolskim A. Nossolem. Pracy podjęli się dwaj
dziennikarze Nowej Trybuny Opolskiej – Krzysztof Zyzik i Krzysztof Ogiolda, a wydrukowała
Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu. Ta wartościowa pozycja składa się z trzech części
– pierwsza zawiera wywiad z emerytowanym
biskupem opolskim, w którym na kanwie przeżyć opolan, a przede wszystkim własnych, przypomina najistotniejsze fragmenty dziejów pojednania polsko – niemieckiego. Na drugą część
składają się głosy ważnych osobistości życia
publicznego na Śląsku Opolskim na temat działalności Arcybiskupa w kontekście jego działań
na polu pojednania polsko – niemieckiego, a
także szerszej – pojednania międzyludzkiego. A
w tej sprawie mój ziomek (obaj urodziliśmy się
w Brożcu, a nasze chałupy sąsiadowały ze sobą
przez ogródki) ma do powiedzenia najwięcej z
całego ówczesnego Episkopatu, gdzie jego głosu
słuchano raczej ,,tak sobie.”- W Watykanie
natomiast -zawsze bardzo uważnie. W gronie
wypowiadających się znajdziemy wybitne postaci życia międzynarodowego(m. in. premiera
T. Mazowieckiego, kanclerza H. Kohla, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego H. G. Poet-

teringa , W. Kaspera – byłego przewodniczącego
watykańskiej kongregacji ds. ekumenizmu, świata kultury (m. in. K. Kutza, prof. D. Simonides).
W trzeciej części umieszczono bardzo ważne
dokumenty dotyczące polsko - niemieckiego
zbliżenia i współpracy, m. in. pełny tekst orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich oraz odpowiedzi tychże. Przez dłuższe lata
polscy wierni w dużym stopniu podlegali różnym ,,omówieniom” obu tych dokumentów w
czym celował dyżurny napastnik prof. K. Kąkol.
Jest więc okazja, ażeby Czytelnik zapoznał się z
oryginałem i wyrobił sobie własne zdanie, co też
polscy biskupi ,,wyprawiali” z okazji Millenium.
Dawno nie przeczytałem książki jednym tchem.
Okres Wielkiej Nocy powinien sprzyjać udaniu
się do księgarni lub zamówieniu tej książki w
księgarni Wydawnictwa Świętego Krzyża lub w
Księgarni Św.Jacka (obie w Opolu) , lub w zamku
i w sanatorium Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim(tu mieszka obecnie Arcybiskup).
Warto tę książkę mieć, przeczytać i wsłuchać się
w słowa, które wypowiada rzetelny i uczciwy
oraz szczerze wierzący kapłan.
Z Wielkanocnym i radosnym hymnem
Zmartwychwstania
Alfred Michler

prawo” do stworzenia hymnu ma Wielkopolanin lub Małopolanin, no może jeszcze Mazowszczanin. Ale Ślązak!? Chyba, że z Zagłębia. W
żadnym przypadku z Opolszczyzny!
Kielczę przyjmowano bowiem po prostu jako
Kielce. Dopiero, ok.30. lat temu prof. Uniwersytetu Poznańskiego, Gerard Labuda, odważnie
ogłosił tezę, że Wincenty pochodził nie z Kielc,
lecz z Kielczy, z wioski koło Strzelec Opolskich,
pod Górą św. Anny. I od tego czasu pogląd ten
jest przyjmowany w publikacjach oraz komentarzach przed występami, kiedy jest wykonywany
hymn
,,Gaude Mater Polonia”. Dla uczczenia autora
i hymnu od 10 lat organizowany jest w Kielczy
festiwal pieśni ,,Gaude Mater Polonia”
Kim więc był Wincenty z Kielczy? Oﬁcjalnie
uznaje się, że to wybitny dziejopisarz, hagiograf
i muzykolog średniowiecza, znany znawcom
literatury polskiej, historii średniowiecza i muzykom przede wszystkim jako autor hymnu ,,Gaude Mater Polonia”- (http:www.wodip.opole.
pl).Przydomek z Kielczy można interpretować
alternatywnie: urodził się w Kielczy, względnie
Kielcza była jego miejscowością rodową.
Dziś Kielcza liczy ok. 3 tysięcy mieszkańców.
Sam Wincenty urodził się na przełomie XII/XIII
wieku. W dokumentach historycznych wypływa po raz pierwszy w roku 1222 jako kapelan
dworu biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża.
Zaś ród Odrowążów pochodził z Opolszczyzny,
a konkretnie z Kamienia Śląskiego (tej samej
miejscowości, w której zamku przebywa obecnie emerytowany abp. Opolski A. Nossol). W
roku 1227 wymieniany jest już jako kanonik w
kapitule krakowskiej. Z Odrowążów wywodzi
się także św. Jacek (Hiacynt)- patron Diecezji
Opolskiej.
Ważną datą w życiorysie Wincentego jest rok
1235, kiedy wstąpił do zakonu dominikanów.
Otrzymał wtedy zadanie zebrania informacji
na temat życia uznanego za męczennika, biskupa Stanisława ze Szczepanowa, któremu śmierć
męczeńską miał zadać osobiście polski król
Bolesław II
Śmiały, posądzając duchownego o knowania przeciw niemu. Wszczęto wówczas proces
kanonizacyjny bpa Stanisława i wiedza ta była
niezbędna do przeprowadzenia tego procesu.

W ten sposób Wincenty spisał ,,Żywot
mniejszy św. Stanisława” .Dzieło to uzupełnił
,,Historią św. Stanisława”, czyli oﬁcjum brewiarzowym ku czci świętego z hymnem ,,Gaude
Mater Polonia” oraz innymi. Z dorobku Wincentego korzystał także wielki dziejopis Jan Długosz,
czerpiąc obﬁcie z tzw. zaginionej kroniki dominikańskiej autorstwa Wincentego.
W latach 1257-60 Wincenty był przeorem zakładanego w Raciborzu zakonu dominikańskiego.
Zmarł w latach 70. XIII w.; w nekrologu dominikanów krakowskich zgon zapisano pod datą 2
stycznia, wymieniając Wincentiusa de Kielcza.
Hymn ,,Gaude Mater Polonia” powstał w
nierozerwalnym związku z kanonizacją św. Stanisława (1254).
Polska jest w przededniu kanonizacji Papieża
Polaka - źródła dumy nie tylko polskich chrześcijan i katolików.
Wyobrażam sobie, że dziś wszystkie chóry w
Polsce szczególnie starannie ćwiczą i utrwalają
tę radosną pieśń, ażeby w odpowiedniej chwili,
w dniu 27 maja 2014., w najwyższym uniesieniu, ale radośnie, skierować w świat i ku niebiosom hymn ,,RADUJ SIĘ MATKO POLSKO”
,,Warto przytoczyć słowa tego znakomitego
hymnu:
Gaude Mater Polonia
prole fecunda nobili
summi regis magnalia
laude frequenta vigili
Amen
Nie trzeba być biegłym językoznawcą aby
dostrzec w tym utworze wielki kunszt. Wincenty
w zaledwie 12. słowach ,w 4. Wersach po 3
wyrazy (z rymem) potraﬁł ująć głębię sytuacji i
nałożyć na to wspaniałą melodię.
To potraﬁą tylko mistrzowie.
Raduj się matko Polsko.
Twój ród wsławiony
niech Pana chwali,
Króla królów najwyższego
Przy okazji wspomną być może jego śląskiego
autora z Opolszczyzny.
Alfred Michler
PS: Za pomoc w przygotowaniu tekstu
dziękuję p. Jadwidze Kaliciak i Romanowi Gorzkowskiemu
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ŻYCIORYSY
Kuczkowskiej, w
powiecie
włoszczowskim.
Kiedy
zmarła
moja
mama,
miałam
dziesięć
lat. Nade
mną i siostrą opiekę
przejęła
macocha,
z którą mój
ojciec miał
jeszcze pięcioro dzieci.
To była zła
macocha –
jak z bajki o
Kopciuszku
- wysłała
mnie na zaH. Pałaczewska z mężem i najstarszym synem
robek. PieniąBogdanem, urodzonym jeszcze w Niemczech w
dze pobierali
czerwcu 1945 r.
dorośli, nawet
ich nigdy nie
Panią Heleną Połaczewską z d. Idziak,
widziałam.
spotkałam się dzięki państwu Marioli i LuMoi rodzice wiedli skromne życie, bo chociaż
cjanowi Siutom, którzy udzielili nam gościny.
dziadek był bogaty, majątek tak podzielił, że poPani Helena, pomimo że w kwietniu ukończy
zostali synowie powinni mojego ojca spłacić, ale
dziewięćdziesiąt trzy lata, zaskakuje i zachwyca
nigdy tego nie dopełnili. Trzeba było sobie rawspaniałą pamięcią. W trakcie rozmowy okazadzić i mój ojciec najmował się do prac rolniczych
ło się, że choć już źle widzi, dobrze pamięta, kto
w majątku, zapłatę dostawał w płodach rolnych.
znajduje się na którym zdjęciu oraz gdzie, kiedy
Moja służba w majątku hrabiego Potockiego w
i z jakiej okazji fotograﬁa została wykonana.
Koniecpolu polegała na pilnowaniu dwójki dzieFenomenalne! Troszkę ma kłopoty z nogami, ale ci, siedmiu krów, dwóch koni i dwudziestu gęsi.
Ale jakby tego było mało, uczestniczyłam w wyobraca dolegliwość w żart mówiąc, że chodzik
kopkach i młóciłam zboże maszyną. U hrabiego
tak pędzi, iż musi go gonić i przez to szybko chopracowało siedemdziesiąt osób. W tym czasie
dzi. A kiedy wchodzi do domu, piesek kładzie się
było mi bardzo ciężko: byłam niedożywiona,
przy chodziku swojej pani i pilnuje (bez względu
brakowało mi snu, a z wysiłku bolały mnie plecy.
na pogodę).
Zarabiałam drobne grosze budzeniem ludzi ze
Sieroca dola
wsi na roraty. Jako dwunastolatka pojechałam
Kiedy urodziłam się, rodzice moi, Józefa (z
do Częstochowy i zostałam nianią, kucharką i
d. Siuta) i Antoni Idziakowie, mieszkali w Woli

Człowiek
powinien
być
spokojny,
cichy
i
dobry

Z

W zielonym gaiku trawka się kołysze, a ja
drogi braciszku drobny liścik piszę.
Piszę ja go piszę w tym zielonym gaju, a ptaszęta się ze mnie naśmiewają.
Niech one się śmieją, ja się tym bardzo cieszę,
Że jeden z ptasząt drobny liścik do ciebie niesie.
Do stołu zasiadam i liścik rozkładam i z tobą,
drogi bracie, się witam.
Nie witam się rękami, lecz bożymi słowami.
I Idź liściku w drogę, bo ja iść nie mogę, przez
góry doliny, braciszku jedyny.
Gdy zajdziesz leciutko – skłoń się mu niziutko,
gdy zajdziesz do proga - pochwal Pana Boga.
W drugim roku wojny, pod namową macochy,
z koleżanką zgłosiłyśmy się na roboty do Niemiec. Potem przyjechała moja siostra, Prakseda.
Było nam raźniej. Traﬁłyśmy do gospodarzy
w Bramstedt. Nie było to dobre miejsce, bo
chociaż bauerka była dobra, to gospodarz bardzo nami pomiatał i bił batem. Był to SS-man,
który służył w Częstochowie. Podczas jednego z
przyjazdów na urlop pokazywał rodzinie różne
skradzione w Polsce zdobycze. Były to: uprząż
dla koni i wiele lalek śpiących, które prowadzone za rączkę chodziły. Po wojnie syn ich wrócił z
frontu wschodniego z odmrożeniami. Uciekłam
od nich. Nie spotkała mnie za to żadna kara, bo
szybko traﬁłam do innej „łagodniejszej” rodziny,
która bardzo chętnie wyzywała nas od „polskich
świń”, a poprzedni gospodarze szybko pocieszyli
się nową robotnicą – Rosjanką. Niemka zadawała mi dużo pracy kuchennej i mówiła: Rób, bo
nie masz matki, kto ciebie nauczy. Dużo się przy
niej nauczyłam. Bauerka szybko dostrzegła, że
mam bardzo dobrą pamięć - co raz usłyszałam,
pamiętam do dzisiaj. Kiedy Niemka coś piekła,
wołała mnie, żebym dyktowała przepis, bo ona
musi sprawdzać, a ja już mam go w głowie. Ile
ja się potem w życiu tortów napiekłam, dla całej
wsi!
Marzenie o lepszym życiu
Byłam nawykła do ciężkiej pracy, robiłam, co
mi kazano i rosłam, dojrzewałam. Właśnie tam,
na robotach poznałam mojego męża – Czesława
Połaczewskiego z Inowrocławia. Później – kiedy
skończyła się wojna, byłam szczęśliwa, miałam
przy sobie miłość i opiekuna. A kiedy postanowiliśmy się pobrać, Niemka nam pomogła, po-

potem było przyjęcie weselne z tańcami w izbie
szkolnej. Zaraz po wojnie dużo Polek i Polaków
pobierało się – niektóre pary od dawna miały
się ku sobie, ale żenić się nie wolno było. I nagle
okazało się, że wielu chce wziąć ślub. Nie było
księdza polskiego, więc sakramentu udzielał
ksiądz niemiecki – 20 ślubów tygodniowo.
Dwie córki różnych bauerów poślubiły Polaków.
Niemcy krzywo na to patrzyli. Jeszcze w czasie
wojny jedna z nich siedziała w więzieniu za
uleganie zalotom robotnika Polaka. Dziewczyny
pożyczały sobie białe suknie, zwłaszcza te, uszyte z niemieckich jedwabnych spadochronów.
Pięknie leżały i lśniły. Welony cięło się wtedy
na kawałki, na pamiątkę, by i inne panny miały
szczęście do zamęścia. Miesiąc po kapitulacji
Niemiec, urodził się mój syn Bogdan. Kiedy zostałam matką, zaczęłam marzyć o lepszym życiu
dla mojego dziecka. Dużo wtedy myślałam o
mojej nieżyjącej Matce, o jej dobroci i o swojej
za nią tęsknocie. Najczęściej, kiedy usypiałam
synka, przypominałam sobie swoje modlitwy,
skargi i płacze na jej grobie i czułam jak budzi
się we mnie macierzyństwo i pragnienie przetrwania – dla synka. Przecież wojna się skończyła – myślałam - i wrócimy do ojczystego domu.
Przypominałam sobie i nuciłam różne pieśni i
piosenki. Ja tak mam od dziecka, że musiałam
wszystko dobrze wiedzieć. Jeśli słyszałam pieśń
podczas procesji i czegoś nie zrozumiałam, biegłam do jakiejś kobiety dopytać się, jak ma być
i już mi to zapadało w pamięć. (Śmiech) Tamto
smutne dzieciństwo krąży w mych myślach i
powraca w przyśpiewce:
Naokoło listeczkami, naokoło kwiateczkami, a
pośrodku róże.
Idzie dziecię, do drzwi puka, a macocha kija
szuka, gdzieś bękarcie był?
Jam nie bękart, mówię tobie, byłam na swej
mamy grobie, gdzie mej mamy grób - gdzie
mej mamy grób?
Na swoim
Wracając z Niemiec, pojechaliśmy do krewnych męża w Poznaniu, a potem do Inowrocławia. Na Ziemie Odzyskane pojechała z nami
męża siostra Stefania Połaczewska-Kijewicz. Był
rok 1946. Moi rodzice mieszkali już w Sędzimirowie, a my zamieszkaliśmy w Czaplach, jeszcze

Organizowało się nasze życie we wsi. Było
biednie, ale byliśmy młodzi, silni, zadowoleni, że
skończyła się wojenna tułaczka. Może mieliśmy
wtedy skromne potrzeby? Też pracowaliśmy
ciężko, ale już na swoim. Czaplińskie lasy zawsze obﬁtowały w grzyby, jagody. Kto nie miał
w ogrodzie - zbierał leśne maliny. Zbierało się
pokrzywy dla kaczek, świń. Większość prac na
świeżym powietrzu, czasami było zimno, ale
nie chorowaliśmy tak często, jak obecnie chorują dzieci i dorośli. Dzieci chodziły grupami do
szkoły w Nowej Wsi Grodziskiej. Nieraz bardzo
długo wracały, chciały się bawić, a w domu
czekały drobne gospodarskie prace. Ale trzeba
było samemu się do rozwoju wsi przyłożyć, więc
znalazłam dla siebie pole działania. Kręciłam się
wokół spraw kościelnych - jak zorganizowanie
drewna na krzyż misyjny, adorowanie obrazów świętych, prowadzenie Różańca i pieśni,
towarzyszących uroczystościom kościelnym.
Działałam też bezpośrednio dla ludzi z ludźmi,
pełniąc zaszczytną funkcję Przewodniczącej
Kola Gospodyń Wiejskich. Robiłyśmy wieńce
dożynkowe, przygotowywałyśmy poczęstunki,
skubałyśmy pióra, ale też przygotowywałyśmy
przedstawienia, wystawy i spotkania. Ponadto
organizowałam dostawy kurczaków gospodyniom do chowu, pomagałam pozyskać zapomogi, także załatwić leczenie sanatoryjne. Dużo
też podróżowałam, jako przewodnicząca raz
na jakiś czas jechałam na spotkania z innymi
przewodniczącymi. Nie należałam do zespołu
śpiewaczego, ale uczyłam się piosenek od nich,
a one ode mnie. Byłam niejako ich menedżerką
i jeździłyśmy na przeglądy. Jak wcześniej mówiłam, lubiłam robić pożyteczne rzeczy dla kościoła i paraﬁan. Ufundowałam zakup ﬁgury Jezusa,
monstrancji i obrusa ołtarzowego do naszego
kościoła. Z jednej z pielgrzymek do kapliczki
przywieźliśmy ﬁgurę Matki Boskiej z Niepokalanowa, jako dar paraﬁan dla kościoła.
Dużo młodych ludzi pobierało się. Wesela,
chrzty i komunie zbierały rodziny i znajomych,
więc szykowano przyjęcia. Zwykle każda gospodyni dawała jajka, śmietanę, ser. Jako prezent
młodzi dostawali 100-150 zł. Najbieglejszą weselną gospodynią była pani Stefania Głowacka.
Specjalistka od pieczenia i gotowania. Ciągle ją

pieśni pobożne, przychodziła pielęgniarka: Teraz
cisza, będzie wizyta. Potem zamykała nam drzwi
i razem modliłyśmy się dalej.
W cieniu legendy „Czarnego Janka”
Oprócz stałych mieszkańców, była tu grupa
mężczyzn, o których wiele nie wiedzieliśmy. To
byli przybysze, prawdopodobnie z partyzantki.
A jak było naprawdę? Kto to wie? Mówiono, że
mają siedzibę na górze Ostrzyca. Ogólnie ludzie
bali się ich. Opowiadano, że zabierali ludziom
pieniądze. Piekarza w Grodźcu odwiedzali, a
potem go okradli i kiedy żona piekarza przyszła
do Czapli na zabawę, rozpoznała na jednym
mężczyźnie kurtkę męża.
Ta powojenna rzeczywistość była skomplikowana. Pamiętam wielki dramat. Palił się dom
jednej rodziny i nie można było znaleźć matki.
Nawet sąsiadka, Malinowska, była przekonana,
że poszukiwana uciekła do lasu. Szukała jej na
polu synowa i wreszcie znaleźli ją; Józef Ostręga
i Wirobij wyciągnęli płonącą kobietę z chlewika. Biedna próbowała coś powiedzieć, jakby
„wody”, ale głos zanikał. Aby przyspieszyć pomoc, poszkodowaną położono na małym wozie
strażackim i dopiero w Pielgrzymce przełożona
została do karetki Pogotowia. Wieczorem zmarła. Może to i lepiej, bo była bardzo poparzona i
strasznie cierpiała.
A wieczorem jeden z mieszkańców wsi zajrzał
do lasu i tam znalazł spalonego w ognisku mężczyznę, umierający był synem spalonej kobiety.
Przez naszą okolicę przewijało się dużo przyjezdnych. Kiedy powstały PGR-y, do Zagrodna
przyjeżdżali do pracy z centralnej Polski i oni też
wywozili, co się dało. Pomieszkiwali i odjeżdżali
wzbogaceni szabrami poniemieckiego dobra.
Wielu gospodarzy zetknęło się z Bogdziewiczem. Opowiadała sąsiadka, że na jej wesele
przyszli w kilku chłopa, zapytali, czy mogą potańczyć. Potańczyli, pojedli, popili i poszli. Kiedyś Czarny Janek przyszedł do naszego domu,
szukali Aduszkiewicza (on u nas był i skrył się
na strychu), ale pochodzili po pokojach i poszli. Słyszałam, że dziewczyna, która pomagała
Czarnemu Jankowi, mieszka w Jerzmanicach. A
Bogdziewicza stracono. W tamtych czasach baliśmy się wielu rzeczy prawdziwych i zmyślonych.

Czesław Połaczewski wśród pracowników kolei

Ślub siostry Praksedy w sukni z
czaszy spadochronowej
praczką przy rodzinie. Wreszcie
wróciłam do domu. Wojna
niosła zagrożenia, najbardziej
baliśmy się łapanek, z siostrą
pracowałyśmy w majątku. Pisałam do brata listy. Wszystkie
mogę powiedzieć z pamięci, bo
Ślub syna ja to wszystko wymyśliłam.
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Przydziałowa kapusta z PGR,
Lata 50-te

zwoliła wziąć konie na dojazd do kościoła. Szkoda, że mnie, sierocie, nikt wtedy nie śpiewał „po
naszemu”: „Panie Boże zapłać, żem się ożeniła,
już mnie nie będzie moja mama biła. A jak mi w
kościele organy zagrają, już moi rodzice nic do
mnie nie mają”. Oczywiście to nie mama mnie
biła, tylko macocha, ale przyśpiewka jest przyśpiewką. Ślubu udzielił nam ksiądz niemiecki, a

W Złotoryi
wówczas z Niemkami. W późniejszych latach
odwiedzały nas kilkakrotnie. Mieliśmy tylko trzy
hektary, więc mąż poszedł do pracy, a ja prowadziłam dom, chowałam dzieci i swoją pracą
u ludzi odrabiałam pożyczanie konia. Byliśmy
zgodną rodziną i żyło nam się coraz lepiej. Tato
był przemęczony i w wieku sześćdziesięciu lat
zmarł podczas orki.
Kwiecień 2014

H. Połaczewska z wnukami
podpytywałam, ile czego dodała i już mam w
głowie swoją książkę kucharską. Kiedy mi było
trzeba, otwierałam tę swoją książkę w głowie i
czytałam – to takie proste. Prawie na wszystkie
wesela we wsi piekłam torty. Lubią mnie ludzie.
Wszędzie, gdzie byłam, zaraz były śpiewy i opowieści.
Kiedy leżałam w szpitalu, śpiewałyśmy w sali

Pani Helana z ufundowaną przez
siebie monstrancją

Długo jeszcze było ciężko, ale ludzie byli sobie
życzliwi i pomocni. Dobrze wspominam tamte
lata i mam teraz o czym myśleć i rozmawiać.
Tylko jest coraz mniej chętnych do słuchania –
nie mają czasu.
Rozmawiała i opracowała Danuta Sosa.
Zdjęcia z albumu Pani H. Połaczewskiej.
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PANORAMA GMINY PIELGRZYMKA

W

dzisiejszym artykule, kolejnym z cyklu
prezentującego miejscowości gminy Pielgrzymka, chcemy przedstawić Czaple, które w
zeszłym roku zajęły I miejsce w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska 2013” w kategorii „Najlepszy start w odnowie wsi”.
Zarys historii
Czaple (Hokenow, Hockenau, Górzysko) składają się z kilku dawnych małych wsi połączonych w całość administracyjną: kolonia Bedlno
(Hain), Ciemniak, Jasionek, Choiniec (Hahnwald,
Hainwald) - za wzniesieniem Wójcik Mały, przy
szosie do Lwówka i Czaple właściwe, nad którymi góruje masyw Kopki. Czaple powstały w
Lesie Złotoryjskim jako własność prywatna. W
końcu XIV w. była to mała leśna osada. W latach
1633/34 panowała tu dżuma, wiec wieś zaczęła
się rozwijać dopiero po wojnie 30-letniej. Na

początku XVII w. przybyli do wsi schwenckfeldianie. Jej właściciele to kolejno: Michael Stephan
von Kronhaus, Gottlieb Wittlich, K. Erler ze Złotoryi- po parcelacji majątku w 1820r. W 1765r.
we wsi mieszkało 5 zagrodników, 70 chałupni-
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Budynki mieszkalne z końca XVIII i
XIX w. – z piaskowca, fragmentami o
budowie szachulcowej.
Trasy turystyczne do uprawiania
sportu opracowane przez Tomasza Knapika (www.wzp.czaple.info) . Można po
nich biegać, również na nartach, uprawiać nordic walking, jeździć na rowerze
lub po prostu spacerować.
Po wojnie
Pojawili się tutaj pierwsi osadnicy,
którzy przybyli z kieleckiego, rzeszowskiego, Ukrainy, Białorusi, Bieszczad,
Małopolski. Nazwiska niektórych z nich
to: Dżygała, Połaczewski, Aduszkiewicz,
Kaczyński, Zieliński, Sybis, Berezowski,
Bach, Czatrowski, Olejnik, Kęska, Świst,
Siuta, Kazek, Walentynowicz, Głowacki. Było wtedy około 110 numerów. W
pierwszych powojennych latach Czaple
obrał sobie za siedzibę Jan Bogdziewicz,
czyli cieszący się niezbyt dobrą sławą
„Czarny Janek”, którego banda grasowała
pomiędzy Złotoryją, Lwówkiem Śląskim
i Świerzawą (drugą bazą była Ostrzyca). Wieś
miała częściowo charakter rolniczy, ale nie było
w niej ani spółdzielni produkcyjnej, ani PGR.
Według opowiadań, miejscowi chłopi sprzeciwiali się dość ostro wstąpieniu do tzw. kołchozu,
za co byli karani nawet więzieniem. Mieszkańcy
pracowali w kamieniołomie piaskowca, na kolei,
w kopalni „Konrad” w Iwinach i w cementowni
w Raciborowicach. W większości byli to chłoporobotnicy. Mieli ułatwiony dojazd do swoich
miejsc pracy, ponieważ był tu przystanek kolejowy na trasie z Bolesławca do Lwówka Śląskiego,
zlikwidowany na początku lat 70-ych. We wsi
istniała orkiestra: Jan Makowski- klarnet, Piotr
Horodycki- trąbka, Mieczysław Kaczyński- perkusja, Florian Krawczyk- akordeon. Imprezy odbywały się w, nieistniejącej już sali wiejskiej. Po
wojnie zachowały się we wsi budynki masarni,

ków i 5 rzemieślników. 20 lat później wymienia
się folwark, kuźnię, gorzelnię i młyn. Na Kopce
były dwa wyrobiska piaskowców. 1798r. to data
powstania szkoły ewangelickiej. Było już wtedy
95 domów, wiatrak, folwark, kamieniołom i
szkoła. Do tego doszły w 1840r. kościół cmentarny i 3 gospody. Już wtedy wykonywano tu ﬁgury
z piaskowca. W 1912r. powstała nowa szkoła.
Wieś zyskała połączenie kolejowe już w 1895r.
Z wiatrakiem jest związana ciekawa powojenna
historia. Znajdował się on na „czarodziejskiej
łące” p. Sybisa. W czasie sianokosów proszono
go, by jej nie kosił, bo wtedy zaraz zaczynał
padać deszcz.
Atrakcje turystyczne
Kaplica mszalna św. Józefa Oblubieńca NMP
z 1832r. należąca do paraﬁi Pielgrzymka. Została
wzniesiona jako ewangelicka kaplica pogrzebowa z przyległym
cmentarzem za kamiennym murem.
Niedaleko kaplicy
stoi Krzyż Misyjny
z 1949r. W latach
50 mieszkańcy
chodzili do kościoła w Nowej Wsi
Grodziskiej, potem
do Pielgrzymki. W
Czaplach mieszkało
wielu górali, którzy
w świąteczny dzień
zakładali swoje
odświętne ludowe
stroje.
Janina i Józef Kręcichwost,Więcel,Bronisława BerKrzyże kamiennacka, Bronisław Świst, Wanda i Wiesław Kazek
ne: pamiątkowe/
pamięci (upamiętniające ważne,
najczęściej dramatyczne wydarzenia) i pojednania
- tzw. „pokutne”
- w pobliskim Lesie
Złotoryjskim w
liczbie 7. Zostały
one zinwentaryzowane przez
członków TMZZ
i Stowarzyszenie
Ochrony Badań i
Zabytków Prawa.
W trakcie realizacji jest projekt
utworzenia ścieżki
historyczno-dydakPierwsi strażacy w Czaplach
tyczno-przyrodniczej „Szlakiem
kamiennych krzyży w Choińcu”,
piekarni i poczty, ale nie użytkowano ich. Był
współﬁnansowany przez Urząd Gminy Pielsklep w domu Józefa Kaczyńskiego, do którego
grzymka.
towar wożono końmi.

Sołtysi:
Tadeusz Hudomięt, Maciej Świst, Juszczak,
Czesław Rapcewicz, Genowefa Brzozowska,

OSP
Ochotniczą Straż Pożarną Czaple założono w
1957r. Pierwsi strażacy to m.in. Florian Krawczyk, Andrzej Krawczyk, Józef
Gibacz, Józef Kręcichwost,
Stanisław Szukalski, Władysław Dżygała, Wawrzyniec
Orzechowski. Kolejni prezesi:
Jan Gębacz, Wiesław Walasek,
Marek Puchalski- od 2006r.
Naczelnicy: Andrzej Krawczyk,
Jan Makowski
(1970-1995- prezes
gminny OSP), Jerzy
Szemiot- obecnie
J. Makowski otrzymał Złoty Medal za
Zasługi dla Pożarnictwa i najwyższe
odznaczenie dla
strażaków ochotniczych- Medal
Pani Halina Głowacka z 7 klasą
Chomicza. Aktywnie
działają również:
Stanisław Krawczyk,
Michał Drelinkiewicz, Tomasz Ślusarczyk, Paweł Brzozowski, Arkadiusz
Puchalski. Drużyna
bierze aktywny
udział w zawodach
sportowo-pożarniczych i w akcjach
ratowniczych na
terenie gminy.
LZS Czaple
Ludowy Zespół
Sportowy Czaple
powstał w 1956r.
Zespół taneczny z Czapli p. Kozioł i akomaniator p.
Pierwszymi załoSzkutnik
życielami byli: Jan
Makowski-pierwszy
prezes - do 1972r. i
w latach 1977-2008
(obecnie Prezes
Honorowy) oraz
Józef Czarnecki i
Czesław Połaczewski. Grano
w piłkę nożną i siatkówkę w
3 drużynach. Skład drużyny
piłkarskiej z 1960r. to: Mieczysław Makowski, Mieczysław
Kaczyński, Jan Makowski, Jerzy
Płotnicki, Stanisław Guga, Teoﬁl
Panasiewicz, Marian Dzierżak,
Drabczyk, Adolf Nebestny,
Marian Sybis. Trenował ich
Mieczysław Makowski, terazMirosław Chojecki. Obecnym
Uczniowie szkoły w Czaplach p. Otwinowska
prezesem jest Tomasz Nowalski
(przed nim: 1972-1975- Zbigniew Czarnecki, 1975-76- Zenon Bernacki, 1976-77- Marian
Sybis, Henryk Czarnecki, Henryk Kęska, Janusz Puchalski).
Początki były trudne. Trenowano na łąkach, następnie, ok.
1960r. powstało pierwsze prawdziwe boisko obok przystanku
kolejowego. Przeniesiono je
naprzeciw szkoły, żeby mogli
korzystać z niego także uczniowie. Członkowie LZS wspominają, że w zamian za przekazanie
pola przez p. Kaczyńskiego, dwa
lata pomagali mu w orce. Wawrzek Orzechowski naprawiał
społecznie zniszczone buty,
a panie m.in. : Połaczewska,
Wycieczka do Cieplic z panem Otwinowskim
Czarnecka, Kęska, Makowska
prały stroje piłkarzom. Nie było
szatni. LZS, wraz z Janem Leśniewskim pomagał
Eżbieta Sybis, Zbigniew Czarnecki, Stanisław
w remoncie nieistniejącej już świetlicy na końcu
Rychlicki, Sylwester Abramek- obecnie.
wsi. Lata 1956-69 to „C” klasa, 1969-71- „B”
Kwiecień 2014

klasa, a w latach 1971-75 byli w „A” klasie,
jako jedyna drużyna wiejska z Dolnego Śląska,
obecnie są w klasie „B”. Wtedy też odbywały się
mecze z drużynami z byłego NRD. Osiągnięcia:
1976 – brązowy sportowy znak jakości „Omega”
za wybitne osiągnięcia sportowe, 2000, 2005 – I
miejsce w Turnieju o Puchar Przewodniczącego
Rady Gminy Pielgrzymka, 2006 – V miejsce w
Turnieju o Puchar Wójta Gminy Pielgrzymka,
2008 – VII miejsce w Turnieju o Puchar Wójta,
2009 – II miejsce w Turnieju o Puchar Wójta,

2010 - II miejsce w Turnieju o Puchar Wójta,
2011 i 2012 – IV miejsce w Turnieju o Puchar
Wójta. W ramach projektu „Nowe stroje na dobre nastroje” otrzymali oni w 2013r. nowe dresy
od Fundacji Polska Miedź z Lubina.
Koło Gospodyń Wiejskich
Koło założyła w latach 50 Helena Połaczewska. Wtedy KGW zajmowało się typową dla
takich organizacji działalnością: rozprowadzanie
kurczaków, zabawy, wycieczki, przedstawienia,
kursy gotowania, szycia i pieczenia.18 lat temu
na bazie KGW powstał zespół folklorystyczny
„Czaplanki”, którego mottem jest: „Czego
nie wyśpiewamy, to wygotujemy”. Na pomysł
wspólnego śpiewania panie wpadły podczas
robienia wieńca dożynkowego. W grupie założycielskiej zespołu były: Jadwiga Makowska, Irena
Walasek, Maria Rychlicka, Józefa Wilk. Do nich
dołączyli: Danuta Rychlicka, Alina Nowalska,
Wanda Kazek, Ewa Bartuzel, Stanisław Rychlicki.
Próby zespołu odbywają się co czwartek w zaadaptowanym na ten cel pomieszczeniu w starej szkole. Mają różnorodny repertuar. Osiągnęli
wiele sukcesów: 1m. w Konkursie na Najlepszą
Potrawę i Produkt z Miodem- Grodziec 2007 i
2008, 1m. w Konkursie na Najładniejsze Stoisko
podczas II Ekologicznego Jarmarku Bożenarodzeniowego. Brali udział w Biesiadach Zespołów
Kresowych, Śląskim Konkursie Wypieku Ciasta
i Chleba, Agroturystycznych Świętach Miodu i
Wina, Konkursie na Najlepszą Potrawę i Nalewkę. Ich kaczka z miodem była Najlepszą Potrawą
Kresową. Przygotowują co roku wieńce dożynkowe. Jako zespól i KGW organizowały dożynki,
opłatek, Dzień Kobiet, Mikołajki. Szydełkują,
Ciąg dalszy na stronie 24
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PANORAMA GMINY PIELGRZYMKA
Ciąg dalszy ze strony 23
wyszywają i robią przepiękne sztuczne kwiaty
oraz olbrzymie palmy wielkanocne.

Czaplanki
Na co dzień współpracują ze swoimi następcami w działalności na rzecz środowiska wiejskiego- Stowarzyszeniem „Czaple - wieś z przyszłością”. Powstało ono w 2011r., aby uchronić
LZS przed rozwiązaniem (prezes T. Nowalski).
Bardzo aktywne są Marzena i Ewelina Szkutnik. Dzięki nim i pisanym przez nie projektom
oraz współpracy z nimi innych mieszkańców,
Czaple stały się ostatnio „Wioską piasku i kamienia”. W radzie sołeckiej, oprócz sołtysa, są
jeszcze: Halina Sieniuta, Zbigniew Czarnecki,
Anna Drelinkiewicz, Z. Bernacki, E. Bartuzel.
W ostatnich dwóch latach udało się sołectwu
zdobyć 200 tys. zł z POKL na realizację działań,

„N

owa Wieś Grodziska – wczoraj i dziś” taki tytuł nosi, otwarta 10 kwietnia w
siedzibie TMZZ, wystawa, obrazująca historię,
współczesność i dorobek
miejscowości położonej
niedaleko zamkowego
wzgórza Grodziec, od którego wzięła swą nazwę.
Wystawę otworzył Prezes
TMZZ- pan Aleksander
Pecyna, który oddał potem
głos pani Wiolecie Michalczyk- inicjatorce jej powstania. Stwierdziła ona, iż
powodem do zainteresowania się akurat Nową Wsią
Grodziską był fakt, iż ponad
połowa jej mieszkańców
przybyła po wojnie z jednej
miejscowości - z Polany w
Bieszczadach. Następnie
głos zabrali: pan Zenon
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m.in. promocja wsi, warsztaty rękodzielnicze,
remont świetlicy, szkolenia różnego rodzaju, np.
w ramach projektu „Uczymy się dbać o siebie
i nieść pomoc innym”, podróż studyjna do wsi
tematycznych.
Szkoła podstawowa
Nieistniejąca już szkoła podstawowa funkcjonowała od
1951 do 2001 roku, początkowo
jako 7-klasowa, potem było 8
klas, do 1971r. Następnie tylko
odziały I-III i oddział przedszkolny. W budynku obecnego
sklepu znajdowało się także
schronisko młodzieżowe PTSM.
Pierwszymi absolwentami było
5 osób: Tadeusz Głowacki,
Jadwiga Siuta, Stefan Kaczyński,
Wiesław Szukiel i Adam Telega.
Kolejni kierownicy: Stanisław
Kowalski, Bogumiła Jarocka,
Stanisław Wincel, Jan Otwinowski, Stefan Jagiełowicz, Kazimierz Karaś, Halina Głowacka, Lucyna Łuczyńska, Piotr Stach, Joanna Puchalska. Początkowo
do Czapli chodziły też dzieci z domów przy
stacji Nowa Wieś Grodziska. Rodzice chętnie
współpracowali ze szkołą: urządzano zabawy,
imprezy okolicznościowe, wspólnie wykonywano prace społeczne. W latach 1966-1978 było
ok. 100 uczniów i młode grono nauczycieli - 4
osoby po liceum pedagogicznym w Lubomierzu.
W bieżącym roku jest planowane spotkanie
nauczycieli tej szkoły.
Teraźniejszość
320 mieszkańców, 76 numerów domów.

Działa zespół „Czaplanki”, KGW, LZS, OSP. Są
zarejestrowane dwa stowarzyszenia: wymienione wcześniej- „Czaple- wieś z przyszłością” i
„Czaple- stara szkoła” - założone jako pierwsze
(Prezes- Michał Drelinkiewicz). Istnieje Grupa
Odnowy Wsi - lider Anna Abramek. Jest sklep
spożywczy, żwirownia „Madakap” Mieczysława
Jędrasiaka, zakład kamieniarski Ryszarda Makowskiego- rzeźby z białego piaskowca, ﬁrma
budowlana A. Abramek, sala wiejska. Rolnictwem na większą skalę zajmuje się Z. Czarnecki.
Czaple są świetnym miejscem dla „ludzi pozytywnie zakręconych”, czyli takich, którzy nie
ograniczają się tylko do własnego podwórka, ale
chcą coś zrobić dla lokalnej społeczności. Tacy,
jak ci, którzy na hasło „Potrzebna pomoc”, zrobili wspaniały plac zabaw, uporządkowali boisko
sportowe, aleje drzew owocowych i obejścia
swoich domów, wyremontowali pomieszczenia
po byłej szkole- obecnie świetlica wiejska. Dzięki nim wieś pięknieje z dnia na dzień. Dowodem
na to jest tytuł „Najpiękniejszej Zagrody w Powiecie w 2012 roku” oraz w 2013 zdobyty przez
W. Kazek. Okolica jest świetnym miejscem do
życia: bogate w grzyby i inne owoce runa leśnego lasy, czyste powietrze, cisza, spokój, piękne
panoramy zachodniej części Pogórza Kaczawskiego ze szczytami Grodziec, Ostrzyca i Wilkołak oraz widok na Sudety Zachodnie. Warto
poszukać tu swojego miejsca na ziemi.
Materiał opracowała Wioleta Michalczyk
oraz mieszkańcy Czapli: Sylwester Abramek,
Jan Makowski, Marzena Szkutnik, Zenon Bernacki, Marek Puchalski, członkowie zespołu
„Czaplanki”, Halina i Tadeusz Głowaccy.
Zdjęcia i widokówki pochodzą w większości
z prywatnych zbiorów mieszkańców.

Bernacki- przewodniczący
Rady Powiatu, dyrektor
szkoły - pan Krzysztof
Bezak, który podziękował
TMZZ za współpracę oraz
pan Sebastian Dębickidyrektor GOKSiR w Pielgrzymce. Dziękował on w
imieniu Wójta Tomasza
Sybisa i własnym, pani
Michalczyk i pani sołtys
Bogusławie Suchostawskiej za tak cenną inicjatywę. Cieszy
fakt, że na
otwarcie
przybyło
wielu
obecnych
i byłych
mieszkańców wsi.
Goście
odnieśli
wrażenie, że po wejściu znaleźli się
w rodzinnym domu – tym ze

wspomnień dziadków czy pradziadków, ale
jednocześnie w swoim obecnym. Stare miesza
się tu z nowym, jak w napisie na pysznym torcie
jednej z organizatorek-pani Heleny Szułkowskiej: „Nowa w nazwie mamy, a o dawnym
pamiętamy”. Święte obrazy na ścianach, książki,
mnóstwo zdjęć, narzędzia rolnicze, przedmioty
gospodarstwa domowego, wyszywane krzyżykami obrazy pani Teresy Pisarskiej, obrusy, koronkowe serwetki oraz szereg innych eksponatów
zebranych przez mieszkańców wprowadzają
klimat dawnego domu. O czasach współczesnych świadczą: kroniki ludowego Zespołu

Sportowego, szkoły, zespołu Polanki, dyplomy,
puchary, prace plastyczne uczniów, obrazy pana
Piotra Szczudlika, bombki pani Jadwigi Poznar,
rękodzieło pań z Koła Gospodyń Wiejskich związane tematycznie ze zbliżającymi się świętami,
współczesne fotograﬁe, mundury strażackie,
stroje ludowe. Wszystko to mówi nam o tym, że
jest to miejscowość o bogatej historii i tradycji,
ale jednocześnie obecnie bardzo aktywna, a
jej mieszkańcy potraﬁą się zmobilizować, aby
pokazać to, co w niej najlepsze. Zapraszamy do
obejrzenia wystawy. Jest na to czas do końca
maja.
Wioleta Michalczyk

Nasz Rusin uczestniczył
jeszcze w jednej scenie
namalowanej przez Matejkę - w Unii Lubelskiej
z 1569 r. Na obrazie, co
prawda Drzewiński nie
pojawia się, jednak wiemy, że był sygnatariuszem
tego wydarzenia - odcisnął swoją pieczęć pod
aktem unii, i to równo 20
lat po tym, jak oburzony
porzucił Uniwersytet
Krakowski.
Potomkowie Bazylego
Drzewińskiego mieszkają
obecnie w Głubczycach
na Opolszczyźnie. Jarosław Drzewiński z I
Liceum Ogólnokształcące
w Głubczycach został w
kwietniu 2011 r. laureatem konkursu pt. Korzenie wielu głubczyczan
są na Kresach, podczas
którego opracował dzieje
swojej rodziny aż po BaWyjście żaków z Krakowa w roku 1549 (mal. J. Matejko, 1893 r., Dom Jana Matejki w Krakowie). Po Mszy św. zylego Drzewińskiego.
w kościele św. Floriana, tłum rozgoryczonych żaków przygotowuje się do wyjścia w daleką drogę. Przeważna
Wyjście żaków
część wychodźców skieruje się do Złotoryi, gdzie kwitła wówczas sławna szkoła pod kierunkiem Trozendorfa.
jest jednym z ostatnich
a obrazie Matejki ‘Wyjście żaków z KrakoAgrypa (w 1552 r.) i B. Drzewiński (w 1554 r.).
płócien w twórczości
Czy po drodze zatrzymali się w Złotoryi? Brak
wa” trudno zidentyﬁkować z imienia i naMatejki. O podjęciu tematu zdecydował spór z
zwiska postacie związane ze Złotoryją. Przeważa metryk studenckich gimnazjum złotoryjskiego
władzami Krakowa o zabytki. Pomimo błagań i
utrudnia takie ustalenia. Jedyny udokumentam anonimowy tłum nastolatków, ale za to
zabiegów Matejki, wbrew jego obietnicy wykotowany przypadek stanowi Bazyli Drzewiński
jakich! Obraz przedstawia przyszłych uczniów
nania remontu na własny koszt, Rada Miejska
(ok. 1532-1597), herbu Korczak z Drzewina na
Gimnazjum Humanistycznego w Złotoryi, młowyburzyła średniowieczny budynek szpitala
Wołyniu. O wyjściu tego Rusina z Krakowa do
dzież Uniwersytetu Jagiellońskiego, opuszczająśw. Ducha. Mistrz odczuwał wtedy podobny
Złotoryi dowiadujemy się z listu Filipa Melanchcą o świcie Kraków. Na pierwszym planie widać
żal do władz, jak pokrzywdzeni żacy; na znak
tona do profesora Uniwersytetu w Bazylei Celio
tłum osób z żakami i profesorami, wóz gotowy
protestu zakazał wystawiania swoich obrazów
Secondo Curione, 1 maja 1554 r.: [...] Polecam
do drogi, Żydów wierzycieli, żegnających się
w Krakowie, odesłał dyplom honorowego obyci teraz tego to Bazylego Drzewińskiego, Rusina, watela i wyjechał z miasta. W listopadzie 1892
uczniów z rodzicami i krewnymi. Na czele pomęża zacnego, z rodu szlacheckiego, który na
chodu kroczy żak, który trzyma w rękach sowę
r. zaczął malować Wyjście żaków, na którym
dworze króla
i globus jako symbol wiedzy. Żacy mają stroje
polskiego
przepasane rzemykami, do których przytroczo[Zygmunta
ne są garnuszki, tobołki i torby z żywnością,
Augusta]
przygotowaną na daleką drogę. Niektórzy niosą
znajdował
księgi, inni znów ładują na wóz rannych w zasię w liczbie
mieszkach kolegów.
pisarzy,
Źródła historyczne oraz opracowania nie pobiegłych w
zostawiają wątpliwości. Duża część wychodźców języku rujuż podjęła decyzję i skieruje się do Złotoryi. Z
skim. Wybiepłaczem ludzkim precz z Krakowa wszyscy wyra się do was
szli, szkoły, kościoły, bursy, kolegia opuściwszy,
[do Bazylei],
a potem się do domów swych wróciwszy, do
aby ciebie
niemieckich szkół luterskich się wiele ich obrósłuchać i
ciło. Niektórych zdołano namówić do powrotu,
kształcić się
lecz większość opuściła kraj, udając się na obce
w języku
uniwersytety. Przeważna część wychodźców
podług tweskierowała się do będącego niejako częścią
go zdania.
Polski Śląska, gdzie kwitła wówczas w GoldberPrzebywał
gu sławna szkoła pod kierunkiem Trozendorfa.
on w domu
[...] najprzód po kraju się rozbiegli, potem za
przezacnego Wyjście żaków z Krakowa w roku 1549 (rys. I. Łopieński, 1898 r. - kopia
granicę do Goldberga, Królewca itd. się udawTrozendorfa obrazu J. Matejki wykonana techniką akwaforty.
szy, zlutrzeli, i w ojczyźnie za powrotem nowe
na Śląsku
wyznania szewili.
[w Złotoryi], potem żył z nami [w Wittenberuwiecznił m.in. bezmyślnie zburzony budynek.
dze], tak, iż możemy zalecić jego uczciwość i
Obraz został wykończony z początkiem 1893 r.,
Powodem tego demonstracyjnego zajścia
skromność. Zajmijże się nim tak, jak znakomicie
tego samego roku Matejko zakończył życie. Bez
była bójka, do której doszło 14 maja 1549 r. w
umiesz się zajmować twoimi studentami [...].
przesady stwierdzić należy, że sprawa szpitala
Krakowie, między studentami uniwersytetu a
św. Ducha przyspieszyła koniec życia naszego
czeladzią ks. kanonika Czarnkowskiego. Służba
Z metryk studenckich wiemy, że Drzewiński
mistrza.
kanonika pobiła i poraniła scholarów, zabiła
zapisał się kolejno na Uniwersytet Krakowski
jednego z nich oraz zdemolowała studencką
(półrocze letnie 1549 r.), Uniwersytet w WittenW ten sposób, żal do władz Krakowa i rozbursę (zob. Echo Złotoryi 12/2009). Pamiętne
berdze (27.01.1554 r.), Uniwersytet w Bazylei
goryczenie artysty, stały się inspiracją, żeby
studentów krakowskich porąbanie tak rozjątrzy(wiosna 1554 r.) oraz na Uniwersytet w Paryżu
namalować wydarzenie, w którym uczestniczyli
(1556 r.). Tak więc, Bazyli Drzewiński mógł
ło zuchwale już nowościami pojone młodzieży
przyszli złotoryjanie - żacy z Krakowa, potem
przebywać w Złotoryi od czerwca 1549 r. do
umysły, że ani wyroku biskupa, ani kanclerza
uczniowie Gimnazjum Valentego Trozendorfa,
stycznia 1554 r. Co by oznaczało, że był świadswojego, ani pośrednictwa kasztelana krakowmłodzi ludzie mieszkający w Złotoryi w latach
kiem ścięcia dwóch swoich kolegów szkolnych
skiego przyjąć nie chcieli, królewską nawet
50-tych XVI w.
(1550 r.), drożyzny i głodu panującego w Złotopowagą wzgardzili, i we wtorek 4 czerwca 1549
Obraz Wyjście żaków występuje w trzech werr. wczesnym rankiem, 6670 uczniów szkół Krako- ryi (1552 r.) oraz zarazy i będących jej skutkiem
sjach: oryginał Matejki z 1893 r., kopia (akwaforpierwszych
śpiewów
bożonarodzeniowych
wa udało się na emigrację.
ta) Ignacego Łopieńskiego z 1898 r. oraz kopia
(1553 r.). Ponadto, mógł należeć do tej grupy
Ilu żaków dotarło do Złotoryi? Wiemy, że
(olej na płótnie) Zdzisława Pabisiaka z 1950 r.
ocalałych
uczniów
Trozendorfa,
która
podczas
wyszli z Krakowa w maju 1549 r. i potem znadla Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
epidemii
(1553
r.)
schroniła
się
i
uczyła
w
wieży
leźli się w Wittenberdze: S. Fredro (w 1549 r. w
Damian Komada
kościoła
NNMP
w
Złotoryi.
Wittenberdze), S. Gierałtowski (w 1551 r.), W.
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KRONIKI ZŁOTORYJSKIE
internetowa
www.zlotoryjajadwiga.pl.
Co zaważyło na tej
inicjatywie?
Z pewnością
duma i radość
z zamieszkania
w miejscu tak
bogatym w
historię. Ale
też pragnienie
pochwalenia
się i podzielenia
bogactwem
dziedzictwa naszego miasta.
Strona o św.
Jadwidze śl. na
ziemi złotoryj-

choć części regionu. Jest to temat
od początku powiązany ze świętą
patronką, a zarazem zawierający
rozmaite zagadnienia wynikające z
oblicza dziejów Polski i Europy. Wyrazem kształtowania się pokoleń
mieszkańców terenu dolnośląskiego jest religijność powiązana z różnorakimi wpływami wynikającymi
z sytuacji społecznych i dziejowych.
Stąd przedstawiamy obecność
Zakonu Franciszkanów na ziemi
złotoryjskiej, kształtowanie się protestantyzmu (ich szczególne powiązania i dialog religijny w mieście),
jak również ogromne znaczenie dla
społeczności miejskiej pracy Sióstr
Elżbietanek i Sióstr Służebniczek.
Oczywiście – poruszone w tym
miejscu zagadnienie dotyka trzech
historycznych świątyń miasta – jednakże skupiliśmy się na najbardziej

znę do wykorzystania praktycznego
dorobku historycznego niemieckich
i polskich pokoleń mieszkańców
miasta. Z tego powodu, podkreślając aspekt historyczny, staramy
się na stronie internetowej ukazać
obecne możliwości realizacji charyzmatu św. Jadwigi i zaangażowania
złotoryjan w korzystanie z bogactwa dziejów i ich pomnażanie.
Stąd obecne na stronie informacje
o rajdach, szlakach oraz innych
przejawach kultywowania tradycji
jadwiżańskich, a także o Drodze św.
Jakuba. Do tematu dodane zostały
informacje bieżące oraz wykaz
literatury z myślą o wątkach realizowanych w najbliższych latach.
Mamy nadzieję, że udało nam
się choć trochę przybliżyć bogactwo informacji historycznych
i współczesnych, opartych na

nych do zwiedzania (np. podziemia
kościoła p.w. św. Jadwigi śl. w Złotoryi) oraz dokumenty niedostępne
na co dzień (z archiwów państwowych i paraﬁalnych).
Cóż pozostało? Zapraszamy do
korzystania z owocu naszej pracy
i zapraszamy do włączenia się w
dzieło popularyzacji Złotoryi i
regionu. Po zalogowaniu na stronę, jest możliwość zamieszczania
komentarzy i własnych propozycji.
Temat jest rozwojowy i bardzo
interesujący. Uzupełnienia będą
sukcesywnie dodawane i komentowane. Zależy nam, by ta wirtualna
publikacja stała się dla złotoryjan,
obecnych i dawnych, przedmiotem
wspólnej pracy i zaangażowania
– jako powód do dumy z miejsca
naszego pochodzenia i zamieszkania – jak również jako okazja do

skiej ma niejako podwójny charakter. Przede wszystkim staraliśmy
się przedstawić historię Złotoryi i

związanej z naszą patronką świątyni, czyli kościele p.w. św. Jadwigi śl.
w Złotoryi.
Współczesność stanowi płaszczy-

źródłach polskich i niemieckich.
Udostępnione są liczne fotograﬁe
historyczne i współczesne, w tym z
miejsc w chwili obecnej niedostęp-

pogłębienia własnej tożsamości
historycznej.
Ks. Robert Rynkiewicz

na ziemi złotoryjskiej

„C

udze chwalicie, swego nie
znacie. Sami nie wiecie, co
posiadacie.” – to słowa bajkopisarza i pedagoga, Stanisława
Jachowicza. Słowa mówiące w
dzisiejszych czasach o sytuacji
bardzo wielu Polaków, w tym złotoryjan. To przekonanie jest obecne
w sercach wielu nauczycieli i pasjonatów historii, szczególnie w epoce
zmniejszania ilości godzin zajęć z
historii ojczystej w szkołach. W tej
sytuacji każda inicjatywa, mająca
na celu popularyzację wiedzy o
regionie, szczególnie wśród mieszkańców danego miejsca, jest na
wagę złota.
Złotoryja to obecnie miejsce
spotkań ludzi zmuszonych do wędrówki po świecie. Powody migracji są oczywiste. Stąd mieszkańca-

mi są osiedleńcy z okresu powojennego, jak i ludzie przybywający
tu na krócej lub dłużej za przysłowiowym „chlebem”. Ale nawet dla
tych ostatnich, choćby krótki pobyt
w dolnośląskim grodzie, staje się
powodem do dumnego stwierdzenia: jestem złotoryjaninem. Bo jest
czym się szczycić…
Z tego powodu wyrosła inicjatywa stworzenia strony internetowej
o znaczeniu obecności św. Jadwigi
śląskiej dla naszej złotoryjskiej ziemi. Temat oczywiście jest obszerny
i sam pomysł to za mało. Ale nie
brak miejscowych pasjonatów
historii regionu. Stąd idea znalazła
pole do realizacji. Po ponad rocznej pracy Romana Gorzkowskiego,
Marka Skały, Cezarego Skały oraz
autora artykułu ukazała się strona

Warto przeczytać

Fotograﬁczne
podróże

Cesarz wzywa
(na śmierć)

Z

J

asłużone wieloma różnorodnymi działaniami
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” z siedzibą w Mściwojowie,
dzięki środkom Unii Europejskiej, wydało album
fotograﬁczny, prezentujący Góry i Pogórze Kaczawskie. Co jednak najważniejsze, album sprezentowali
nam członkowie Złotoryjskiego Klubu Fotograﬁcznego, który właśnie obchodzi swoje 5-lecie, od 2009 r.,
działając przy TMZZ. Wspaniałe fotograﬁe są dziełem Przemysława Bartkiewicza, Anny Bobowskiej,
Jana Borawskiego, Andrzeja Cukrowskiego, Waldemara Dmitrowskiego, Tomasza Gilowskiego, Małgorzaty i Sylwiusza Godyniów, Piotra Iwanowskiego,
Bartosza Jeziorskiego, Michała Kowalskiego, Dagmary Kubickiej, Kajetana Kukli, Ryszarda Masłowskiego,
Leszka Leśniaka, Iwony, Roberta i Kacpra Pawłowskich, Rafała Ruczkowskiego, Arlety Rutyni, Łukasza
Rycąbla, Angeliki Wnęk i Michała Wozowczyka.
Jesteśmy pewni, że spełnią się nadzieje Piotra
Pieniążka, prezesa Stowarzyszenia oraz Leszka
Leśniaka, prezesa ZKF, wyrażone w przedmowie –
piękno Krainy Wygasłych Wulkanów przyciągnie
wielu turystów, pasjonatów fotograﬁi, miłośników
przyrody i zabytków.
Roman Gorzkowski
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Kącik starej widokówki

Zapomniane - odszukane

Stare pieczęcie - cz. 2

Z

nadzieją, że pierwszym odcinkiem
z widokami starych
pieczęci („Echo” luty
2014) zachęciliśmy
do ich kolekcjonowania, zamieszczamy
kilka kolejnych odbitek. Dotyczą one tym
razem różnych dawnych złotoryjskich instytucji. Poświadczają
one np. istnienie
chóru, towarzystwa
muzycznego, koła
Caritasu przy paraﬁi
katolickiej, Związku
Gimnastycznego (powst. 1862), Czerwonego Krzyża, Związku
Szybowcowego a
nawet Urzędu Stanu
Cywilnego w Zagrodnie (Adelsdorf).
Wśród pieczęci warto
również zauważyć przedwojenną
pieczęć paraﬁi św.
Jadwigi.
Część trzecią zamierzamy poświęcić
„nieaktualnym” już
złotoryjskim pieczęciom z okresu powojennego. Ucieszyłaby
nas korespondencja z
takimi właśnie zabytkami.
Waldemar
Dmitrowski
Roman
Gorzkowski

Historia jednej fotograﬁi

Na majowym posterunku

R

ok 1960. Na pierwszym planie kierowcy
– bracia Karol i Józef Groccy przy swoich
„brykach”. Te imponujące maszyny to Stary
25. Na zdjęciu wersja przeznaczona do
przewozu pasażerów – w tym wypadku pracowników
Zakładów
Kamienia
Drogowego.
Kierowcy
właśnie
zwieźli
swoich
pracowników
na uroczystości
pierwszomajowe.
Podczas
gdy przez
centrum
maszerują
oﬂagowane tłumy,
kierowcy
z okolicznych

uż powyższy tytuł oznacza, że kontynuujemy
tematykę związaną ze stuleciem wybuchu I
wojny światowej. To kolejna niemiecka propagandowa kartka pocztowa, dostępna w ówczesnej Złotoryi. Obrazek oczywiście patriotyczny,
ale dostrzec można jakiś dziwny smutek na
twarzach rodziny, żegnającej męża i ojca.
Der Kaiser rief! – cesarz wzywa, więc zwykli
mieszczanie porzucają swe dotychczasowe
proste ubrania, by ochotniczo się zaciągnąć do
wojska, gdzie nie brakować będzie okazji do
bohaterskich czynów. Z tak mniej więcej dającym się przetłumaczyć wierszykiem, prezentowaną kartkę wysłał tym razem ze złotoryjskiego
garnizonu Ernst Seidl w listopadzie 1915 r. do
rodziny pod Hannoverem. Zaadresował ją do
swojej córki Elzy, ciesząc się z otrzymanej od
niej pocztówki. Jeśli właściwie udało się nam
przetłumaczyć bardzo już zatarte kolejne słowa,
to informował dalej córkę, że oboje z matką są
zdrowi (widocznie razem z nim przyjechała do
tutejszego garnizonu także jego żona), lecz zarazem nie był pewny, jak potoczy się dalej wojenna machina. I były to jakże prorocze słowa.
Roman Gorzkowski
Kwiecień 2014

miejscowości dyżurują przy swoich pojazdach w miejscu dzisiejszego targowiska przy
ulicy Staszica.
Joanna Sosa-Misiak
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