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LUDZIE ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ

W obronie
Gazety
Pomysł
Złotoryjskiej na wioskę

nie wspominając. Ponadto posiadamy także:
ﬁlmy i bajki na DVD, płytę analogową, nagranie baletu, obraz, rycinę, gazetę sprzed 100 lat
opisującą 300. rocznicę wydania dzieła, kolekcję
znaczków pocztowych, rzeźbę z porcelany a także niemałą kolekcję gadżetów wykonanych przez
siebie. Zorganizowaliśmy „Pierwsze Publiczne
Ogólnopolskie czytanie Don Kichota”, krótsze
niż to, które odbywa się corocznie 23 kwietnia
w Hiszpanii (w rocznicę śmierci autora) i trwa
48 godzin, ale skuteczne, a przede wszystkim z
udziałem mieszkańców.
Przystanki są kolorowe, bajeczne, chce się tam
wysiąść. Podobno istnieją plany rozwoju bazy
turystycznej, czy to na razie tylko pomysł, czy
już coś się zadziało w tym temacie?
M.G.: Program promocyjny „Wioski z pomysłem”
przy współpracy z Fundacją „Zielona Akcja” z
Legnicy spowodował nasze pierwsze formalne
działania w zakresie kształtowania wizerunku
pod hasłem „Wojcieszyn wioska Don Kichota”.
Obecnie otwiera się możliwość spędzania czasu
wolnego w Wojcieszynie, korzystając z naszej
oferty, w której są: warsztaty rękodzieła „Wariacje z wiatrakami”, Quest po wsi, gra terenowa,
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a początku maja Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu w swoim stanowisku wskazało na szereg nieprawidłowości w
funkcjonowaniu gazet samorządowych. Wrocławski
oddział RIO sprawdził prawidłowość wydawania gazet samorządowych na przykładzie gminy Trzebnica,
natomiast swoje stanowisko uogólnił na całą prasę
samorządową. Zastrzeżenia Kolegium budzi upolitycznienie samorządowych wydawnictw, czego przejawem jest promowanie osiągnięć lokalnej władzy,
a pomijanie, czy wręcz dyskredytowanie poczynań
opozycji. Negatywnie ustosunkowało się również do
sposobu ﬁnansowania samorządowych czasopism,
a przede wszystkim wskazało, jako niedopuszczalne, zamieszczanie płatnych i bezpłatnych reklam,
powołując się na zasadę tzw. subsydiarności, czyli
przypisaniu każdemu szczeblowi władzy tylko tych
zadań, których nie mogą realizować organy niższego
stopnia lub inne podmioty działające komercyjnie
albo społecznie. Uznano, że działalność wydawnicza
realizowana przez samorząd zakłóca wolną konkurencję, innymi słowy, gazeta samorządowa publikując ogłoszenia utrudnia działalność innym podmiotom na rynku wydawniczym, sprawia, że albo
potencjalny wydawca nie angażuje się w działalność
wydawniczą w ogóle na danym terenie, albo gdy już
to realizuje, musi konkurować na nierównych warunkach, ponieważ wydawnictwa samorządowe są
w różnym stopniu subsydiowane.
Obawiam się, że interpretacja, którą zastosowało
Kolegium RIO podąża w bardzo niebezpiecznym
kierunku. Stąd już tylko krok, aby nie tylko zakazać
gminom wydawania własnych czasopism, ale również ingerować w różne komercyjne przedsięwzięcia,
których podejmują się samorządy. Wpisuje się to w
pewną niebezpieczną tendencję w obarczaniu gmin
i powiatów nowymi obowiązkami, za którymi nie tylko nie podążają środki na ich wykonanie, ale blokuje
się możliwość samodzielnego ich pozyskiwania.
Pozytywnie należy ocenić wskazanie nieprawidłowości, ale kuracja, jaką sugeruje RIO spowoduje
zejście pacjenta.
Bez reklam lokalna prasa, czy to samorządowa,
czy prywatna - nie utrzyma się. Dotyczy to również
Gazety Złotoryjskiej. W tej chwili wydawanie prasy,
w jej papierowej wersji, staje się coraz mniej opłacalne. Nie bez powodu coraz większy udział w rynku
mają media funkcjonujące w internecie.
Gazeta Złotoryjska od 1990 r. na trwałe wpisała się nie tylko w krajobraz wydawniczy naszego
miasta, ale całej ziemi złotoryjskiej. Jest naszym
dobrem publicznym. Można śmiało powiedzieć, że
pełni określoną misję na rzecz lokalnej społeczności. Sprowadzanie jej, jak chce RIO, poprzez zwykłe
uogólnienie, li tylko do tuby propagandowej władzy
miejskiej, uważam za krzywdzące. Zamiast precyzyjnego cięcia w istotę sprawy, chce się dokonać
totalnej amputacji.
A istotą sprawy jest: nie, czy czasopismo samorządowe ma istnieć, ale na jakich zasadach, żeby było
po prostu apolityczne i obiektywne, żeby dziennikarze je tworzący, mieli swobodę wypowiedzi?
Może sposobem na to byłoby przekazanie uprawnień dotyczących powoływania i odwoływania
redaktora naczelnego szerszemu gronu - np. radzie
miejskiej?
Bardzo łatwo jest coś zniszczyć, znacznie trudniej
budować wytrwale i konsekwentnie przez blisko
ćwierć wieku. Gazeta Złotoryjska to wspaniałe archiwum tego, co działo się na ziemi złotoryjskiej niemal
od samego początku przemian.
Dlatego dziwią mnie trochę głosy radości, że stanowisko Kolegium RIO, to początek końca czasopism
samorządowych, a tym samym możliwości propagandowych władz gminnych.
Naprawdę - nie tędy droga.
Robert Pawłowski

Danuta Sosa: Pojawienie się Państwa wśród
nominowanych do tytułu Człowieka Ziemi Złotoryjskiej 2013 stało się za sprawą Wojcieszyna,
a raczej Państwa tam obecności. Skąd wziął się
Wojcieszyn?
Małgorzata Gruszczyńska: Wojcieszyn wynalazłam sama w gazecie, a konkretnie dom we wsi,
w którym zamieszkaliśmy. Szukałam i znalazłam.
Złotoryja była zbyt droga w nieruchomościach,
a tu traﬁł się „mały biały domek” za przyzwoite
pieniążki. Zbyszek i mój syn nie bardzo byli przekonani, ale ja się uparłam i nakłoniłam ich do tej
decyzji. Wiosną 2006 roku wprowadziliśmy się do
Wojcieszyna.
Skoro już wiemy, co skłoniło „zakotwiczonych
złotoryjan” do szukania nowego miejsca na ziemi, to zapytam: czy nie wystarczyło mieszkać w
ekologicznym miejscu, napawać się ciszą i ładować akumulatory?
M.G.: Kupno naszego domu zawsze już będzie kojarzyło mi się z piosenką zespołu Wawele „Dom,
który czeka” i od kiedy tam zamieszkaliśmy, często jej słuchałam i nuciłam: „… za rzeką stary dom,
który będzie nasz, który czeka…”. Tak miało być.
Tam postanowiliśmy urządzić swój świat i „ładować akumulatory”. Wierzyliśmy, że ogród i otoczenie przyniosą nam odpoczynek i poczucie spokoju. Jednak żadne z nas nie potraﬁ siedzieć bezczynnie. Przyglądaliśmy się naszej wsi, dostrzegając z czasem potrzebę i możliwość zmian niezbędnych do ożywienia społecznego wojcieszynian.
Urodziłam się we Wrocławiu, gdzie spędziłam 40
lat życia, szmat czasu wśród wielu ciekawych ludzi. Dorastałam w klubie płetwonurków „Castor”,
tam uczyłam się współżycia społecznego i wolontariatu, kształtowałam swoje młodzieńcze pasje,
poznałam, co to odpowiedzialność. Były ciekawe wyzwania i ciężka praca. Dziś coraz trudniej
o takie miejsca, a szkoda, bo była to prawdziwa
„kuźnia charakterów”, treningi na basenie, praca
na rzecz klubu, a docelowo wspólne wyjazdy na
nurkowanie w Polsce i za granicą. W tym sporcie
bardzo liczy się odpowiedzialność i zaufanie, bo
często nasze życie zależy od drugiego człowieka.
Największą jednak „spuściznę wiercipięctwa” i
szukania wyzwań mam po mojej mamie, lwowiance z Łyczakowa, której nie ma już wśród nas.
Była to kobieta niezwykła, pełna energii, werwy i
tytan pracy. Nigdy się nie poddawała.

Jak Państwo wykorzystaliście „dary losu”
- walkę z wiatrakami mieszkańców Wojcieszyna? Co pomagało: genetyka, czy „kuźnia
charakterów”?
M.G.: „Walka z wiatrakami” grupy mieszkańców Wojcieszyna to problem złożony, do dziś
ostatecznie nierozstrzygnięty i dzielący mieszkańców, którzy już są trochę zaistniałą sytuacją
zmęczeni. Pozostała, niewielka grupa przeciwników farm wiatrakowych, nadal uczestniczy w
sporach i rozprawach sądowych.
My, nie chcąc brnąć w ten podział, postanowiliśmy całą swoja energię i zapał wykorzystać na
szukanie możliwości rozwoju i integrację społeczną oraz kulturową mieszkańców. Od kilku
lat obserwujemy znaczne przemiany wsi polskiej. Jeździmy na spotkania i wyjazdy studyjne, konferencje, szkolenia i warsztaty. Podpatrujemy innych. Obecnie wsie dolnośląskie są
liderem, jeśli chodzi o wykorzystanie funduszy
z programów PROW i Odnowy Wsi.
I tak oto, któregoś pięknego dnia, będąc na rowerach wokół wiatraków w Gminie Zagrodno,
wymyśliliśmy „Wioskę Don Kichota”, kojarząc
zaistniałe w Wojcieszynie sytuacje z wiatrakami i z bohaterem dzieła M. Cervantesa. Zbyszek cały czas powtarzał, że najważniejszy jest
pomysł, a reszta to tylko praca i przyjemność.
A więc i genetyka i szkolenie. Nade wszystko
kapitał ludzki. Czy udało się z Wojcieszyna
zrobić brata La Manchy?
M.G.: Im dłużej i więcej poznajemy rozległy
temat „Don Kichota”, tym bardziej przekonujemy się o wielkich możliwościach oraz o nieograniczonym potencjale tego pomysłu. Od
ponad 400 lat bohater książki jest inspiracją
dla wszystkich dziedzin kultury i sztuki. Jak
się okazało, to zaledwie 9 lat temu La Mancha przystąpiła do utworzenia artystycznego
szlaku historycznego „Route Don Quijote”, na
którym można zapoznać się z historią, życiem i
przygodami, zarówno Don Kichota, jak też jego
twórcy.
My raczkujemy w tym temacie, aczkolwiek
oboje „zdonkichocieliśmy”. W krótkim czasie
udało nam się zgromadzić ponad 10 wydań
książki, w tym: rosyjskie, hiszpańskie, niemieckie, francuskie i nawet koreańskie, o polskich

zabawy rekreacyjne, hiszpański „tapas” czyli
poczęstunek, prezentacje ﬁlmowe regionu La
Manchy i szlaków Don Kichota, oglądanie zgromadzonych przez nas „skarbów” w galerii DK itp.
Liczymy na zaangażowanie mieszkańców w agroturystykę, np. pokoje gościnne w stylu bohaterów książki (komnata Dulcynei, siedlisko Sancho
Pansy, biblioteka Don Kichota, izba Karczmarza),
nalewki, wyroby rękodzielnicze (ozdobne wiatraki, wachlarze i nie tylko). Miejsce na pomysły jest
nieograniczone, trzeba tylko odrobinę chęci i
krztynę pracy. Z czasem zainstalujemy - za zgodą,
którą już od mieszkańców otrzymaliśmy, ozdobne wiatraki wzorowane na oryginałach - z regionu kastylijskiej La Manchy - u właścicieli posesji.
Do kogo adresowana jest oferta ożywienia wsi?
Ile jest dzieci i jaki jest ich udział w życiu Waszej
społeczności?
Zbigniew Gruszczyński: Nasza oferta nie zaczęła się od dziś. Już w ubiegłym roku, zaraz po
utwierdzeniu w naszych świadomościach pomysłu z Don Kichotem, zaczęliśmy działać i pracować głównie z dziećmi, a co za tym idzie, także
i z rodzicami. Były więc: „Wiejskie Wakacje”, w
których uczestniczyło 32 dzieci od najmłodszych
szkolnych roczników, po gimnazjalistów, malowanie przystanków z udziałem ponad 40 osób
(dzieci i rodzice), „Mikołajki”, w których udział
wzięło ponad 70 dzieci. Nawet nie wiedzieliśmy,
że tyle ich u nas jest. Razem z mieszkańcami po
raz pierwszy wspólnie ubieraliśmy choinkę przed
kościołem, na którą każdy przyniósł ozdoby. A w
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tym roku zorganizowaliśmy ferie zimowe, w których udział wzięło ponad 30 dzieci. Praca nasza
i rodziców nam pomagających to wolontariat
nie tylko osobisty, ale także rzeczowy, rodzice
naszych dzieci wypiekają najsmaczniejsze ciasta.
Nigdy pomocy nie odmówiły też panie z zespołu
„Sami Swoi”.
Obecnie ofertę naszych teraźniejszych i przyszłych działań adresujemy zarówno do wojcieszynian, jak też do turystów. Liczymy na aktywny
udział uczniów szkół w naszych warsztatach i
zajęciach animacyjno–rozrywkowych, osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych. Tak
na ostro ruszamy już od czerwca, a dokładnie
podczas V edycji Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów. Wtedy gościć będziemy u siebie uczestników „Festynu Podróżnika”. Propozycje nasze
znaleźć można na stronie „Wiosek z pomysłem”
i naszym fanpage’u: Fundacja „Wojcieszyn Wioska Don Kichota”.
Plany na najbliższy czas?
M.G.: Plany są zarówno dalsze, jak też te bliższe.
Z tych bliższych to: zorganizowanie kolejnych
„Wakacji z Don Kichotem”, nagranie i wystawienie „Wojcieszyńskiej adaptacji Don Kichota
szlachcica z La Manchy” z
udziałem trzech pokoleń
wojcieszynian - dzieci, rodziców i dziadków; zorganizowanie „Fiesty – Festynu Don
Kichota” z korowodem przebierańców, tańcami i wspólną zabawą oraz podpisanie
porozumienia z gminą w la
Manchy w zakresie współpracy kulturalno–turystycznej. Mamy tam też swoich
przyjaciół, którzy już na nas
czekają i z którymi spotkamy

czywistość wokół nas to też ogromna satysfakcja, dzięki której wiemy, że warto robić coś, co
sprawia radość także innym.
Minęło już trochę czasu od wyboru sołtysa.
Zdążyła Pani ogarnąć budżet, poznać mieszkańców i ich potrzeby i... Warto było?
M.G.: Mamy we wsi mieszkańców mających
duży i niewykorzystany potencjał do pracy i
działania. Zdajemy sobie sprawę, że na wszystko trzeba czasu, a szczególnie w pracy z ludźmi.
Nasze działania są procesem, który musi trwać
w określonym czasie i przestrzeni, a także w lokalnym środowisku. Od kiedy zostałam wybrana
na sołtysa, minęło 9 miesięcy i wielu z naszych
mieszkańców udało mi się poznać osobiście
podczas „wędrówek podatkowych”. To była
znakomita okazja do rozmów, w trakcie których
zdarzyły się „słodkie poczęstunki”, pogawędki, a
niekiedy trudne rozmowy. Bardzo mnie te wizyty
podbudowały.
Budżet jest taki, jak w całym kraju - „szału nie
ma”, trzeba dysponować tym, co się ma, ostrożnie. Skupiamy się na pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych z projektów i od sponsorów. Potrzeb
jest wiele, a więc cyklicznie zjawiam się z „plikiem” próśb w Urzędzie Gminy w Pielgrzymce,
gdzie rozmawiamy o możliwościach ich realizacji
i działamy. Zawsze warto coś robić, zwłaszcza,
jak się jest takim „życiowym wiercipiętą”. Jednak bez wsparcia Zbyszka i coraz większej liczby
naszych mieszkańców, nie miałabym szans. Liczy
się zespół.
A jak radzi sobie mieszkaniec Wojcieszyna - Pan
Zbigniew Gruszczyński z wykonywaniem poleceń szefowej?
Z.G.: Nie powiem, żeby było lekko. Łyczakowski
charakter nie jest łatwy, ale za to skuteczny, jak
to mówią - „w domu i zagrodzie”. Całe szczęście,
że mamy „trójdzielny” system ról społecznych.

się w październiku.
Te dalsze zamierzenia to między innymi postawienie postumentu (instalacji lub rzeźby Don Kichota i Sancho Pansy) oraz ustawienie „Wiatraka
Miłości” w Wojcieszynie. O wszystkich innych
zamierzeniach na razie nie wspominamy, żeby
nie zapeszyć.
Dobrze jest, gdy pracownik czy pasjonat czerpie
zadowolenie z pracy, pracy dla innych, Faktem
jest, że ludzie potraﬁą mieć wymagania. Co
Państwo z tego macie?
M.G.: Wszystkie pasje są kosztowne. Marzenia
też! Działania nasze pochłaniają czas i wydatki, ale my to lubimy. W zamian poznajemy ciekawych ludzi, od których cały czas się uczymy.
Wszystkiemu towarzyszy ciągła adrenalina. Nie
ma czasu na rozczulanie się. Zmieniająca się rze-

W domu panuje zazwyczaj równowaga władzy
i wykonawstwa. W pracy zawodowej jest punkt
dla mnie, w końcu gdzieś muszę mieć przewagę.
Natomiast sołecko jestem „sołtysikiem”, mężem
sołtyski, na którą oddałem swój głos.
I o tę równowagę chyba najbardziej w życiu
chodzi. Czego życzyć Państwu?
Nie mamy wielkich wymagań. Tylko powodzenia
w realizacji wszystkich przedsięwzięć.
Wobec tego życzę najserdeczniej, by się wszystko udawało zarówno w życiu prywatnym, jak i
zawodowym oraz społecznym. Dziękuję za rozmowę.
Danuta Sosa
Zdjęcia z archiwum rodzinnego
M. i Z. Gruszczyńskich.
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i jeszcze innym czternastu Polakom,
zajmująca się tym Niemka przypięła
kartonik z napisem Liegnitz.
Na peronie legnickiego dworca
po raz pierwszy poczułem onieśmielenie. Obiekt robił wrażenie,
zwłaszcza na chłopcu świeżo wyrwanym z podkieleckiej wsi. Kiedy
staliśmy tam w rządku i czekaliśmy,
nie wiedząc nawet na co, podeszły
Niemki i zaczęły miedzy sobą szeptać: Polen, Polen. Miałem buty z
cholewami, oczywiście jak wszyscy
nosiłem onuce. Jedna z owych
Niemek zauważyła onucę wystającą
z mojego buta, zniknęła na chwilę,
po czym wróciła i przyniosła mi
dwie pary skarpet.
W Legnicy był Arbeitsamt (urząd
ds. zatrudnienia). Tam zajmował
się nami Ślązak, który płynnie
mówił tak po polsku, jak i po niemiecku. Ustawił nas w rządku, po
czym wchodzili tam dość wiekowi
mężczyźni, obowiązkowo taszcząc
plecak. Z całej ósemki byłem najmniejszy i chyba najmłodszy. Choć
wyglądało to trochę jak targ niewolników, to mimo wszystko czułem się
mocny. Mówię to nie bez powodu,
bo obok mnie stał taki postawny i
zapewne starszy młodzieniec, który
płakał jak dziecko. Ów Ślązak go
pocieszał mówiąc, że traﬁmy do
sąsiednich wiosek, ale niewiele to
dało. Każdy wybierający kierował
palec na najwyższego i mówił „ten”. Kiedy zostało nas trzech najniższych, weszła dama w kapeluszu i długo tłumaczyła coś temu Ślązakowi.
Zrozumiałem, że powiedział do niej:
— Niech sobie pani wybierze.
Spojrzała w naszym kierunku i wlepiła wzrok
we mnie. Po chwili powiedziała:
— Dieses kleine.
Ślązak spytał mnie:
— Poszedłbyś z tą panią?
Odpowiedziałem, że nie wiem, o co chodzi.
— Ta pani cię wybrała.
Odpowiedziałem, że oczywiście pójdę. Zanim
wyszliśmy, przypomniał jej, aby mnie dobrze
pilnowała, żebym nie uciekł. Ale ja nie zamierzałem uciekać, bo i dokąd? Miasto robiło na
mnie jeszcze większe wrażenie, niż dworzec.
Kiedy ponownie na niego traﬁliśmy, moja nowa
„właścicielka” poprosiła policjanta, aby mnie
pilnował, podczas gdy ona kupowała bilety.
To wszystko musiało być zaplanowane z iście
niemiecką precyzją, bo gdy tylko weszliśmy na
peron, podjechał pociąg do Goldberg.
Weszliśmy do przedziału, w którym siedzieli
umundurowani Niemcy. Moja gospodyni wytłumaczyła im, że jestem Polakiem. Była na tyle
uprzejma, że wyjęła kanapkę i poczęstowała
mnie. Byłem bardzo głodny, bo do tej pory karmiono nas tylko chlebem z margaryną i czarną
kawą do popicia. Wysiedliśmy w Wilczycach.
Gospodyni wzięła ze stacji przechowywany tam
rower. Miałem taki mały kuferek, położyłem go
na bagażniku i chciałem prowadzić rower, ale
mi nie pozwoliła — bała się, że ucieknę. Wyszliśmy z dworca, zatrzymaliśmy się koło piekarni.

ieczęsto zdarza się nam spotykać Polaków,
których wojenne losy związane były w jakimś stopniu ze Złotoryją. Jedną z takich osób
jest Pan Stanisław Słomka. Pogodny, pełen energii dziewięćdziesięciolatek. „Mimo iż Hitler i Stalin zabrali mi 11 lat życia, to mam satysfakcję,
że przeżyłem ich obu” — mówi. Przez 5 lat pracował jako robotnik przymusowy w dzisiejszym
Krajowie (Krayn) koło Krotoszyc. Słuchamy tej
niezwykłej gawędy i nie możemy uwierzyć, że
opowiada ją człowiek setki razy mijany na ulicy.
Jego niecodzienna historia zaczęła się tak:
Pewnej nocy, tuż przed Wielkanocą 1940
roku, we wsi rozległy się hałasy. Jak się szybko
okazało, ich sprawcami byli Niemcy, którzy
urządzili łapankę. Wszyscy mężczyźni w wieku
nadającym się do pracy zostali schwytani. Ja
miałem wówczas zaledwie 16 lat i byłem nikłej
postury, ale pracy się nie bałem. Zawieziono
nas furmankami do Buska-Zdroju, skąd rankiem
wyekspediowano do Kielc, a wkrótce koleją do
Częstochowy. Starsi chłopcy byli na tyle sprytni,
że kiedy pociąg zwalniał, wychodzili do toalety
i nie wracali. Po prostu wyskakiwali przez okno.
Ucieczki zdarzały się już podczas noclegu w
Busku-Zdroju, ale jeśli kogoś złapano, karano
straszliwym biciem. Pilnowali nas najczęściej
Ślązacy wcieleni do Wehrmachtu. W Częstochowie utworzono obóz przejściowy. Podczas
dwutygodniowego pobytu wystrzyżono nas,
wykąpano, zrobiono zdjęcia i wnikliwie przebadano. Wciąż zastanawialiśmy się, co z nami
zrobią. Kiedy wezwano mnie przed komisję,
zauważyłem, że przy moim nazwisku postawiono czerwony plus, innym zaś stawiano równie
czerwony minus. Było to nieco zastanawiające,
ale dość szybko się wyjaśniło. Plus oznaczał po
prostu tyle, że delikwent
potraﬁ doić krowy. Z CzęPomoc dla oﬁar pożaru w Dobkowie
stochowy traﬁłem do Bre20 maja w Dobkowie pożar pozbawił domu dziesięcioosoboslau, gdzie trzymano nas
kolejne dwa tygodnie. W
wą rodzinę. Poszkodowanymi zaopiekował się Urząd Miasta
wojskowych magazynach
i Gminy w Świerzawie, jednak dom wymaga odbudowy, a
oprócz około trzydziestu
rodzina stałego wsparcia.
Polaków więziono też
Każdy kto, chciałby wspomóc oﬁary tej tragedii, może wpłacić
Białorusinów i Ukraińców.
pieniądze na konto Urzędu Miasta i Gminy Świerzawa:
Z nudów rzucaliśmy się
margaryną. Kiedy przyszedł PBS Złotoryja o/ Świerzawa
czas na dalszą podróż, mnie 90 8658 1019 3900 0172 2000 0330
DOPISEK: POMOC DLA OFIAR POŻARU
Koordynatorem pomocy jest: Agnieszka Kunc-Mosoń.
Tel. 75 71-35-360, 7 wew. 28, email: promocja@swierzawa.pl

Tym razem poprosiła jakąś młodą Niemkę, żeby
mnie przypilnowała. Sama w tym czasie kupiła
chleb. Wioska się skończyła, a my wciąż idziemy.
Nagle pojawił się, niewiadomo skąd, wysoki
mężczyzna. To właśnie był bauer, który po nas
wyszedł. Nazywał się Herman Kyrst, jawił mi się
jako młody i krzepki mężczyzna. Był podporucznikiem Wehrmachtu, gdy na początku wojny
został ranny w szyję i zwolniono go z wojska.
Kilka razy stawał na komisję, ale jakoś udawało
mu się wywinąć — mimo że był już całkowicie
zdrowy. Wciąż miałem nadzieję, że go w końcu
wezmą, bo byłbym panem na włościach, ale
niestety — wbrew pozorom, Niemcy także
brali łapówki. Zawsze, gdy ktoś pojawiał się w
sprawie poboru, przekupywał go, najczęściej
drobiem. Trzydziestohektarowe gospodarstwo,
jakie posiadał kwaliﬁkowane było jako małorolne, stąd nie przysługiwał mu pełnowartościowy
robotnik przymusowy, a jedynie młodociany.
Wydawałoby się, że gorzej traﬁć nie mogłem,
bo do gospodarstwa niemieckiego oﬁcera, ale
przez te 5 lat, kiedy u niego pracowałem, ani
razu mnie nie uderzył. Kiedy już się nieco zżyliśmy, opowiadałem mu, że Niemcy wywieźli
mojego ojca do lagru gdzie po trzech miesiącach zginął. Pokazywałem mu zdjęcia. Pocieszał
mnie, że jak skończy się wojna, to się znajdziemy, ojciec wróci… Nie przyznałem się, że walczył
w partyzantce.
Gospodyni w polu nie pracowała, dlatego
bauer zabraniał mi jej pomagać w domu. Nawet w czasie obiadu, czy innej przerwy w pracy
zakazywał mi jej przynosić wodę itp., bo mówił,
że ona od tego jest i sama sobie da radę. Podczas mojego pobytu, moim gospodarzom urodziła się córka. Pamiętam, jak bauer chodził po
podwórku i prawie płakał, bo żona tak bardzo
cierpiała. Akuszerka nie była w stanie jej pomóc.
W końcu nie wytrzymał i pojechał do Legnicy po
lekarza. Lekarz zrobił cesarskie cięcie i wszystko
skończyło się dobrze.
W Krajowie oprócz mnie pracowało jeszcze
troje Polaków. Jeden mężczyzna mieszkał i
pracował w „pałacu”. Ponadto kobieta z Częstochowy, która była tam z synem i z córką. Żadnej
z tych osób nie udało mi się po wojnie znaleźć,
ponieważ nie znałem ich dokładnych adresów.
Była jeszcze jedna Polka, która pracowała w
restauracji. Tłumaczyła nawet moją pierwszą
rozmowę z gospodarzem, ale później gdzieś
zniknęła. Niemcy powiadali, że wyjechała. Mówiło się o niej, że lubi niemieckich żołnierzy. To
nawet ja zauważyłem, mimo że niewiele wówczas rozumiałem.
Niemcy, jakich tu spotkałem, byli różni. Pewnego dnia zgubiłem metrykę. Po jakimś czasie
sąsiadka, Niemka znalazła ją i poznała po zdjęciu, że to moje. Kiwnęła na mnie i mi ją oddała.
Wyjąłem 20 marek, które co kwartał dostawałem w ramach kieszonkowego, ale nie wzięła.
Na skrzyżowaniu, obok gospodarstwa kowala
mieszkała kobieta, której wszyscy trzej synowie
byli pilotami. W domu powiesiła duże portrety
każdego z nich. Pewnego razu zawołała mnie
i powiedziała, że jeden jej syn został strącony
przez Rosjan, gdy samolotem transportowym
przewoził zaopatrzenie na front wschodni. Po
jakimś czasie drugi, który był pilotem myśliwca,
też zginął. Bardzo to przeżywała, ale ja nie podzielałem jej bólu.
Kowal z kolei, to raczej czarny charakter. Kiedyś przyszedłem do niego podkuć konia. Ten
podgrzał podkowę i położył na kopycie, żeby się
wyrównała. Sam tymczasem odwrócił się, wypiął w moją stronę i wydalił gazy. Nie byłem w
stanie wytrzymać, więc się wycofywałem. Koń
opuścił kopyto, na to kowal się uniósł i uderzył
mnie młotkiem w plecy. Uciekłem i poskarżyłem
się swojemu bauerowi.
Właścicielem trzech dość dużych majątków
był oﬁcer SA. Miał traktory i sporo maszyn.
Kiedy mój bauer kosił pszenicę, niemal zawsze
korzystał z jego pomocy. Moje zadanie polegało

na odrzucaniu snopków, które leżały
na obrzeżach. Trudno mi było nadążyć,
bo oczywistym jest, że — czy to konie,
czy maszyny — poruszały się szybciej.
Ten oﬁcer na mnie naskarżył bauerowi:
— Ten twój Polak tak pomału idzie i nie
wszystko zdążył odrzucić, dlatego teraz ty
musisz to robić sam. Przylej mu! Widziałem, że był gotowy zeskoczyć z ciągnika i
mi przyłożyć. A mój bauer na to — Swoich możesz bić, ale mojego nie ruszaj.
Pewnego razu pomagałem w młócce
u kowala. Trzeba wiedzieć, że Niemcy,
chcąc nauczyć syna czy córkę roboty, to
zatrudniali ich u sąsiada, nie u siebie.
Pracowaliśmy wtedy z Wasylem, moim
kompanem Białorusinem. Umówiliśmy
się, że ja będę rozrzynał snopki, a on
będzie je przepuszczał przez młockarnię.
Pracowaliśmy tak szybko, że dwie młode
Niemki, które się właśnie uczyły u innego
gospodarza, zakopały się niemal w tej
słomie i zaczęły nas wyzywać — scheiße
Polen, scheiße Russen… Na co obruszył
się Wasyl:
— Zobaczycie, niedługo. Niedługo tu
będą i…

jechał z myślą posłania mnie do obozu.
Gospodarz uprosił go, żeby mnie nie
aresztowano, a w zamian załadował mu
pełen kosz produktów. To zdarzenie bardzo mnie zabolało, tym bardziej, że ja nic
wówczas nie powiedziałem, a nacierpieć
się musiałem. Ale pomimo tej historii
Wasyl pozostał najbliższym mi kolegą,
tym bardziej, że jego ów SS-man pobił
tak bardzo, iż przez dwa tygodnie był
niezdolny do pracy. Pewnego razu bauer
powiedział nam, że w Legnicy będzie
mecz piłkarski, i pojechaliśmy z Wasylem
na ten mecz rowerami. Miałem z nim
taki tylko kłopot, że wciąż musiałem go
upominać, żeby schował sobie koszulę
do spodni, bo gdy któryś Niemiec zobaczy, natychmiast pozna w nim Ruskiego.
Było to o tyle ważne, że nam w ogóle
nie wolno było jeździć rowerami. Gdyby
wtedy nas ktoś złapał, skończyłoby się to
marnie. Znaczek z literką „P” nauczyłem
się już umiejętnie przykrywać klapą marynarki. Po meczu wracaliśmy jadąc przez
park. W parku, o czym oczywiście nie
wiedzieliśmy, były wyznaczone ścieżki dla
wózków dziecięcych. Jadę zadowolony
jak mało kiedy, gdy nagle jedna z mijanych kobiet podnosi
krzyk. Odwróciłem się i widzę,
że mój kompan leży, a kobieta
zbiera z chodnika zawartość
wózka. Znów w tarapaty
wpakował mnie przyjaciel.
Nie było innego wyjścia, tylko
natychmiastowa ucieczka.
Pojechaliśmy okrężną drogą w
kierunku Jawora.
Rodzice mojej Gospodyni
mieszkali w Goldberg. Oboje
byli już w podeszłym wieku,
ale ojciec pracował jeszcze
jako strażnik na kolei. Mieszkali przy dzisiejszej ulicy Szkolnej, mniej więcej w tym miejscu, gdzie później była sala
„Społeczniaka”. Pierwszy raz
przyjechałem tutaj bryczką w
towarzystwie gospodyni. Później często jeździłem rowerem
na jej prośbę sam. Niczym ten
czerwony kapturek, woziłem
im jedzenie.
Pewnego razu w Goldberg
przy Lindenplatz [pl. Sprzymierzeńców] był cyrk. Lindenplatz to było właśnie takie
miejsce, gdzie najczęściej rozbijano karuzele, tudzież cyrki.
Gospodarz mówi do mnie:
— Sztanek (tak mnie nazywał), dzisiaj masz wolne,
możesz jechać do Goldberg,
To, co powiedział było bardzo niemąbo cyrk przyjechał.
dre. Dziewczyny zostawiły wszystko i
Wsiadłem na rower i przyjechałem.
Krajów
widokówce Ciekawiły mnie bardzo egzotyczne zwiepoleciałyna
doprzedwojennej
matki.
— Mamo, ten Polak i Białorusin mórzęta. Starsi chłopcy powiedzieli mi, że
wią, że przyjdą niedługo Ruscy i nas
goryle karmi się owocami dzikiej róży i
wymordują.
jak im je dam, to będą robić różne ﬁgle.
Ich matka, jak tylko to usłyszała, chwy- Nazrywałem tych owoców i podawałem
je samcowi, który był dość duży. Rzeciła za telefon i dzwoni do Bürgermeczywiście brał ode mnie te owoce i jadł.
istera. Mojemu bauerowi też naskarżyła.
Jednak, kiedy przypadkiem plunąłem w
Bauer mnie zrugał. Powiedział mi:
jego stronę, stało się coś, czego się nie
— Uważaj, bo jeszcze Niemcy tu rząspodziewałem. Goryl podbiegł, złapał
dzą, a obóz koncentracyjny jest niedamnie za włosy i uderzył moją głowa o
leko.
kratę. Świadkiem tego była pewna NiemZdarzenie miało miejsce w piątek.
ka, która dała mi reprymendę za to, że
W niedzielę słyszę na podwórku ciężki
denerwuję zwierzęta.
motor. Chwilę później zawołano mnie na
Na początku lutego 1945 roku randół. SS-mann, który przyjechał na motokiem, daleko na niebie zauważyłem
rze, bez słowa wyjaśnienia zaczął mnie
łunę… Cdn.
bić. Wyszedłem z tego bardzo poobijany.
Waldemar Dmitrowski
Bauer powiedział mi, że to cud, że tylko
Andrzej Wojciechowski
tym się skończyło, bo ten SS-mann przyMaj 2014

Kronika

04.04. Klub Strzelecki AGAT, za wyniki uzyskane we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, otrzymał od Marszałka Województwa nagrodę w wysokości 3000 zł, podczas Dolnośląskiej Gali Sportu Młodzieżowego.
06.04. IV Mistrzostwa Polski Nauczycieli w Wyciskaniu Wielokrotnym Sztangi Leżąc odbyły się w Ozimku. Drużyna Zakładu
Poprawczego w Jerzmanicach zajęła III miejsce.
07-09.04. We Wrocławiu odbył się Ogólnopolski Turniej o tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz”. Województwo dolnośląskie reprezentował uczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi - Krzysztof Kargol, który zdobył III miejsce.
12.04. Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej pt. „Poznaj
kulturę swojego sąsiada” w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji zorganizowały Szkoła Podstawowa nr1 i Gmina Miejska
Złotoryja.
13.04. BIKE MARATON 2014 w Miękini. Na starcie stanęło prawie dwa tysiące rowerzystów MTB, wśród nich zawodnicy ze
Złotoryi.
13.04. Na niemieckiej wyspie Föhr w Föhr-Marathon 2014 Krystian Kozłowski (OLAWS Złotoryja) zajął 6 miejsce w kategorii
Open i 2 miejsce w swojej kategorii wiekowej.
16-30.04. W powiecie złotoryjskim przeprowadzono kwaliﬁkację wojskową.
23-25.04. 420 gimnazjalistów w naszym powiecie przystąpiło
do egzaminów gimnazjalnych.
26.04. Nabożeństwo i wspólne czuwanie związane z kanonizacją Ojca Świętego Jana Pawła II w paraﬁi pw. NNMP.
26.04. I ZŁOTORYJSKI DANCE ARTS FESTIVAL w Złotoryjskim
Ośrodku Kultury i Rekreacji, zorganizowany przez Fundację Rozwoju Człowieka TROOD przy współpracy ze Złotoryjskim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji oraz Street Dance Academy pod patronatem Burmistrza Miasta Złotoryja.
26.04. W Lubawce odbył się XXX Konkurs na Tradycyjne Potrawy
Wielkanocne „Mała Wielkanoc”. Gminę Świerzawa reprezentowały Koła Gospodyń z Sokołowca, Dobkowa, Lubiechowej i Podgórek.
30.04. Sesję Rady Miasta i Gminy Świerzawa zaszczycili goście z
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Członek Zarządu, Włodzimierz Chlebosz, przekazał uroczyście umowę o doﬁnansowanie projektu kanalizacyjnego w Starej Kraśnicy na kwotę 1.350.000,- zł.
01-03.05. Złotoryjska Majówka 2014. Różne organizacje przygotowały imprezy dla wszystkich grup wiekowych. Dla małych
dzieci, animacje i zabawy zorganizowane zostały przez Fabrykę Urodzin, Złotą Coolturę, Nasze Rio, Fundację „Wojcieszyn
wioska Don Kichota” i Stowarzyszenie „Czaple wieś z przyszłością”. Dla młodzieży: II Złotoryjskie Rytmy Młodych (Nasze Rio) i
Otwarty Złotoryjski Maraton Muzyki Rockowej (Złota Cooltura).
Dla dorosłych: koncerty, kabaret przygotowany przez Klub Seniora, zawody wędkarskie w Zajeździe u Jana.
05.05. W Złotoryi, tak jak w całej Polsce, rozpoczął się jeden z
ważniejszych sprawdzianów w życiu – matura.
08-15.05. Tydzień Bibliotek pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia”. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Świerzawa przygotowała cykl imprez bibliotecznych, promujących czytelnictwo.
10.05. Święto Lasu nad Zalewem Złotoryjskim. Złotoryjscy leśnicy świętowali 40-lecie Nadleśnictwa Złotoryja i 90-lecie Lasów
Państwowych. Wystąpili sygnaliści myśliwscy, odbyły się pokazy łucznictwa i timbersportu, zawody młodych przyrodników, a
także rywalizowali drwale i siatkarze.
15.05. Spod złotoryjskiego szpitala Polskie Radio Wrocław
nadało na żywo audycję o problemach naszej lecznicy.
15-16.05. Złote Dni Osób Niepełnosprawnych w powiecie złotoryjskim. Impreza rozpoczęła się od Mistrzostw w Grillowaniu na
Zamku Grodziec, dzień później obejrzeliśmy rozgrywki sportowe w Paraolimpiadzie.
16.05. W świerzawskim Zakładzie Aktywności Zawodowej uroczyście otwarto Centrum Dydaktyczno-Socjalne.
16-17.05. Na trasie 100 i 50 km rywalizowali ze sobą biegacze i
zawodnicy Nordic Walking w IV już Wulkanach 24.
20.05. Skansen Górniczo-Hutniczy w Leszczynie został uznany
za najlepszy projekt histroyczno-edukacyjny XIV edycji konkursu
„Sposób na sukces” organizowanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
20.05. Już po raz drugi Złotoryjski Klub Fotograﬁczny wraz z
Miejską Biblioteką Publiczną zorganizował warsztaty fotograﬁczne dla mieszkańców ziemi złotoryjskiej. (ZKF)
Opracowała Krystyna Zalewska

MŁODZIEŻ NA SCENIE

Z PIERWSZEJ RĘKI

Korczakowska
galeria talentów

T

radycyjnie w kwietniu, odbywa się Przegląd
Zespołów Artystycznych Szkół i Placówek
im. Janusza Korczaka z rejonu Dolnego Śląska.
Tegoroczny, już ósmy, odbył się 10 kwietnia
w ZOKiR. Kiedy sala wypełniła się po brzegi, a
zegar wybił godzinę dziesiątą, przygasły światła, zapanowała cisza i tylko reﬂektor punktowy
opromieniał swym światłem osoby występujące na scenie. Honory gospodyni i wodzireja z
wdziękiem pełniła Lucyna Kortus.
Jako pierwszy, głos zabrał dyrektor Złotoryjskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Paweł Gorczyca - powitał gości, uczniów, rodziców
i nauczycieli. Podał cel imprezy i życzył dobrej
zabawy. Jako cel główny, pojawia się współpraca
szkół i ośrodków im. Janusza Korczaka w podejmowaniu działań, wywołujących pozytywne
emocje i postawy przygotowujące do życia w
społeczeństwie. Życia pogodnego, szczęśliwego, wypełnionego pracą, ale też działalnością
artystyczną - widzianą jako sprawianie radości
innym przez interesującą samorealizację.
W imieniu organu prowadzącego głos zabrała
Wanda Grabos – wicestarosta, która na zakończenie swojego wystąpienia, uznała imprezę za
otwartą.
Nadszedł czas na prezentacje zespołów. Jako
pierwsi wystąpili gospodarze, wykonując „Marsz
ołowianych żołnierzyków”, którego aranżację
instrumentalną z uczniami ZOSzW przygotowała Dorota Kosińska. Pod kierunkiem tej samej
nauczycielki przygotował się do występu Łukasz
Sowiński. Justyna Kortus i Justyna Kościuk pomogły „Szalonym robaczkom świętojańskim”
wystąpić świetliście, pomysłowo i tanecznie.
Grupa zebrała zasłużone brawa. Gospodarze
błysnęli kolejnym występem, tym razem była
to grupa „Czarna perła” dyskretnie kierowana
przez Adriannę Wolską-Bałę i Annę PacholskąKujawę; zespół sięgnął po utwór Piotra Rubika
„Niech mówią, że to nie jest miłość”. Ponadto
wystąpili: tancerze z Przedszkola Integracyjnego
im. Janusza Korczaka we Wrocławiu – op. Grażyna Czerniecka, przedszkolaki z Zagrodna z ZSzP
– op. Dorota Kosińska i Katarzyna Jurzak.
Opiekunki: Agata Padło, Benedykta
Hreczyńska oraz Anna Koczwara współtworzyły
piękną prezentację uczniów z Ząbkowic Śląskich.
Brochocińska Królewna Śnieżka powiodła zebranych przez karty „Królewny Śnieżki”, a Jadwiga
Skoczylas czuwała, by wspaniały książę ładnie
przywitał się z Krasnoludkami i odczarował
pocałunkiem śpiące dziewczątko.
Żarty i swawole w naszej szkole to kanwa występu uczniów z Gniewkowa, przygotowanych
przez Elżbietę Baran. Szkoła w Oleśnie wystawiła Łucję Wertelecką z piosenką „Imieniny Ziemi”
- op. Małgorzata Iwaszkiewicz. Piosenki harcersko-rajdowe w wykonaniu zespołu wokalnoinstrumentalnego z Sobótki usatysfakcjonowały
opiekunkę Katarzynę Guzik.
Zespół taneczny „Replay” z chojnowskiej
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czwórki
zaczarował
widownię
tańcem „Disco”, do sukcesu przyczyniły się Beata
Pular-Kornicka i Renata
Rychlińska.
Gośćmi
specjalnymi
Przeglądu
byli: Paweł
Orłowski uczeń I LO
im. Tadeusza
Kościuszki

oraz Zespołu Szkół Muzycznych
w Legnicy. Paweł jest laureatem
castingu w Złotoryi, zorganizowanego w listopadzie 2013 roku
w Złotoryi przez Fundację „Bliżej
Gwiazd” z Jeleniej Góry. Michał
i Piotr Czyżewscy oraz Aleksandra Roś, przygotowali występ
„Propersów” i „Dropsików”
w ramach projektu „Złotoryja
tańczy”.
Czwartkowe przedpołudnie
10 kwietnia przeszło już do
historii. Kto był na Przeglądzie,
spędził miło czas. Podziwiałam
dyskretną obecność opiekunów
podczas występów, współtworzących z wykonawcami radosną widownię. Jestem zachwycona kulturą, zdyscyplinowaniem i szczerością
dzieci na widowni, które w chwilach uniesienia
podskakiwały i kołysały się razem z zespołem na
scenie.
Udane realizacje nie dzieją się same, za nimi
stoją ludzie i dlatego pragnę przywołać autorów
tego przedsięwzięcia. Zacznę od pomysłodaw-

czyni i głównej animatorki, którą jest Dorota
Kosińska. W tym roku aktywnie włączyli się
również w przygotowania pracownicy Złotoryjskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego: Lucyna Kortus, Justyna Kościuk, Adrianna WolskaBanaszyńska, Monika Wojtkowiak, Waldemar
Adamowicz, Barbara Stefanowicz, Violetta Kwaśniak, Mariola Makowska, Agnieszka ZdańskaBrożyna, Ewa Siwik, Zdzisław Obuchowicz. Bez
pracy tych osób lokalny kalendarz imprez byłby
uboższy o piękne wydarzenie.
Panie Edyta Opala i Dorota Kosińska nie
zostały wtajemniczone w kolejny punkt uroczystości, zwłaszcza, że scenariusz tworzyła pani
Dorota Kosińska. Kiedy poproszono obie panie
na scenę, wystąpił przedstawiciel Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Legnicy - Jan Kłeczek, który
udekorował obie panie Odznaką „Przyjaciel

Byłem
na Euromajdanie

W

Dziecka”. Miło, że obie panie zostały docenione,
bo w środowisku złotoryjskim znane są z oﬁarnej pracy z dziećmi i dla dzieci.
Po występach dzieci oddały się łasowaniu
przysmaków, a potem grupami wróciły do swoich szkół.
Tekst: Danuta Sosa
Zdjęcia: Agnieszka Zdańska-Brożyna

Święto Konstytucji

T

o już 223. rocznica uchwalenia Konstytucji
3 Maja.
Święto było obchodzone uroczyście i dostojnie w naszym mieście. W godzinach popołudniowych przy Pomniku Niepodległości
zebrały się liczne delegacje urzędów i instytucji
złotoryjskich oraz nieliczna grupa mieszkańców.
Zdaniem moim i moich przyjaciół święto to po-

liwie i wszyscy byli przekonani, że po
dwóch tygodniach wszystko się skończy.
Według słownika majdan to plac, czy
tak?
Tak, po ukraińsku to plac, na którym
odbywają się zgromadzenia i wiece.
Niezadowolenie Ukraińców wzięło się
stąd, że Janukowycz nie chciał podpisać
umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, tak było? I dlatego ludzie zaczęli wychodzić na ulicę i protestować?
Wszystko zaczęło się od korupcji i złodziejstwa Janukowycza i jego popleczników. Ludzi ogarniała wściekłość, gdy
patrzyli, jak oni rozkradają Ukrainę.
Wycofanie się z podpisania umowy
przez Janukowycza było kroplą, która
przebrała miarę. Gdy się o tym dowiedziano, wściekli ludzie wyszli na ulicę.
Na początku były to niewielkie demonstracje, głównie studentów, które zostały rozgromione przez oddziały Berkutu. I
dopiero to wywołało wybuch, ogromne
niezadowolenie społeczne. Im bardziej
Berkut rozpędzał wiece i demonstracje,
tym więcej ludzi zaczęło brać w nich
udział. To już była reakcja łańcuchowa.
Na początku w samym Kijowie, a potem
w każdym większym mieście w zachodniej Ukrainie, o szóstej po południu, odbywały
się wiece, majdany.
Byłeś obserwatorem czy uczestnikiem tych
wydarzeń?
Gdy zaczęły się demonstracje w Kijowie, wtedy
inne miasta zaczęły też organizować wiece. Podczas tych zgromadzeń ci, co przyjechali z Majdanu z Kijowa, opowiadali, jak tam naprawdę
było. Poza tym, podczas wieców, były organizowane zbiórki pieniędzy na jedzenie dla uczestników i na przejazd do Kijowa, ale tylko na paliwo,
bo prywatni przewoźnicy wozili za darmo. Ja
podczas wieców w Kałuszu byłem uczestnikiem
blokady jednostki wojskowej w mieście. Paliliśmy ogniska pod bramą, żeby pojazdy wojskowe
nie mogły się wydostać z jednostki i jechać do
Kijowa. Żołnierze w zasadzie byli zadowoleni z
tego faktu, bo tak naprawdę nie chcieli jechać
na pacyﬁkację.
Na czym polegał Majdan w Kijowie?
Z Kałusza do Kijowa jest ponad 700 kilometrów, pierwszy raz pojechałem tam po Bożym
Narodzeniu, w styczniu 2014 roku. Autobusem
jechaliśmy całą noc.
Jechało się tam (do Kijowa) na trzy, cztery dni.
Dłużej nie wytrzymasz. Mróz był straszny! Ja
pojechałem oczywiście uczestniczyć w Majdanie. Nie miałem początkowo dokładnej wiedzy,
o co tak naprawdę tam chodzi. Gdy przyjechałem po raz pierwszy (w sumie byłem dwa razy),
doznałem szoku, bo nie miałem pojęcia, że to
tak właśnie wygląda. Masa barykad na całym
placu! Barykady były też na głównej ulicy miasta
– Krieszczatiku, w zasadzie w całym centrum.
Tworzono je głównie z opon, były też jakieś
metalowe czy drewniane konstrukcje, meble…
No z wszystkiego, z czego tylko się dało. Były
ogromne! Barykady miały chronić rewolucjonistów przed Berkutem, bo oni byli uzbrojeni,
a my chcieliśmy po prostu żyć. Do tej pory nie
mogę ochłonąć i ciarki mnie przechodzą, gdy o
tym wspominam…
Na placu też było miasteczko namiotowe i
kuchnia polowa. Przychodziły tu dziewczyny z
Kijowa i przyrządzały nam posiłki. Kijowianie
organizowali zbiórki pieniężne dla nas, dla tych
na Majdanie. Przynosili nam też ciepłą odzież.
Jednak w nocy mieszkańcy Kijowa wracali do
swoich domów. A my, spoza Kijowa – czuwaliśmy na Majdanie.
Gdy wybierałeś się na majdan do Kijowa, to co
wziąłeś z wyposażenia? Śpiwór, jakieś koce?
Pojechałem tak, jak stałem, tylko zadbałem o

winno być obchodzone radośnie, co nie ujmuje
w żaden sposób jego powadze i dostojeństwu.
Wszędzie tam, gdzie działają grupy rekonstrukcji
historycznej, nawiązujące swoją działalnością
do epoki Księstwa Warszawskiego, wzięły
udział w uroczystościach obchodzenia święta
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pomyśleliśmy z
przyjaciółmi, że skoro w Krotoszycach (sąsiednia
gmina) działa grupa rekonstrukcji historycznej,

iktor Koniw to uznany ukraiński artysta
malarz. Kilkakrotnie był bohaterem naszych reportaży. Ziemię złotoryjską zna dobrze,
bo od ośmiu lat przyjeżdża na kilka miesięcy
do zamku Grodziec, do którego – jak twierdzi –
ma niezwykły sentyment.
Tym razem artysta opowiada o swoich przeżyciach, związanych z rewolucją w Kijowie,
jaka wybuchła pod koniec zeszłego roku.
Wiktorze, przyjechałeś niedawno do Polski, jak
zwykle do zamku Grodziec. Podczas rewolucji
byłeś na Ukrainie i nawet brałeś w niej czynny
udział. Co chciałeś zamanifestować, biorąc
udział w Majdanie?
Początkowo nie zamierzałem jechać na Majdan.
Nikt wtedy nie przypuszczał, że to tak daleko
zajdzie. Traktowaliśmy rozruchy dość pobłażnawiązująca do tradycji 2 Pułku Piechoty i Artylerii Pieszej Księstwa Warszawskiego i skoro
Złotoryja też ma bogatą tradycję okresu napoleońskiego, związaną z kampanią 1813 roku, to
udział w obchodach tego święta jest naszym
obowiązkiem.
Zarówno naszymi strojami, jak i sztandarem
nawiązującym do okresu Konstytucji, chcieliśmy
dodać kolorytu uroczystości i wnieść w nią inny
element historyczny. Nie bez znaczenia jest też
fakt, że w bitwie o Złotoryję brali udział Polacy
z 3 Pułku Piechoty Legionu Irlandzkiego. Były to
dwie kompanie w sile 201 żołnierzy. Wiedzieli
oni z pewnością o zapisach i reformach, jakie
wniosła Konstytucja 3 Maja i jakie miała znaczenie dla próby odbudowania Polski. Należy w ten
sposób uszanować ich wysiłek i przelaną krew.
Gdy przybyliśmy na Plac Niepodległości, zostaliśmy zaproszeni do grona pocztów sztandarowych i z przyjemnością przyjęliśmy to zaproszenie. Nasza wiązanka kwiatów została złożona
pod Pomnikiem Niepodległości jako ostatnia,
a żołnierze z naszego pocztu sztandarowego
oddali hołd, zachowując musztrę z okresu Księstwa Warszawskiego.
Czy udało się nam wnieść w uroczystość nieco kolorytu i historycznej odmienności?
Niech odpowiedzą na to pytanie zdjęcia.
Miejmy nadzieję, że stanie się to tradycją w Złotoryi, a uroczystość w przyszłości wzbogacona o
trzykrotną salwę z armaty podniesie dodatkowo
jej rangę.
Cezary Skała
(płk.William Lawless)
Fot. Marek Skała
Maj 2014

ciepłą odzież. Kałusz miał swój namiot, który
został zakupiony z zebranych u kałuszan pieniędzy. Na początku było nas trzydziestu z mojego
miasta, potem przyjechało jeszcze więcej. Autobus z Kałusza kursował codziennie, ludzie często
się zmieniali, bo nie można było wytrzymać
dłużej, niż trzy doby. Spania właściwie nie było.
Wyobraź sobie, że stoisz cały czas na mrozie.
Powietrze gęste od dymu palonych opon, oczy
łzawią i bolą. Z nosa stale cieknie od mrozu. Dyżurowaliśmy na placu po cztery godziny, potem
szliśmy odpocząć do namiotu i coś zjeść, a nas
zmieniała następna ekipa. Tak przez całą dobę,
w nocy też. Gdyby coś się zaczęło dziać, mieliśmy obowiązek budzić resztę uczestników.
W jakim wieku byli uczestnicy majdanu? Były
tam kobiety?
Młodzi, przeważnie około trzydziestu lat. Panowały bardzo surowe warunki, więc kobiet nie
było.
Czy ktoś pilnował porządku, wyznaczał miejsca
na namioty?
Nie, sami wszystko organizowaliśmy. I właśnie
tego brakowało, nie było sztabu. Dopiero potem
stworzył się sztab, pojawili się przywódcy, jak
Kliczko, Turczynow, Jaceniuk i inni.
Co mówili ludzie do mikrofonu na majdanie w
Kijowie? O odcięciu od Rosji mówiliście?
Ukraino, obudź się! Jest nas za mało, podnieśmy
się i otwórzmy oczy! To były główne hasła. Mówione też było o tym, że Janukowycz to złodziej
i bandyta, zresztą o tym wiedzieliśmy już dawno. Z mikrofonu na Majdanie padały słowa o
tym, jak się łączyć, jak walczyć, czyje rozkazy
wykonywać, gdzie, jakie posterunki wystawić,
żeby Berkut nie wszedł.
A jak wyglądało życie w Kijowie poza Majdanem?
Normalnie. Urzędy pracowały, sklepy były
otwarte, metro kursowało. Spokój. Wojna była
tylko na Majdanie. Gdy czasem wychodziliśmy
poza Majdan, brudni i cuchnący dymem, dziwiliśmy się, że można siedzieć w kawiarni i kawę
popijać. My z innych miast przyjechaliśmy setki
kilometrów do Kijowa, który ma trzy miliony
mieszkańców. A kijowian na majdanie nie było.
Czy te wiece na Majdanie pomagały Wam,
Ukraińcom, w zjednoczeniu i poczuciu wspólnoty?
Tak, niewątpliwie! To bardzo łączyło naród. Bo
każdy spoza Kijowa chciał się dowiedzieć o wydarzeniach od naocznych świadków, móc zadać
im osobiście pytania. Z mediów nie można było
dowiedzieć się prawdy. Na początku nie było
żadnego proukraińskiego programu w telewizji.
Wszystkie media były zależne od popleczników
Janukowycza. Później pojawił się jeden program
proukraiński Inter, bo władze zorientowały się,
że Janukowycz przegrywa i wiatr historii zaczyna
wiać w inną stronę. Prowadzący ten program,
na początku nadawania prosili naród ukraiński
o przebaczenie za to, że do tej pory go okłamywali. Przyrzekali, że od tego momentu będą
pokazywać wyłącznie prawdę.
Czy Majdan osiągnął jakieś cele? Według ciebie potrzebna była ta rewolucja?
Głównym celem Majdanu było obalenie władzy
Janukowycza, pokazanie naszej mocy, ukraińskiego ducha. Chcieliśmy pokazać reszcie kraju
i światu, a przede wszystkim władzy, że jesteśmy silni. Bo naród jest ważniejszy niż władza.
Ponadto była to przestroga dla kolejnych przyszłych władz. Nasza obecność na Euromajdanie
była niezbędna, gdyż mogliśmy być świadkami
wydarzeń. Dlatego uważam, że Majdan osiągnął
swój cel.
Mam nadzieję, że w wyborach majowych Twoi
rodacy wybiorą w końcu patriotów, którzy
będą mądrze rządzić krajem. I życzę serdecznie, abyście odzyskali swoją suwerenność.
Agnieszka Młyńczak
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SMAKI ZNAD SKORY I KACZAWY

MODZIEŻ NA SCENIE

Złotoryjski
Dance Arts
Festival

„W

zdrowym ciele zdrowy duch”, to trochę oklepane powiedzenie, ale chyba
nie znalazłby się nikt, kto by je kwestionował.
Ludzkie ciało uwielbia, żeby je męczyć, wiedzą o
tym nie tylko mnisi z klasztoru Shaolin, ale także złotoryjanie. W Złotoryi sport nigdy nie był
bezmyślnym trenowaniem mięśni, zawsze rozwój ﬁzyczny łączył się
z rozwojem duchowym. Nawet bieganie
odbywa się tutaj po
wulkanach, co z tego,
że wygasłych, ale ile
się trzeba nakombinować, żeby to
przeżyć.
Najlepszym przykładem łączenia siły
ﬁzycznej i duchowej
lub odwrotnie, jest
działalność złotoryjskiej Fundacji Rozwoju Człowieka TROOD
i współpracującej
z nią Street Dance
Academy z Wrocławia. Misją Fundacji
jest upowszechnianie
modelu wychowania
dzieci i rozwoju osobistego dorosłych,
w którym źródłem
satysfakcji są nie tylko
konkretne sukcesy,
ale też sam trud
wkładany w kształtowanie swojego ciała, ducha, umysłu, wyobraźni. Krótko mówiąc: uczą tańczyć. Od wieków
poprzez taniec ludzie wyrażali to, czego nie
można było przekazać inaczej: słownie, na migi,
malując czy pisząc. Dawniej za pomocą tańca
ludzie kontaktowali się z m.in. z bogami, teraz,
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gdy mamy jednego Boga, możemy
iść z Nim porozmawiać do kościoła.
Dzisiaj tańcem opisujemy świat taki,
jakim go widzimy, wyrażamy nim
swoje emocje.
Street Dance Academy uczy
młodzież, ale nie tylko, poznawania
tajników nowoczesnych metod tanecznych.
STREET DANCE to style tańca, które wywodzą się wprost z ulicy bądź
klubów. W większości przypadków
pierwotnie były to tańce będące
efektem tanecznej ekspresji ludzi,
generowanej przez określoną muzykę. Z czasem ta swobodna ekspresja
nabierała kształtu, a poszczególne
ruchy zyskiwały nazwy i ewoluowały
do kształtów, które obserwować możemy obecnie. Specyﬁka poszczególnych gatunków muzycznych, charakterystycznych dla określonych stylów
tańca skutkowała tym, że każdy z
nich cechuje się unikatowym feelingiem oraz groovem, stanowiącym
jego podstawę i fundament. Dopiero
po opanowaniu charakterystycznych
dla różnych stylów, feelingu i groovu,
z czasem możemy opanować umiejętności freestyle (improwizacji),
który stanowi najważniejszy element
każdego stylu, wchodzącego w obręb STREET DANCE.
Aby upowszechnić ten rodzaj
aktywności, Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD przy współpracy ze
Złotoryjskim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji oraz Street Dance Academy,
pod patronatem burmistrza miasta
Złotoryja – Ireneusza Żurawskiego,
26 kwietnia 2014r. zorganizowała I
ZŁOTORYJSKI DANCE ARTS FESTIVAL.
Zaproszono kilkadziesiąt zespołów
z Dolnego Śląska. Najliczniejsza ekipa przybyła
z Wrocławia. Z samej Złotoryi w turnieju wzięło
udział 33 uczestników.
Pod budynek ZOKiR pierwsi wykonawcy zaczęli przyjeżdżać już o 9:00. Wszyscy uczestnicy
musieli pojawić się o 10:00 w celu rejestracji i

potwierdzenia udziału. Przybyło prawie pół tysiąca osób i nie łatwo było zapanować nad taką
rzeszą ludzi. W tych zadaniach dzielnie wspierali
organizatorów wolontariusze ze Stowarzyszenia
„Nasze Rio”.
Najpierw odbywały się eliminacje w solów-

kach do 11 lat; 12-15 lat i powyżej 15, potem w
formacjach, w tych samych kategoriach wiekowych. Następnie po godzinnej przerwie obiadowej jury ogłosiło ﬁnalistów.
Poziom był wysoki. Wszystkie prezentacje
miały charakter showcase’ów, a styl taneczny
był dowolny. Oglądając te występy, odnosiło się
wrażenie, że na złotoryjskiej scenie przestało
obowiązywać prawo ciążenia ziemskiego. Ale
jury było bardzo surowe, biorąc pod uwagę
rytmikę i sposób wykonania tańca. Ważnym
elementem występujących był strój. Dzieci
prezentowały się w takich nakryciach głów, jak:
kaski budowlańców, opaski karateków, kaszkiety pielęgniarek, były meloniki, kapelusze,
nawet zimowe czapki. Niektórzy nie wahali się
wystąpić w roli driad z Brokilonu, na zielono i z
pomalowanymi twarzami. W kategorii do 11 lat
Zespół Taneczny „Zgraja” z układem rewiowym
„Szpital” otrzymał III miejsce.
Po prezentacjach ﬁnałowych i trzydziestominutowej przerwie dla jury, odczytano wyniki
oraz wręczono nagrody, wśród których były
aparaty cyfrowe, wysokiej klasy słuchawki do
odtwarzaczy oraz pamiątkowe dyplomy wraz z
pucharami.
Wśród młodszych uczestników królował zespół taneczny „3Dance” z Wrocławia, który w
różnych kategoriach wiekowych zdobył 4 nagrody. Równie skuteczna była ekipa z DOK Dzierżoniów w starszej grupie wiekowej. Jednak połączone siły Street Dance Academy z Wrocławia i
Złotoryi okazały się najlepsze, zdobywając również cztery miejsca na podium i nagrodę Grand
Prix (puchar Fundacji Rozwoju Człowieka “Trood”
oraz nagrodę ﬁnansową w wysokości 500 zł dla
Zespołu „No i Co Crew” z Wrocławia. I miejsce w
grupie wiekowej powyżej 15 lat zdobyła Natalia
Gap ze Złotoryi. Do ﬁnału dostało się jeszcze
dwóch złotoryjan - Filip Piwowarczyk (do 11 lat)
i Gracjan Szumiński (w kategorii 12-15 lat).
„Każdy z uczestników to odrębne emocje,
trudno wybrać, które były największe. Ogromne wrażenie na członkach jury oraz członkach
Fundacji wywarł występ złotoryjanki, Natalii
Gap, którą postanowiliśmy objąć programem
stypendialnym „Follow Your Dreams”.” – mówi
Aleksandra Roś, jedna z organizatorek Festiwalu
z ramienia Fundacji Rozwoju Człowieka TROOD.

Festiwal zakończył się około godziny 18:00,
ogromnym sukcesem. Sala Ośrodka nie mieściła
wszystkich chętnych, a zapowiada się, że za rok
na Festiwal przyjadą wykonawcy z całej Polski.
Jarosław Jańta
Zdjęcia Iwona Pawłowska

Poza formowaniem okolicznościowego chleba, uczestnicy
Turnieju mieli za zadanie
wykonanie z ciasta pszennego
chałki żydowskiej i tureckiej.
Było to zadanie podchwytliwe,
jak mówi Krzysztof, gdyż różnica pomiędzy tymi wypiekami
polegała na tym, że chałkę
turecką wykonuje się z sześciu pasm ciasta. Jest trochę
zabawy z ich zaplataniem w
warkocz. Wygląda ona bardzo
ładnie, bo między splotami
tworzą się charakterystyczne
okienka. Z kolei chałka żydowska ma sploty ciasno obok siebie i one nie tworzą okienek.
Są to szczegóły, na których
znają się tylko fachowcy. Chałka turecka była więc dobrze
uformowana, jeżeli miała odpowiednią liczbę tzw. okienek.
Kolejną konkurencją było formowanie rogalików
na czas - w ciągu 5 minut należało wykonać 30
sztuk. Uczeń złotoryjskiej „zawodówki” zrobił
ich 22, ale byli lepsi od niego, którzy uformowali
23 sztuki. Jednak Jury pochwaliło i wyróżniło
w tej konkurencji właśnie Krzyśka. Jego rogaliki
były wykonane najstaranniej i miały pięć zwojów, podczas gdy inni uczestnicy ograniczyli się
tylko do dwóch czy trzech. Wypieki należało
także w odpowiedni sposób zaprezentować,
stąd przydatne okazały się ozdobne koszyki. Ale
okazuje się, że nie zawsze posiadanie profesjonalnego sprzętu się sprawdza. Liczą się bardziej
umiejętności manualne, wyobraźnia, skupienie
na wykonywanym zadaniu i opanowanie.
Krzysztof miał wątpliwości, czy uda mu się
zapanować nad stresem, czy nie straci pewności siebie. Bardzo wspierał go w tych trudnych
chwilach jego nauczyciel i powtarzał mu, jak
mantrę: Uwierz w siebie, jesteś dobry, nie patrz
na innych, tylko skupiaj się na zadaniach! I poskutkowało, posłuchał rad swojego nauczyciela
i zajął miejsce na podium, uzyskując III lokatę w
Polsce. Zgodnie z rozporządzeniem MEN, został
zwolniony z teoretycznej części egzaminu zawodowego na czeladnika. Do zdobycia II miejsca
zabrakło mu jedynie 1,5 punktu, a od I miejsca
dzieliły go zaledwie 3 punkty. Tak więc można
powiedzieć, że poziom był wyrównany. Czeka go
jeszcze egzamin praktyczny, ale Krzysiek się go
nie boi, bo według niego, jest on dużo prostszy
od tego, przez co już przeszedł na Ogólnopolskim Turnieju. Dodatkowo został zaproszony

MasterChef
Piekarnictwa

K

rzysztof Kargol jest uczniem trzeciej klasy
wielozawodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi. Kształci się na piekarza.
W kwietniu Krzysztof po raz pierwszy wziął
udział w Ogólnopolskim Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz”.
Turniej zorganizowany został przez Dolnośląską
Izbę Rzemieślniczą i Małej Przedsiębiorczości
oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu. Złotoryjanin najpierw przeszedł eliminacje
rejonowe, w których wyłonieni zostali najlepsi
uczniowie do etapu wojewódzkiego. Tam zajął
drugie miejsce i tym samym zakwaliﬁkował się
do etapu ogólnopolskiego we Wrocławiu.
Etap ogólnopolski stanowił dla Krzyśka nie
lada wyzwanie. Musiał się zmierzyć z silną konkurencją aż z dwunastu województw. Uczniowie
sprawiali wrażenie bardzo dobrze przygotowanych, co chwilami go przerażało. Jego konkurenci zaopatrzeni byli w fachowy sprzęt (m. in.
foremki o wymyślnych kształtach) do wypieku
okolicznościowego pieczywa. Krzysztof, niestety,
go nie posiadał. Liczyć więc musiał wyłącznie na
siebie i wykorzystać maksymalnie własne umiejętności, które nabył w czasie praktyk, które
odbywa w piekarni państwa Anny i Grzegorza
Baranów w Złotoryi.
Podczas Turnieju najpierw trzeba było wykazać się wiedzą teoretyczną, tzn. rozwiązać test,
składający się z 30 pytań obejmujących zagadnienia zawodowe. Krzysztof mówi, że w rozwiązywaniu testu pomogła mu wiedza nabyta
na kursach, które uczniowie szkół zawodowych
odbywają w czasie trzyletniej nauki w szkole. W
każdym roku szkolnym uczniowie są wysyłani
na taki miesięczny kurs do Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy. Kończy
się każdorazowo egzaminem. Niestety, nie ma
określonego podręcznika do nauki zawodu piekarza, dlatego w przygotowaniach do Turnieju
pomagał Krzyśkowi jego nauczyciel, który podsuwał mu własne materiały i potem z nich przepytywał. Krzysiek mówi, że największą trudność
sprawiały mu zadania arytmetyczne typu: Ile
bochenków chleba wyjdzie z 580 kg mąki, jeżeli
jeden bochenek waży 60 dag, a jeden koszyczek
do wypieku mieści ich 6? Ale i tak poradził sobie
z nimi doskonale, głównie dlatego, że z takimi
przeliczeniami ma do czynienia na co dzień w
czasie pracy w piekarni.
Oprócz wiedzy teoretycznej, trzeba było wykazać się umiejętnościami praktycznymi i samodzielnie upiec chleb okolicznościowy, zgodnie
z tematem przewodnim Turnieju, którym były
„Muzyczne inspiracje”. I tu dopiero Krzysiek
musiał się spiąć i użyć swojej wyobraźni. Wykonał więc z ciasta krokodyla ze słuchawkami na
uszach. Następnie trzeba było zaskoczyć Jury
Turnieju ciekawą prezentacją swojego pomysłu. Krzysiek wymyślił, że jego krokodyl słucha
muzyki Boba Marleya. On też jej słucha, bo lubi
dobrą muzykę, nawet klasyczną.
Maj 2014

do uczestnictwa w Święcie Chleba i Piernika w
Jaworze - będzie tam wystawiał własne wyroby.
Krzysztof otrzymuje teraz różne propozycje
pracy od lokalnych właścicieli piekarń, którzy
poszukują na rynku ambitnych i dobrze rokujących młodych pracowników. Stoi więc przed poważną decyzją wyboru odpowiedniego miejsca
pracy, gdzie będzie miał perspektywy rozwoju
zawodowego, ponieważ ma już sprecyzowane
plany na przyszłość. Przyszły czeladnik chciałby
doskonalić się dalej. Myśli o zdobyciu wykształcenia średniego oraz uzyskaniu tytułu mistrza
piekarnictwa, by kiedyś otworzyć własną piekarnię. Chciałby też zdobyć uprawnienia instruktora praktycznej nauki zawodu. Po skończeniu
szkoły, co nastąpi w czerwcu tego roku, chce
zacząć pracować i w przyszłości zdobywać doświadczenie w zaprzyjaźnionej ﬁrmie w Poznaniu, myśli też o poznawaniu nowych technologii
za granicą, może w Niemczech albo w Anglii?
W Złotoryi działają dwie lokalne piekarnie i
kilka spoza miasta. Niestety, sklepy sieciowe,
takie jak „Biedronka”, „Lidl” czy „Netto” są u nas
dużą konkurencją, bo sprzedają tanie pieczywo.
Krzysztof zauważa, że odkąd odbywa praktyki,
czyli już od trzech lat, z roku na rok obroty lokalnych piekarń spadają na rzecz tych sieci, jednakże świadomość konsumentów wzrasta, rośnie
liczba osób, które poszukują w pieczywie innych
walorów, oprócz ceny i łatwego doń dostępu.
Dla tych osób ważne są składniki wysokiej jakości, technologia produkcji, poszukują one także
nowych rodzajów pieczywa. To chyba też wiąże
się ze wzrostem świadomości na temat zdrowia,
a także z różnymi modnymi stylami odżywiania
się. Jednak w każdej tzw. piramidzie żywienia
produkty zbożowe, w tym oczywiście i chleb,
stanowią podstawę codziennej diety. Chleb
potrzebny jest zawsze - tak było, jest i będzie.
Dlatego Krzysztof chce w przyszłości wprowadzić na złotoryjski rynek nowe wypieki, wykonywane najnowocześniejszymi technologiami i
zaistnieć w naszym mieście, bo jak mówi, jest z
nim związany. Tu ma rodzinę, która jest dumna
z jego sukcesu. Nawet bracia poszli w jego ślady.
Młodszy jest uczniem klasy pierwszej w ZSZ
i kształci się na cukiernika, a drugi, który jest
jeszcze przedszkolakiem, już marzy, by tak, jak
jego najstarszy brat, zostać piekarzem.
Zachęcony sukcesem, Krzysztof dalej chce
brać udział w podobnych konkursach, tym razem, nauczony doświadczeniem, zaopatrzy się
w odpowiedni dopuszczalny sprzęt piekarski.
Gratulacje od całej redakcji „Echa”!
Beata Jańta

Knysze
z bieszczadzkiej
Polany
D

o1
kg mąki
dodaję 2
kubki keﬁru (lub
keﬁr i śmietanę 30%),
2-3 łyżeczki sody, 1 lub 2 jajka i szczyptę soli. Składniki mieszam, a gotowe ciasto
rozwałkowuję, by potem wycinać duże krążki
(wielkości małego talerzyka), na które łyżką

nakładam przygotowane wcześniej nadzienie serowo-cebulowe, takie same, jakie
przygotowuje się do
pierogów ruskich.
Ciastowe krążki
z nadzieniem
składam (bez
konieczności
klejenia) i
smażę na
głębokim
tłuszczu.
Ciasto
nieco pęcznieje.
Tak przygotowane pierogi,
w naszym domu
nazywane są knyszami, podaje się z dużym
kleksem smażonej z cebulą
śmietany (do podrumienionej na
patelni cebuli dodać śmietanę i smażyć do momentu, gdy śmietana zmieni kolor na lekko żółty). Danie jest kaloryczne i sycące, ale pyszne.
M. Pisarska
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i oznajmili, że do swego grona przyjęli
dwóch nowych: Arka Kaszubę i Dominika
Hamarę. Dla naszego złotoryjskiego muzycznego światka, a zwłaszcza dla niektórych zespołów, to był szok. Potem zagrali i
było jak zwykle, niezwykle.
Po występie Żółtych (II miejsce w tym
konkursie), wydawało się, że nic ciekawszego już nie nastąpi. Nastąpiła krótka
przerwa. Po podwójnej zapowiedzi scenę
w posiadanie zaanektowała Jelenia Góra.
Niektórzy z widzów pakowali już swoje
jednorazowe plastikowe kubeczki, w
wysokie na metr wieżowce i wylewając
z nich resztki pienistego żółtego płynu,
zmierzali w kierunku koszy, aby tam
je złożyć zgodnie z zasadą segregacji
(wpojoną nam przez samorząd). Ale nie
doszli do owych pojemników, bo ze sceny
doleciał ich potężny ryk jelenia. Nie!!…
To raczej był ranny lew broniący swych
kotków. W każdym razie w tym ryku, choć
niewyraźnie, można było usłyszeć słowo:
Złootoooryyyjaaaa!!! Kto tylko spojrzał
w kierunku sceny, zobaczył „odrażający
występek”, oczywiście po angielsku.
„Abhorrent Vice”, niczym Szczurołap z
Hameln, ściągnął na plac rzeszę wielbicieli
nintendocore. Ryczącego rannego Lwa
Andrzeja, siedzącego przy mikrofonie, w
bieganiu po scenie dzielnie zastępował
Machający Rurą Michał B. w goglach.
Publika robiła, co im Lew Andrzej kazał:
„ścianę”, Pogo, dobrą zabawę i „kozacką
Zespół Abhor Vice. Fot. Karola Wojtaczka atmosferę” i III miejsce w II Złotoryjskich
Rytmach Młodych. „Złotoryja - Umiecie
się bawić!” to ostatnia, po koncercie,
1970r. Zespół „Kwiaty”, po raz pierwszy zorganizował Wielkopolskie Rytmy Młodych w wiadomość od „six-piece machine from Jelenia
Góra”.
Jarocinie. Na bazie tej imprezy w 1980r. powstał
Festiwal w Jarocinie…
Około dziewiątej wieczorem zapowiadana
jest kolejna Grupa ze Złotoryi/Sokołowca. Przed
44 lata później i 157 km na południowy-zasceną z ZOKiR tłumy fanów czterech znajomych z
chód, o godzinie 17.00 zabrzmiały pierwsze
pierwszej edycji Złotoryjskich Rytmów Młodych.
dźwięki drugiej edycji Złotoryjskich Rytmów
Mikrofon w swe ręce chwyta drobna osóbka i
Młodych.
z wyzwaniem spogląda prosto w oczy jurorów,
Drugiego maja 2014r. nad Zalewem Złotoryjjakby mówiła: „Tym razem musicie nas docenić”.
skim, Święto Flagi uświetnione zostało kolejną
Drugi raz startują po swoją płytę demo, teraz
edycją konkursu promocyjnego dla młodych
zgrani, jak nigdy, pełni zapału, z rzeszą fanów
zespołów muzycznych, organizowanego przez
(725 lajków). Jest wyróżnienie! Ciężko mierzyć
Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Stosię z Jelenią.
warzyszenie „Nasze Rio”. W tym roku wysoko
Pokazy konkursowe zamyka „Obsesja”. Kolejny
postawiono poprzeczkę, bo zasięg imprezy został
Zespół z Jeleniej Góry tworzy pięciu doświadczoposzerzony o ościenne powiaty. Do udziału w
nych, w innych projektach, muzyków. Pierwszy
ZRM II zgłaszać się więc mogły także zespoły z
utwór, jaki zagrali, to „Ucieczka”, ale bynajmniej
powiatów: bolesławieckiego, jaworskiego, jelenie od sukcesu. Udowodnili, że występując jako
niogórskiego, kamiennogórskiego, legnickiego
plus miasto Legnica, lubińskiego i polkowickiego. ostatni, nie są najgorsi. W II edycji ZRM zdobyli
pierwsze miejsce. Nie dziwi to, kiedy się ich
Do konkursu zakwaliﬁkowano ośmiu wykosłucha, ale zdumienie budzi fakt, że był to ich
nawców, ale zawiódł Góćo (Nowa Wieś Grodzisceniczny debiut.
ska) i ostatecznie wystąpiło siedmiu. Oczywiście
Wreszcie Jury może wstać i rozprostować
dominowały zespoły ze Złotoryi, aż cztery, co
kości. Jest już ciemno, zimno i pada deszcz.
stanowi niecałe 57,14% (piszę niecałe, bo zaliCzwórka ludzi wychodzi z cienia pod namiotem,
czyłem tu także „Żółtą Febrę” i „Aﬀect”, a oni są
ich twarze z mroku wyłania blask reﬂektorów
z Sokołowca i Złotoryi, zresztą ... to skomplikooświetlających plac. Powoli zbliżają się do scewane).
ny. To Oni, profesjonaliści branży muzycznej:
Zaraz po przywitaniu uczestników i otwarciu
producenci, recenzenci, dziennikarze muzyczni,
imprezy, którego dokonał w swoim specyﬁczwreszcie aktywni muzycy z sukcesami. Krzysiek
nym, poruszającym stylu Mateusz Baraniak, na
Wojtas prowadzi też swoje audycje w Radiu Nascenę wbiegła grupa „Epicentrum”, znana m.in.
Głos, koordynator kamiennogórskiego festiwalu
z występów w II LO w Legnicy i Krotoszycach.
Harygma. Rafał Zaczkowski występował wieloZaraz po nich „Obustronni”- prosto z Polkowickrotnie na dużych scenach przed kilkutysięczną
wyrapowali nam swój pogląd na życie. W dalszej
kolejności, z blokowiska, w ciepłe klimaty reggae, publicznością.
Mateusz Pasek jeden z pomysłodawców Złozabierają nas „2Naście stóp pod ziemią”. Są tu
toryjskich Rytmów Młodych, członek redakcji i
już drugi raz. W ubiegłym roku zdobyli nagrodę
główny recenzent portalu Probownia.pl.: „Jury
publiczności za którą, jak mi zdradzili, kupili
oceniało poziom instrumentalny, wokalny, aransobie mikrofon.
żacyjny, charyzmę, ale brało także pod uwagę
Wreszcie są! Na scenę wchodzi niecierpliwie
sceniczny staż wykonawców.”
oczekiwana „Żółta Febra”. Jest gdzieś po szóstej,
Mariusz Florczyk, trener wokalny, zwycięzca w
jest zimno, ale nikt tego nie czuje. Żółci potraﬁą
europejskim konkursie „Music Against Poverty”:
rozruszać zmarzniętą publikę. Zaczynają się „gó„Festiwal Złotoryjskie Rytmy Młodych to fuzja
ralskie tańce” (w Złotoryi to Pogo). Żółci nie są
niezwykle pozytywnych brzmień, a patrząc na
„zieloni” w tym, co robią. Ich występ jest zgodny
rosnący poziom dotychczasowych jego uczestnize starą zasadą Alfreda Hitchcocka, najpierw
ków, można prognozować, że ma on przed sobą
trzęsienie ziemi, a potem napięcie rośnie. Tak
dość interesującą przyszłość.”
zagrała „Żółta Febra”. Muzycy na początku pożegnali dotychczasowego gitarzystę Savignano
Nie ma wątpliwości, że 2 maja 2014 roku Zło-

Jelenia Góra
Rulez!

W

toryją rządziła Jelenia Góra. I i III miejsce zostało
przyznane muzykom z tego miasta. „Obsesja”
nagra sobie demo w studiu M:23 w Wałbrzychu,
a „Abhorrent Vice” otrzymał koszulki z logiem
zespołu. II miejsce i wyróżnienie otrzymali muzycy z Sokołowca/Złotoryi. „Żółta Febra” zrealizuje
bon do sklepu muzycznego o wartości 200zł i
profesjonalną sesję zdjęciową.
Ale to nie koniec. Spośród wszystkich zespołów, które zagrały w konkursie, wyłoniony
zostanie jeszcze jeden zwycięzca. Trwa aktualnie
konkurs na FB, o nagrodę publiczności. Jest nią
realizacja teledysku w „Kamienna Góra Willowa
Studio [KGW]” - sponsora nagrody.
Na koniec, jak wisienka na torcie, wystąpił
złotoryjski zespół Vexing Question.
Zespół jest wyjątkowy m.in. dlatego, że grają w
nim organizatorzy ZRM. Mateusz Baraniak (gary)
dzielny konferansjer oraz Matt Pasek (głos i wiosło) – pomysłodawca konkursu i juror. W swojej
muzyce stroją nisko, lecz mierzą wysoko. Od
czterech lat systematycznie przecierają dolnośląskie sceny w poszukiwaniu swojej ścieżki. Występowali z takimi zespołami, jak Klynt, Apokalipsa,
Insult, Czoug i Bracia Figo Fagot.
I tak około 23.00 zapada noc i kończą się obchody Dnia Flagi. Złotoryjanie idą spać, myśląc
„..i to było dobre”.
Nastaje świt dnia trzeciego. Trzeci maja,
Święto Konstytucji. Złotoryjski Zalew został
opanowany przez ... „zielone ludziki”? Nie! To
dzieci. Parking przed mostkiem zamknięty. „Tylko
dla zespołów i... z identyﬁkatorem” – słyszę od
dwóch chłopców trzymających koniec łańcucha
zamykającego drogę.
Jest godzina trzynasta w sobotę, scena nad
Zalewem niby ta sama, co wczoraj, ale jakaś
odmieniona, duże plansze, ciepłe kolory. Ktoś
puka mnie w ramię, dziewczynka może z 12 lat,
na kurteczce ma identyﬁkator z napisem: „Organizator”. „To myśmy
malowali” – mówi z
dumą pokazując na
plansze ustawione
przed sceną.
Zaczyna się
kolejny dzień złotoryjskich zmagań
muzycznych pod
ﬁrmą Otwarty Złotoryjski Maraton Muzyki Rockowej. Tym
razem wspólnie z
ZOKiR zorganizowały
go, po raz pierwszy
w historii festiwali,
dzieci pod patronatem Stowarzyszenia
„Złota Cooltura”.
Hasło na dziś: „No
Limits”. Zasady
ustalone są jedynie
ramami projektu
Urzędu Marszałkowskiego, który wyłożył
część „kasy” na organizację Maratonu.
Występuje 20
zespołów z całego
województwa,
które pierwsze
wyśle deklarację
zgłoszeniową. Kapele grają od 14.00
do oporu (opór to
04.04, 04.05.2014).
Na najlepszy zespół
głosują widzowie. W
sumie zagłosowało
440 osób. W trakcie
Maratonu wystąpiły
zaproszone dwie
gwiazdy „Paihivo”
i „Bielizna”. Na ich
występy trzeba było
zebrać dodatkowe

środki, bo tych z projektu nie wystarczyło. Jednak Maraton miał bardzo wielu sponsorów. Z
jednym z nich wiąże się ciekawa anegdota. Firma
„Laboga” to renomowany, światowy producent
sprzętu nagłaśniającego z Wrocławia. Od 1973r.
zaopatrywał m.in. takie zespoły jak Motorhead,
Napalm Death, w Polsce na jego sprzęcie grali J.
Skrzek, Maleńczuk, Waglewski, Vader, Raz, Dwa,
Trzy itd. Gdy zwrócono się do tej Firmy z prośbą
o sponsoring (drobne nagrody dla występujących zespołów: kable, złączki), właściciel Firmy z
entuzjazmem zaproponował wynajem profesjonalnego sprzętu. W 1985 roku, podróżując jako
dźwiękowiec Skaldów, miał wypadek w okolicach
Złotoryi, do dzisiaj bardzo miło wspomina nasz
szpital, gdzie otrzymał wspaniałą opiekę. Dzięki
jego sprzętowi 22 zespoły nie musiały nad Zalew
przywozić ze sobą własnego nagłośnienia (wielkich i ciężkich skrzyń), wystarczy, że zabrali tylko
swoje wiosła (gitary). Ułatwiło to bardzo logistykę imprezy, która i tak była godna podziwu. Dla
każdego wykonawcy zorganizowane były nocleg
i wyżywienie. Przewidziano nawet to, że ostatnia
pizzeria w Złotoryi działa tylko do 2.00.
Jest 14.00, o tej porze w Warszawie przed
Pałacem Prezydenckim trwa koncert Orkiestry
Węgierskich Sił Obrony. Nad Zalewem w Złotoryi
dzieci z plakietkami są wszędzie. Pilnują parkingu, zaplecza sceny, kierują przybywające zespoły
na zorganizowane dla nich miejsca, udzielają
informacji zainteresowanym widzom, wreszcie
obsługują stoisko z kiełbasą i grochówką. Wszystko pod czujnym okiem członków „Złotej Cooltury”, Ani i Mariusza Hołówków.
Imprezę otwiera Daniel Leks, Prezes Stowarzyszenia „Złota Cooltura”, a trzech jeleniogórskich braci z „Emphirius” zaczyna od mocnego
trashowego uderzenia i od razu wskakuje na
siódmą lokatę w plebiscycie. Po nich „Nofan”
częstuje nas energetyczną mieszanką gitarowego
grania. „Plethora” zachwyca elementami baroku

Zespół Obsesja. Fot. Marta Łuc

Jury. Fot. Marta Łuc

w swoich kompozycjach. Potem koskowicka „Struktura” i lubińsko-wrocławska
„Proca Y” miota w nas komunikatem
muzyczno-słownym. Zaraz po nich,
z Wrocławia, „Afterglow” zaraża nas
energią z siłą kopa prosto w twarz, a
za chwilę „Arma” relaksuje ﬁnezyjnymi
solówkami gitarowymi. Jeszcze tylko
kapela z Legnicy, nasze „Epicentrum” i
faceci w bieli, a po nich gość specjalny
„Paihivo”. Ośmiu muzyków grających
reggae i pamiętających z dawnych lat
złotoryjski zespół „Lew”, wprowadziło
duże urozmaicenie w Maratonie – publika poczuła inny rodzaj mocy. Ale tak
naprawdę, to wszyscy czekali na naszych
opromienionych, którzy sami o sobie
Zespół Epicentrum.
mówią: „Gramy własną odmianę punk
rocka, głównie po to, żeby ludzie byli
szczęśliwsi, mieli lepsze humory i nie
przejmowali się trudnościami.”. Nazwę
ich zespołu wymyśliła żona „Strzeminy”
Kamila, w hołdzie naszej Noblistce, Marii
Curie Skłodowskiej, odkrywczyni m. in.
radu, stąd nazwa „RADCURIE”. Ich występ zgromadził w urnie do głosowania,
aż 304 punkty. Niektórzy wolontariusze
zapewniali, że urna świeciła.
Długo by opowiadać, co działo się
dalej. Do czwartej rano, dnia czwartego
maja w sumie zagrało 19 zespołów, w
tym dwie specjalnie zaproszone gwiazdy, „Paihivo” ze Zgorzelca i „Bielizna”
z Trójmiasta. Wystąpiły cztery kapele
ze Złotoryi, z czego dwie uzyskały największą liczbę punktów w plebiscycie
publiczności. W nagrodę za zasłużone I
Zespół Emphirius
miejsce, „Radcurie” nagra swoje demo
w studiu M:23 w Wałbrzychu. II miejsce,
pokazując swoje uczucia, wywalczyło
„Epicentrum”. III lokatę zdobyła „Struktura” z Koskowic. Jako bonus wszyscy
laureaci mają zapewniony występ w
słynnej legnickiej „Spiżarni”.
Ponadto każdy uczestnik Maratonu
otrzymał parę obuwia od sponsora,
złotoryjskiej ﬁrmy „Muﬂon” oraz płytę
nagraną w trakcie imprezy z występami
wszystkich zespołów.
Jako ilustrację atmosfery panującej,
mimo zimna, nad Złotoryjskim Zalewem
w ciągu tych dwóch dni potraktujmy
kilka wpisów na FB:
„Było naprawdę mega pozytywnie...”
– Epicentrum; „Chciałbym, w imieniu
całego zespołu, serdecznie podziękować
Stowarzyszeniu (Nasze Rio) za organiza- Zespół Lolitas Masturbate.
cję tak świetnej imprezy, robicie dobrą
robotę!” – Obsesja; „Był fun, rock`n`roll i
całe pokłady dobrej, mocnej muzy. Jeszcze raz dzięki, z ogromną chęcią przybędziemy za rok i zostawimy kawałek
siebie!!” – De Indigo; „Krótko i szczerze:
wielkie dzięki za imprezę!” – Afterglow;
„Organizacyjnie pełne zaskoczenie.
Wszystko było, niczego nie brakowało.”
– Proca Y;
„Złotoryja RZĄDZI! Otwarty Złotoryjski
Maraton Muzyki Rockowej uważamy za
udany, bawiliśmy się świetnie!” – Emphirius.
Dzięki imprezom majowym, zorganizowanym przez ZOKiR i dwa złotoryjskie
Stowarzyszenia, o Złotoryi znowu było
głośno w całej Polsce, od morza, aż po
góry i oto chyba chodzi!
Po hucznych imprezach 2 i 3 maja, w
Zespół Paihivo.
niedzielę nadszedł czas na wyciszenie
rozszalałych zmysłów. O godzinie 12.00
inne są pochylone ku ziemi. Spróbuj zerwać te
w kościele p.w. Św. Józefa Robotnika na Kopaczu
wysokie, najbardziej wybujałe, a zobaczysz, że
odbyła się uroczystość przekazania paraﬁi, relisą puste; jeśli natomiast zerwiesz te najniższe,
kwii św. Ojca Pio. Święty ten był znany m.in. ze
najpokorniejsze, to zobaczysz, że właśnie one
swoich pouczających myśli, przeznaczonych na
są obciążone ziarnem. Z tego przykładu możesz
każdy miesiąc. Oto jego cytat na maj:
wywnioskować, że pycha jest pusta”.
„Spójrz na łan dojrzałej pszenicy. ZauwaJarosław Jańta
żysz, że niektóre kłosy są wysokie i wybujałe, a

ZŁOTORYJANIE W PODRÓŻY

Z WIZYTĄ U...

Pielgrzymka
do Rzymu

N

a zgromadzeniu kardynałów 30 września w
Watykanie ustalono datę kanonizacji dwóch
błogosławionych papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II.
Przedstawiam krótką relację z pielgrzymki do
Rzymu, w której dane mi było uczestniczyć. W
pielgrzymce wzięła udział grupa ze Złotoryi z
Paraﬁi św. Józefa Robotnika, grupa z Polkowic, 3
osoby z Legnicy, ks. Krzysztof Czyż, ks. Ireneusz
Wójs oraz pilot i przewodnik wycieczki Wojciech
Ośmiałowski.
Zważywszy na fakt, iż miałam na pielgrzymkę
jechać sama i do tego nikogo nie znając, zdecydowałam się na udział w niej niezwykle szybko.
Nie żałuję.
Dzień 1. - 25.04.2014 r. – piątek
Godzina 5:15 zbiórka pod kościołem - czekamy na autokar. Po przyjeździe pielgrzymów z
Polkowic msza św., pakowanie walizek i odjazd.
Przed nami około 1200 km.
Jedziemy przez Niemcy, podróż jest dla mnie
magiczna, właściwie z nosem przy szybie, podziwiam przede wszystkim Alpy i pojedyncze
zabudowania na stokach wielkich gór. Przejazdy
tunelami, przez które przebiega trasa, robią na
mnie niesamowite wrażenie. W czasie podróży
dowiaduję się, że wiedza historyczna Włochów
na temat Polski opiera się na postaciach
trzech Polaków: Jana
Pawła II, Lecha Wałęsy i Zbigniewa Bońka.
Nawet nie odczułam znacząco tych
ok. 12 godzin jazdy,
a już dojechaliśmy
na pierwszy nocleg.
Hotel Formula International w Rosolinie
znajduje się 60 km
od Padwy. Jest to
nowoczesny hotel, w
którym panuje miła
atmosfera. Po przepysznej obiadokolacji
poszliśmy szybciutko
spać, ponieważ następnego dnia miało
zacząć się zwiedzanie. W planach jest
Asyż, od którego
dzieli nas jakieś 270
km.
Dzień 2. - 26.04.2014 r. – sobota
Dzień zaczynamy od mszy św. w kościele położonym w sąsiedztwie hotelu. Potem
prawie tradycyjne włoskie śniadanie. Prawie,
gdyż ekstrawagancją jest dołożony na talerzu
plaster wędliny. Włosi jedzą późne śniadania i
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zazwyczaj na słodko – słodkie rogaliki, sucharki
posmarowane dżemem lub miodem, do tego
mocne espresso. Dowiedziałam się, że Włosi
utworzyli nawet własny Narodowy Instytut
Włoskiego Espresso.
Ruszamy autostradą w stronę Asyżu. W pewnym momencie z daleka widzę znajomy kształt,
górę charakterystycznie „uciętą”, zupełnie jak
„Wilcza Góra”. Widok trwał jedynie kilka sekund, ale zrobiło mi się na tyle ciepło na sercu,
żeby uzmysłowić sobie, jak bardzo związałam
się ze Złotoryją.
I oto za jakiś czas wyłoniła się przed nami góra
Subasio i wyczekiwane Miasto Pokoju, piękne,
o prawie nienaruszonym średniowiecznym wyglądzie. Pan przewodnik opowiada nam o potężnym trzęsieniu ziemi w 1977 r., kiedy zawalił
się kawałek bazyliki, ale freski pozostały. Zginęły
wówczas 4 osoby, w tym zakonnik z Polski.
Z parkingu na górę wjeżdżamy ruchomymi
schodami. Tak, tak, schody ruchome w Asyżu, być może to zachęci do odwiedzenia tego
miasta tych, którzy boją się, że nie dadzą rady
podejść pod górę.
Po obejściu Kościoła św. Klary, udajemy się
do Bazyliki św. Franciszka. Zwiedzamy ją wraz z

Wyjeżdżamy w kierunku Rzymu. Mijając miasteczko Umbria, dowiaduję się, że jest to miejsce, w którym wydobywa się najwięcej truﬂi i
podaje się tu najwięcej przygotowanych da z
nimi dań. Region, który jest bardzo spokojny,
choć licznie odwiedzany przez turystów, właściwie jedynie przy okazji wycieczek do Asyżu,
wzbudza moją ciekawość.
Docieramy do hotelu Al Pino Solitario w Cura
di Vetralla. Hotelik położony około 90 km od
Rzymu, w którym spędzamy kolejne trzy noce,
posiada wyraźny włoski klimat, a gości obsługuje nie tylko personel, ale i właściciele.
Dzień 3. - 27.04.2014 r. – niedziela
Pakujemy suchy prowiant i w środku nocy
wyruszamy na wielkie wydarzenie. Autokar
przez najbliższe dni będzie nas zawoził i odbierał
z dworca w Bracciano. Z tej miejscowości jeździliśmy pociągiem do Rzymu, a dalej poruszaliśmy
się metrem, wcześniej zakupiwszy bilet całodobowy na wszystkie środki komunikacji.
Po półgodzinnym marszu zaludnionymi
uliczkami Rzymu, sympatyczne miejsce do przeżywania kanonizacji znajdujemy pod Zamkiem
Świętego Anioła, najbardziej wyposażonej fortecy Rzymu, służącej niegdyś do ochrony papieży.
Mamy blisko telebim, widok na Tybr i Most św.
Anioła, oraz sporo wolnej przestrzeni. Msza kanonizacyjna odprawiana jest w języku włoskim i
po łacinie, ale każdy, kto ma komórkę z radiem,
może wysłuchać przebiegu uroczystości na
częstotliwości 93,3 MHz na falach UKF z polskim
tłumaczeniem i komentarzem.
Po kanonizacji osoby, które mają jeszcze
siłę, mogą skorzystać z propozycji przewodnika
Wojtka i zaliczyć wraz z nim spacer po Rzymie.
Nazbierało się nas około 10 osób. W pierwszej
kolejności ruszamy w stronę jednej z ikon Rzymu – Schodów Hiszpańskich. Plac Hiszpański
zaczerpnął swoją nazwę od faktu otwarcia tu
pierwszej ambasady w Rzymie, a była to właśnie ambasada Hiszpanii. Wokół Piazza di Spagna znajduje się artystyczna dzielnica miasta z
warsztatami malarzy i rzeźbiarzy.
Przechadzamy się dalej uroczymi uliczkami
Rzymu, docierając do zapierającej dech w piersiach Fontanny di Trevi, która zadziwia mnie
swoją wielkością. Fontanna di Trevi, to obowiązkowy punkt wizyty w Rzymie. Osławiona przez
ﬁlm „La dolce vita” Federico Felliniego, jest
również miejscem antycznej tradycji: mówi się,

Dzień 4. - 28.04.2014 r. – poniedziałek
Na mszę św. dziękczynną za kanonizację Jana
Pawła II wyruszamy bardzo wcześnie, właściwie
w nocy, dzięki czemu mamy na Placu św. Piotra
miejsca siedzące bardzo blisko ołtarza. Zewsząd
słychać „Barkę” - ulubioną pieśń Jana Pawła II.
Zresztą miałam wrażenie, że jestem w jakimś
polskim mieście, tylko trochę turystów z innych
krajów je właśnie odwiedziło. Przed rozpoczęciem, w słuchawce podłączonej do komórki
usłyszałam, że plac wraz z okolicznymi ulicami
jest już zapełniony.
Po wzruszającej mszy ruszamy pomodlić się w
Bazylice św. Jana na Lateranie – pierwszej chrześcijańskiej bazylice Rzymu i do tej pory będącej
Katedrą miasta, którego biskupem jest Papież.
Następnie część uczestników wycieczki, w
których gronie byłam i ja, zdecydowało się pójść
do Pałacu Laterańskiego, do którego prowadzą
Święte Schody, na szczycie których znajduje
się Sancta Santorum, uważane za „najświętsze
miejsce na ziemi”. Święte Schody liczą 28 stopni
i wchodzi się nimi wyłącznie na kolanach.
Po krótkim ochłonięciu, przewodniczka zabiera nas na wycieczkę ulicami starożytnego
Rzymu. Oglądając zabytki, słuchamy opowieści
o Koloseum, Panteonie, Forum Romanum, Kapitolu i wielu innych wspaniałych starożytnych
obiektach, aby na koniec jeszcze raz móc nacieszyć oczy Fontanną di Trevi.
Dzień 5. - 29.04.2014 r. – wtorek
Cudownie - mamy zamówioną mszę św. w
jednej z kaplic Bazyliki św. Piotra!
Dzień wcześniej wróciliśmy do hotelu bardzo późno, a budziki mieliśmy już nastawione
na godz. 2:00. Jednak, gdy na Placu św. Piotra
przywitała nas piękna tęcza, to zapominamy o
dwóch godzinach snu. Jesteśmy jedną z pierw-

szych grup i po obowiązkowym, prawie jak na
lotnisku, zaliczeniu bramki, rozpoczęła się msza
św. z udziałem naszych księży przewodników.
Po mszy mamy czas na spokojne rozmyślania,
podczas oglądania zachwycającego wnętrza
bazyliki. Znajdują się w niej 44 ołtarze, 11 kopuł,
778 kolumn i 395 posągów. Wszystko o niesamowitych wymiarach, ale każdy szczegół jest
proporcjonalny i harmonijny. Kopuła Michała
Anioła, to największe dzieło murowane, jakie
kiedykolwiek wybudowano, wspaniała „Pieta”,
również Michała Anioła, jako jedno z większych
arcydzieł w bazylice, Baldachim Berniniego oraz
wiele, wiele innych wspaniałości, a wszystko
zapierające dech w piersiach. Po godzinie czasu wolnego w bazylice, doczekaliśmy się pani
przewodnik, która opowiada nam o szczegółach
tego wspaniałego centrum chrześcijaństwa i
duchowości świata zachodniego.
Po tak mistycznych doznaniach, udajemy się
do Bazyliki św. Pawła za Murami. To druga co
do wielkości, po Bazylice św. Piotra i jedna z
czterech bazylik patriarchalnych Rzymu, w której znajdują się medaliony wszystkich kolejnych
papieży. Jeszcze tylko zapisanie intencji przy
grobie św. Pawła i jedziemy na ostatni nocleg w
okolice Padwy, przed nami około 450 km, lekko
nie ma. Krętymi i wąskimi drogami wspinamy
się na szczyt potężnej góry i spędzamy noc w
przepięknie położnym hoteliku Le Tarrazze.
Rano, gdy wyszłam na jego taras, znajdowałam
się nad chmurami.
Dzień 6. - 30.04.2014 r. – środa
Po pysznym śniadaniu szybko jedziemy do
Padwy, którą rozsławili studenci, prastara uczelnia oraz Bazylika św. Antoniego, zwana „cudem
Padwy”. Grób „Świętego” (padewczycy nie
wymawiają jego imienia) skupia wierzących i
niewierzących z całego świata. Św. Antoni, jest

patronem ubogich oraz tym świętym, do którego modlimy się, kiedy chcemy coś odnaleźć.
Pielgrzymi przyjeżdżają do padewskiego sanktuarium w podobnych intencjach. Dotykając tylnej
ściany grobowca św. Antoniego, wierzą, że ich
prośby zostaną wysłuchane. W czasie poruszania
się po bazylice kolejny raz uczestniczę we mszy
św. z udziałem naszych rodaków. Rzym, Padwa –
wszędzie słychać pieśni w polskim języku.
Prawie biegiem udajemy się do autokaru, aby
ujrzeć jeszcze Wenecję.
Płynąc łodzią po Lagunie Weneckiej, docieramy do Placu św. Marka – zdaniem Napoleona
Bonaparte „najpiękniejszego salonu świata”.
I tutaj znowu piękna niespodzianka: kolejna
zamówiona msza św. w Bazylice św. Marka, na
którą zostajemy wpuszczeni do bazyliki bocznym wejściem. W czasie mszy dołączało się do
naszej grupy wielu innych turystów z Polski. Po
zwiedzeniu bazyliki dano nam godzinkę czasu
dla siebie. Mnie to ledwie starczyło na zrobienie
zdjęć i zakupienie pamiątkowej maski weneckiej.
Dzień 7. - 01.05.2014 r. – czwartek
Po zwiedzeniu Padwy i Wenecji trzeba przetrwać noc w autokarze. Wracamy przez Austrię
i Czechy. Pomimo cudownych przeżyć w czasie
pielgrzymki, ucieszyłam się, gdy zobaczyłam
Ziemię Kłodzką w soczystej zieleni, okraszoną
rzepakową żółcią - „Piękna nasza Polska cała...”.
Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom
pielgrzymki za radość z rozśpiewanego autokaru, wspólne modlitwy i przeżywanie tak
ważnych chwil. Dziękuję ks. Krzysztofowi oraz
ks. Ireneuszowi za modlitwy, błogosławieństwo
i wiele duchowych przeżyć. Podziękowania dla
przewodnika Wojtka oraz panów kierowców –
Adama i Jarosława.
Tekst i zdjęcia – Edyta Urbańska.

oczekiwany punkt
programu. Ale niewiele mniejszym
zainteresowaniem
cieszył się drwal,
który kilkudziesięcioma uderzeniami
siekiery pokonał
pokaźny pień.
Skromnie przyznał, że daleko mu
jeszcze do kanadyjskich drwali,
którym wystarczy
kilkanaście zamachów siekierą, by
uczynić to samo.
Ale i tak zyskał
podziw w oczach
licznie zgromadzonych pań, a i
panowie patrzyli

zawodnikom. Popisy precyzji i sprytu czynione
przez siatkarzy na piaszczystym boisku skupiły pokaźne grono fascynatów tego sportu. Z
rosnącym napięciem obserwowano zmagania
leśników z drużyną lokalnych polityków i miejscowych nauczycieli.
Kto nie grał w siatkówkę, mógł zobaczyć, czy
traﬁa do celu, mając do dyspozycji łuk i strzały.
Z tej atrakcji jednak najczęściej korzystało młodsze pokolenie przybyłych na urodziny.
A wśród gości przechadzała się Marzena Kipiel-Sztuka, aktorka znana jako Halinka Kiepska.
Towarzyszył jej Bartosz Łoś, służbowo menadżer artystki, a prywatnie syn leśnika. Para ta
co chwilę pozowała do zdjęć, ponieważ każdy
chciał na moment ogrzać się w blasku sławy.
Tylko nie wiadomo, czy pani Kipiel- Sztuki czy
Bartosza Łosia, którego kariera w mediach nabrała dużego rozpędu.
Niewątpliwie ogromne szczęście mieli leśnicy
zamawiając na ten dzień dużo słońca i lekką

Huczna czterdziestka
Z

bardzo zaangażowanym przewodnikiem franciszkaninem, który kreśli przed nami z wielką
pasją historię tego miejsca. Po zakończonym
zwiedzaniu, mamy krótki czas na zdjęcia, nacieszenie się wspaniałymi widokami przy pięknej
pogodzie i spacer ulicami Asyżu.

że kto wrzuci monetę, będzie mógł wrócić do
Wiecznego Miasta. Zwyczaj ten jest tak popularny, że każdego roku wydobywa się z fontanny
monety o wartości 120 000 euro.
Podczas powrotu zmoczył nas porządnie deszcz,
ale mimo to uznaję spacer za bardzo udany.

łotoryjskiemu Nadleśnictwu stuknęła czterdziestka. To na tyle doniosła okazja, by
świętować te urodziny w szerszym niż zazwyczaj
gronie. Dlatego leśnicy tym razem wyszli poza
opłotki własnej siedziby i nad zalewem 10 maja
pokazali złotoryjanom, jak atrakcyjna może być
praca w lesie.
I faktycznie postarali się, by każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. Dzieci próbowały
swoich sił w konkursach przyrodniczych. Niemało nagimnastykowały swe umysły, określając
rodzaje drzew, patrząc na ich przekrój czy też
szyszki. Tęskniący za dawnymi czasami PRL-u
mogli na chwilę powrócić do przeszłości za sprawą stoiska, gdzie leśniczy demonstrował, jak
kiedyś wyglądała sprzedaż drewna i wystawianie asygnaty. Entuzjaści sprzętu i nowoczesnej
techniki mieli wyjątkową okazję obserwować
pokaz ogromnych maszyn pracujących w lesie
przy wycince drzew. Demonstracja siły i precyzji
tych wielkich pojazdów to chyba najbardziej
Maj 2014

na niego z nieukrywaną
zazdrością. Dobrze sobie
radził też pilarz, który,
zamiast wymagającą
krzepy siekierą, posłużył
się robiącą wiele hałasu
maszyną.
Impreza miała też charakter edukacyjny. Służyły
temu liczne stoiska, gdzie
z pomocą fachowców
można było nauczyć się
rozpoznawać rośliny czy
też żyjące w lasach zwierzęta.
Nie zapomniano o żołądkach gości, wszak to
urodziny były. Z polowych kuchni dochodziły
pobudzające zmysły zapachy.
A nabyte kalorie można było stracić podczas
gry w siatkówkę lub gorącego kibicowania

bryzę od zalewu, bo gdyby było inaczej, to któż
wie, ilu gości skorzystałoby z ich zaproszenia. A
szkoda byłoby tego wszystkiego nie zobaczyć.
Iwona Pawłowska
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SZLAKIEM ZAPOMNIANYCH PAŁACÓW
grobna pod
Od strony podjazdu do budynku prowadziły
koniec lat
okazałe schody z rozszerzającą się dekoracyjną
90. minioażurową balustradą oplecioną bluszczem; do
nego wieku, wnętrza prowadził balkonowy portal wsparty
w wyniku
na dwóch kolumnach. Wszystkie okna na zezaplanowawnątrz posiadały charakterystyczne dla stylu
nej kradzieklasycystycznego opaski z ozdobnymi girlandaży, została
mi kwiatowymi u dołu. Po obu stronach nowej
odłupana z
rezydencji stanęły oﬁcyny nazwane Domami
ruin kościoKawalerskimi (Kavaliershäuschen) oraz inne
ła i skrazabudowania gospodarcze, w tym utrwalony na
dziona wraz
przedwojennej pocztówce, budynek z wieżyczką
z innymi
– mylnie opisywany dzisiaj jako kościół. Oﬁcyny
dwudziesłużyły głównie gościom - chętnie i licznie zjeżstoma zadżającym do Rochowa, bowiem przedstawiciele
bytkowymi
rodów wysoko usytuowanych w hierarchii społecznej lubili spotykać się, odwiedzać, wspólnie
płytami. Na
bawić i polować (nie zniechęcały ich długie i
epitaﬁum
meczące podróże). Inwestycja w przejęte dobra
znajdował
objęła również zmianę krajobrazu – powstał
się herb
park z piękną aleją spacerową wysadzaną gęsto
córki von
i obustronnie lipami.
Mauschwiza, przedPo trudach budowy właściciel zmarł bezpostawiający
tomnie i majątek przeszedł w ręce brata – Chriliść między
stiana Ernsta Fridricha von Vizthum und Eksdwoma
tädt. Od 1789 r. wieś z pałacem należała do jego
ptasimi
synów. Oprócz pałacu i przylegających do niego
skrzydłami
zabudowań folwarcznych Rochów posiadał
Pałac w latach 1857-1883, z teki A. Dunckera oraz koło
szkołę, młyn wodny, wiatrak, kuźnię, karczmę
od wozu,
podnóża Wzniesień Płakowickich rozciąga
oraz 172 domy mieszkalne. Był osadą o więkherb jej matki – Hedwigi von Reder z Kauﬀung
się niewielka osada rolnicza usytuowana
szym znaczeniu, niż pobliskie Twardocice.
(z
Wojcieszowa).
na trasie dawnego szlaku pątniczego, o którym
Urokliwie usytuowana wieś z niedużym, ale
pierwsze wzmianki pojawiają się w 1390 r. W
Najstarszy syn Susany Heleny – Christopher
przytulnym pałacem, przez cały XIX w. średnio
wiekach średnich, tj. w czasach obecności rodzi- Friederich- ożenił się z Anną Marią von Schafco 25 lat, zmienia właściciela. Domowego ciepła
ny Hochbergów – wieś była miejscem wytchnie- fgotsch z Plagwitz (czyli z niedalekich
nia, z którego pielgrzymi na kolanach ruszali w
Płakowic). Odziedziczył posiadłość
kierunku kapliczki na Świątku (Heilige Berg).
rodową w Sobocie, ale po latach
W 1428 r. grupę zgromadzonych w kapliczce
– w zawiązku z brakiem męskiego
pielgrzymów podpalili husyci, kończąc w ten
potomka (mimo posiadanych ośmiu
sposób religijno-pątniczy wątek w historii wsi.
córek) – sprzedał wieś razem z paZa to od 1506 r., za sprawą nowego właściciela
łacem. I wówczas prawdopodobnie
wsi Christopha von Mauschwiza, wieś staje się
przeniósł się do rezydencji odziedziważnym ośrodkiem protestanckim i miejscem
czonej po zmarłym w wieku 24 lat
osiedlenia się dużej grupy schwenckfeldystów
młodszym bracie Ernstcie Konradzie
wypędzonych z terenów Kotliny Kłodzkiej. Z
(1675-1699), któremu Twardocice
czasem członkowie sekty stanowili zdecydowaprzypadły wcześniej jako należna
ną większość mieszkańców Rochowa.
mu część ojcowizny. Jednak po kilku
latach, a tuż przed śmiercią, przekaRód Mauschwitzów
zał kolejnemu męskiemu dziedzicoRodzina Mauschwizów nieprzerwanie zarząwi lub sprzedał Rochów baronowi
dzała wsią - w 1610 r. wzniosła pierwszy dwór,
Otto Konradowi von Hochbergowi.
który stał się siedzibą rodową dla kolejnych
Miejsce, w którym był staw. Fot.A. Skowroński
Ten ostatni był świadkiem (a może
pokoleń. Na przełomie wieków XVII i XVIII masprawcą) pierwszej fali emigracyjnej
jątkiem zarządzał Karl Siegmund von Mauschwiz schwenckfeldystów, którzy postano– znany ze zniesienia pańszczyzny na terenie
wili szukać szczęścia częściowo na
księstwa legnickiego. W 1705 r. założył kolonię
Śląsku Cieszyńskim, ale w większości
Zielonki składającą się z 19 domostw, które
za Oceanem.
włączono do Rochowa przy jednoczesnym nadaNowi „panujący”
niu mieszkańcom równoważnych rochowianom
praw. Rok później Mauschwiz powiększył dobra
Mimo utraty dużej liczby mieszo pobliskie Twardocice Górne. W 1712 r. jako
kańców Rochów nie stracił na znawłaściciel majątku wymieniany jest syn Joachim
czeniu. Rozwijał się dzięki nowemu
Friedrich von Mauschwiz, a sześć lat później
(od 1724) właścicielowi dworu - bakolejny syn - Maximilian von Mauschwiz. Po sąronowi Otto Konradowi von Hochsiedzku, w Twardocicach Dolnych, rozgościł się
bergowi, który zakończył blisko dwuród Braunów, który już co najmniej od 1574 r. ﬁ- stuletnie panowanie Mauschwizów,
guruje w dokumentach jako właściciel tej części
a od 1737 r. Karlowi Nicolausowi von
wsi. Gałęzie obu tych rodów – Mauschwizów i
Hochbergowi. Jego córka, Charlotte
Skradzione epitaﬁum Jahana F. von Braun i Susany
Braunów - łączą się za sprawą małżeństwa SuElisabeth, po śmierci ojca, jako jedyHeleny von Mauschwitz z Harpersdorf .
sany Heleny wydanej za Johanna Friedricha von
na dziedziczka przejęła posiadłość.
Fot. dolnyslask.org.pl
Brauna (sędziego księstwa legnickiego oraz wła- Wkrótce wyszła za mąż za saskiego
ściciela Soboty pod Lwówkiem Śląskim i Solnik
pułkownika Immanuela von Vizthum
koło Kożuchowa). Z małżeństwa trwającego 27
und Ekstädt i to on w roku 1780, w miejscu stai iście królewskich wygód użycza (od 1801 r.) już
lat zrodziło się siedemnaścioro dzieci (przeżyło
rego dworu, postawił okazały barokowo-klasydwanaścioro), z których trzej pierwsi synowie
cystyczny pałac. Dwupiętrowy budynek długości leciwemu hrabiemu Rzeszy, Karlowi Christianowi von Lippe-Wiessenfeld-Detmold, dwukrotnie
Christopher Friederich, Ernst Konrad, Karl Fer9 osi okiennych i szerokości 5 osi, wybudowany
żonatemu – drugi raz w wieku 60 lat z młodszą
dynand – jednego dnia otrzymali tytuł „wolnego na planie prostokąta, pokrywał mansardowy
o 34 lata mieszkanką Kliczkowa Konstanze
pana” (Freiherr), czyli tytuły baronowskie i
dach z lukarnami, przy czym trzy środkowe
Solms-Baruth. Hrabina zmarła w Rochowie przestało się to w 1699 r. Susana Helena von Braun
lukarny połączone były wspólnym gzymsem.
żywszy męża o 48 lat. Kolejnymi lokatorami byli:
zmarła w 1706 r., pochowana została w SoboCharakter i wystrój wnętrz zapewne zmieniał
hrabina von Lippe-Bisterfeld (prawdopodobnie
cie, gdzie wdowa po pierworodnym z wnukami
się wraz z pojawianiem się nowych lokatorów.
wywodząca się z gałęzi kliczkowskiej), dama
ufundowała zmarłym teściom okazałe epitaﬁum Domyślam się jedynie, że stałym elementem
dworu królewskiego hrabina Rzeszy zur Lippew architektonicznej oprawie, przedstawiające
wyposażenia głównego hallu, klatki schodowej i
małżonków i ich dwanaścioro dzieci – synowie
komnat była galeria przodków, do której kolejne Detmold (z domu Solms-Tecklenburg), a po
niej – ziemianin Peisker oraz okręgowy komisarz
przy ojcu, córki przy matce (według kolejności
pokolenia dokładały nowe portrety.
policji Guido von Spangenberg. W 1927 r. posiaprzychodzenia na świat). Niestety płyta na-

Dominium rochowskie

U

14

Niespełniona wizyta
Ostatni prywatni właściciele majątku, odsprzedając budynki państwu w
1942 r., zapewne tę decyzję uznali za
najszczęśliwszą – ocalili rodową fortunę. Trzy lata później w pośpiechu
musieliby opuścić swój majątek. Nie
byliby w stanie uratować więcej niż kilka
pamiątek rodzinnych, które znalazłyby
się w bagażu podręcznym. Może nieznane okoliczności, a może po prostu
instynkt samozachowawczy sprawił, że
rodzina Schmige postanowiła opuścić
Dolny Śląsk. Jednak czas spędzony w
pałacowych dekoracjach, w dobrobycie
- musiał upływać szczęśliwie, skoro po
niemal 50 latach jeden z jego mieszkańców przyjechał do Rochowa, by jeszcze
raz na miejscu zanurzyć się myślami w
czasy dzieciństwa. Człowiekiem tym był
dr George Schmige – syn Fritza Schmige.
Niestety okolica uległa takiej przemianie, że dawny mieszkaniec pałacu nie
był w stanie zlokalizować miejsca swojego zamieszkania. Zapamiętany widok
w niczym nie przypominał miejsca, w
którym się znalazł. Ruiny ukryte w krzakach, wyburzone budynki gospodarcze
i przede wszystkim – brak śladu po stawie. Zdezorientowany i zasmucony pisze
list do dyrektora gimnazjum z prośbą o
zlokalizowanie miejsca położenia pałacu
i wykonanie kilku fotograﬁi ilustrujących
jego dawne włości. Wizyta w Rochowie
zostawiła uwierający duszę niedosyt i
dr Schmige szuka innego sposobu. List
traﬁa do rąk dyrektora nowo powstałego (1999 r.) gimnazjum w budynku LO,
będącego zresztą ważnym punktem na
trasie podróży do przeszłości, jako że w
latach 1929-1934 nastoletni autor listu
był uczniem złotoryjskiej TroztendorfSchüle. Pan Andrzej Skowroński postanowił wyjść naprzeciw nietypowej prośbie - wybrał się na wycieczkę, utrwalił
na kliszy rozpoznane miejsca i fotograﬁe
przesłał na wskazany adres.
Zdjęcia, które otrzymał pan Schmige
ze Złotoryi, musiały stanowić wielką
wartość, choć tak naprawdę nie widać
na nich tego, co chciałby zobaczyć ktoś
sięgający pamięcią daleko wstecz. Z
wdzięczności oﬁarował szkole
czek opiewający na kwotę 1000
marek, dołączył także kilka fotograﬁi nieistniejącego pałacu,
pobliskich budynków i stawu, w
którym kąpał się jako dziecko.
Jedno z ujęć ukazuje dwie panienki, wystrojone niczym księżniczki – to siostry pana Schmige.
Stoją na schodach pałacowych,
w tle widać jedną z oﬁcyn, w
której – jak pisze autor - „zamieszkała ciocia Eveline Juanne
z domu Spangenberg” po przekazaniu pałacu i należących do
niego dóbr potomkowi brata.
Siostry Georga Schmiga na tle Domu KawalerJoanna Sosa-Misiak
skiego. Z archiwum G. Cchmige.
Źródła: B. Steinborn, ZłotoryjaChojnów-Świerzawa. Zabytki
rolników. Jak wszędzie, tak i tu, upaństwowienie sztuki regionu, Wrocław 1959.
okazało się początkiem końca zarówno samej
Słownik geograﬁi turystycznej Sudetów
rezydencji, jak i zabytkowego charakteru wsi.
7, pod red. M. Staﬀy
Od początku lat 70. rezydencja popadła w całKronika Gimnazjum przy ul. Wilczej oraz
kowite zapomnienie. Upadek był kwestią czasu
i ten najbardziej drastyczny moment niechybnie materiały Andrzeja Skowrońskiego
http://theengelhornfamily.com/familynastąpił – pałac rozebrano, zostawiając marne
resztki, które dzisiaj pokrywa szczelnie przyroda. tree/desc12_Friedrich_g3.htm
Pałacowy piaskowiec i cegły posłużyły zapewne
M. Stankiewicz: http://www.zabytkiza materiał budowlany na przydomowe kurniki,
dolnegoslaska.com.pl/index.php/zabytchlewiki czy szopki. Miejsce, w którym dawniej
ki-artykuly/historia/1055 -nagrobki-zstała rezydencja, dzisiaj potraﬁą wskazać jedysoboty-k-lwowka-lskiego-niemieckienie tubylcy.
zobten

dłość przejmuje wnuk siostry ostatniego lokatora – z wykształcenia prawnik, landrat dr Fritz
Schmige. Z zasobów internetowych wynika, że
ostatni właściciel - starosta Prus Wschodnich i
Legnicy - od 1930 r. kontynuował karierę jako
członek NSDAP, by od początku 1940 r. przejąć
funkcję zastępcy szefa dystryktu lubelskiego. A
zatem, jak wielu przedstawicieli zacnych dolnośląskich rodów i szeroko pojętej inteligencji,
pozwolił uwieść się ideologii nazistowskiej. Żoną
Fritza była Adelheid Ernesta Ida Maria (z domu
Pfeﬀer von Salomon). Rodzina sprowadziła się
do Rochowa z czwórką dzieci – dwoma synami
Hansem Konradem i Georgiem oraz dwiema
córkami – Marią Anną i Elisabeth Charlotte. W
chwili przeprowadzki dzieci miały kolejno – 15,
12, 7, 6 lat. Siostra po Spangenbergu przeniosła
się w skromniejsze progi, tj. do jednej z dwóch
oﬁcyn. Jeszcze w czasie wojny, w 1942 r., ostatni
właściciel odsprzedał majątek Śląskiemu Towarzystwu Ziemskiemu, po czym wyjechał z rodziną do zachodniej części Niemiec.
Nacjonalizacja, czyli dewastacja
Na teren pałacu wiodła zabytkowa aleja
wysadzana lipami drobnolistnymi – już mocno
przerzedzona, dzisiaj wiele drzew jest uszkodzonych. Bliżej pałacu pomnikowa lipa, platan
klonolistny, dąb szypułkowy, wiąz górski. Dzisiaj
te okazy dendrologiczne mają wartość zabytków, ale czas działa na ich niekorzyść. Rozłożyste
korony mają kruche gałęzie, które tracą przy silnych podmuchach wiatru. Między sporych rozmiarów samosiejkami nie wyznaczają już granic
stawu, lecz stały się częścią roślinnego bałaganu, jaki zagościł w tym miejscu. Nie ma także
śladu po pamiątkowym obelisku, jaki wystawił
w 1800 r. jeden z właścicieli dla upamiętnienia
członków rodziny i „przyjaciół domu”.
Po wojnie „zabezpieczeniem mienia poniemieckiego” zajęli się żołnierze Armii Czerwonej.
Budynek najpierw ograbiono, a później dokonano w nim wielu uszkodzeń i nieodwracalnych
zniszczeń. W oczach „wyzwolicieli spod znaku
sierpa i młota” majątek „niemieckich wyzyskiwaczy i krwiopijców” nie stanowił żadnej
wartości, wręcz przeciwnie – należało pozbawić
go dawnego splendoru. Gdy okupanci porzucili
swą chwilową siedzibę – pałac stał się częścią
tworzonego we wsi kołchozu. Najpiękniejszy
budynek w okolicy zamieniono na magazyn
zbożowy zagospodarowany przez okolicznych

Maj 2014

Pałac w 1928 r.

Budynek należący do dominum

Przypałacowy staw. Z archiwum G. Schmige

Rochowski staw. Z archiwum G. Schmige

Front pałacu
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ZŁOTORYJANIE NA OBRAZACH JANA MATEJKI

EDUKACJA

Gimnazjum
przy Wilczej

T

ak zwykło się określać szkołę, która jako Gimnazjum w Złotoryi funkcjonuje od dwóch lat.
Położone jest ono w spokojnej, bezpiecznej,
malowniczej okolicy, w pobliżu Wilkołaka – przyrodniczego symbolu miasta oraz wielofunkcyjnych boisk sportowych. Sąsiedztwo domków jednorodzinnych, małego parku, placu zabaw oraz
hali sportowej Tęcza i Szkoły Podstawowej nr 3
oddają charakter tego złotoryjskiego zakątka.
Społeczność gimnazjum tworzy ambitna,
otwarta na nowości edukacyjne młodzież, jej
przewodnicy – wyjątkowa, stale doskonaląca
swoje kwaliﬁkacje, kadra pedagogiczna oraz
rodzice – najwierniejsi przyjaciele uczniów i …
szkoły. Nad sprawnym i efektywnym funkcjonowaniem gimnazjum czuwa dyrekcja: dyr. p.
Bożena Bączek i jej zastępca p. Artur Ćwiek oraz
pracownicy administracji i obsługi. Nieocenioną
wartością dla szkoły są jej przyjaciele, którzy
wspierają różne przedsięwzięcia, działania, projekty ukierunkowane na indywidualny rozwój
ucznia, zgodny z jego potrzebami.
Szkoła daje możliwość: pozyskania umiejętności indywidualnego zarządzania wiedzą, tj.
określenie indywidualnego poziomu wiedzy i
zaplanowania działań zapewniających sukces,
nauki dwóch języków obcych (dla chętnych
dodatkowe zajęcia z j. rosyjskiego), uczestniczenia w realizacji projektów edukacyjnych, współtworzenia strony internetowej szkoły, udziału
w wykładach organizowanych na Politechnice
Wrocławskiej i Uniwersytecie Wrocławskim.
Jednocześnie uczniowie mogą skorzystać z konsultacji logopedycznych, terapii pedagogicznej,
„Pogotowia zadaniowego”, porad pedagoga i
psychologa.
Mimo niespełna dwóch lat działalności,
gimnazjum poszczycić się może wieloma sukcesami.
Uważna obserwacja indywidualnych zdolności i zainteresowań uczniów
pozwoliła na zaplanowanie przeróżnych form
ich rozwoju oraz holistyczne podejście do każdego dziecka, co zaowocowało sukcesami. Jego
smak zna wielu gimnazjalistów i ich opiekunów,
bo należy pamiętać, że sukces ucznia to także
sukces jego nauczyciela i rodziców. Oto niektóre
z nich.
Humaniści:
• Laureatki Ogólnopolskiego Konkursu Humanistycznego „OMNIBUS”
• Mistrzowie ZŁOTEGO DYKTANDA – 2 i 3
edycja
• Zwycięzca Powiatowego Konkursu Ortograﬁcznego dla Gimnazjalistów
• Zwyciężczyni Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Krajobraz dzieciństwa”
• 3 m. w Małym Finale Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzna Polszczyzna
• Językowcy
• Laureat VII Dolnośląskiego Konkursu Języka
Niemieckiego „zDolny Ślązak”
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Po raz drugi w obecnym gimnazjum, a po
● Finalista XII Ogólnopolskiego
raz trzeci w Złotoryi zainteresowani trzecioKonkursu Języka Niemieckiego
klasiści podjęli nie lada wyzwanie, by zdać
dla Gimnazjalistów
egzamin DSD I i otrzymać Niemiecki Dyplom
● 6 m. w województwie w OgólJęzykowy DSD poziom A2/B1. Od tego roku
nopolskim konkursie Języka NieGimnazjum jest samodzielnym centrum egzamimieckiego „Sprachdoktor”
nacyjnym – szkołą DSD. Są to bezpłatne egzami● 11 uzyskanych certyﬁkatów
ny dla uczniów uczących się języka niemieckiego
językowych DSD I ● 23 uczniów
poza granicami Niemiec, stworzone z inicjatywy
przystąpiło w br., zdało egzamin
Stałej Konferencji Ministrów Edukacji i Kultury
ustny i czeka na wyniki etapu
Krajów Związkowych RFN (KMK). Egzamin DSD I
pisemnego
jest egzaminem przewidzianym dla całej grupy
● Laureatka Ogólnopolskiego
bądź klasy, stąd nie można do niego przystęKonkursu Języka Angielskiego
pować indywidualnie. Po skończeniu nauki
„Galileo”
w gimnazjum uczniowie mogą kontynuować
● Laureaci Ogólnopolskiego
DSD w jednym z liceów objętych programem
Konkursu Języka Angielskiego
DSD i przygotowywać się do kolejnego poziomu
„Olimpus”
certyﬁkatu językowego w klasie maturalnej – do
● 2 m. w Międzyszkolnym Konkursie Kulturoznawczym „Bridging DSD II- na poziomie B2/ C1.
the cultures”
Obiecująco zapowiada się również na•
2 m. w Konkursie Miejskim
wiązana w tym roku szkolnym współpraca ze
w Legnicy „Z Europą na Ty”
szkołami z sąsiednich państw: Mimoń (Czechy)
2 m. w województwie w
•
i Ralbitz (Niemcy). Ich przedstawiciele gościli w
Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego
złotoryjskim gimnazjum i mieli okazję odkryć
„English Ace”
urok i charakter szkoły oraz jej społeczności, a
Ścisłowcy
także poznać stolicę polskiego złota.
• Finalista konkursu „zDolny Ślązak” z geograﬁi
• Wyróżnienia w międzynarodowych
i ogólnopolskich konkursach matematycznych: „Kangur”, „Alﬁk”
Sportowcy
• Mistrzostwo Powiatu w lekkiej
atletyce (300m ppł.)
• Mistrzostwo Powiatu w Sztafetowym Biegu Przełajowym
• Mistrzostwo Powiatu w lekkiej
atletyce sztafecie szwedzkiej
dziewcząt
• Mistrzostwo Powiatu w piłce ręcznej chłopców
• Mistrzostwo Powiatu w biegach
sztafetowych chłopców
• Mistrzostwo Powiatu w sztafecie
4x100m
Denis Łukasiewicz w Auli Leopoldina
• Mistrzostwo Powiatu w piłce siatkowej chłopców
• 3m. w podstreﬁe w piłce ręcznej
chłopców
• 2 m. w piłce koszykowej chłopcówpowiat
• 2m. w piłce siatkowej dziewcząt
-powiat
• Dwukrotne zwycięstwo w Biegu o
Memoriał T. Pietroszka
• Czołowe lokaty w zawodach sportowych (biegi, piłka siatkowa,
koszykowa, ręczna, tenis ziemny i
stołowy, LA)
Artyści
• I miejsce w Europejskim Festiwalu
Drużyna siatkówki z trenerem Tadeuszem SzapoPiosenki Esperanckiej
wałem
• Finalista XVII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”
• I miejsca w Powiatowym Festiwalu
Piosenki Dziecięcej
• Laureaci Międzynarodowego
Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej
„Poznaj swojego sąsiada”
• Laureaci konkursów w ramach Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”
• Liczne nagrody w konkursach plastycznych różnego szczebla
Ta imponująca, jak na dwa lata
działalności, lista sukcesów uczniów
potwierdza nie tylko różnorodne zdolności gimnazjalistów, ale także skuteczność oddziaływań edukacyjnych
na wielu płaszczyznach i doświadczeJeden z wyjazdów na Festiwal Nauki
nie nauczycieli – opiekunów, z których
wielu posiada kwaliﬁkacje do nauczania 2-3
Gimnazjum w Złotoryi to miejsce niezwykłe.
przedmiotów.
Każdy, kto zechce współtworzyć jego społeczność, dokona trafnego wyboru. Zainwestuje w
Nowym, niezwykle cennym doświadczeniem
swój rozwój. Zapraszamy do naszego gimnadla szkoły jest wydanie przez jej ucznia jego
zjum.
pierwszej powieści, która ukaże się na rynku
księgarskim jeszcze w tym roku szkolnym.
Renata Fuchs

Świadkowie unii lubelskiej

T

ematem obrazu Unia Lubelska jest zawarcie
umowy pomiędzy Polską a Litwą na Sejmie
w Lublinie w 1569 r. Jedno z najwspanialszych
dzieł Matejki powstało dla uświetnienia obchodów 300-lecia podpisania tego porozumienia.
Artysta przedstawił wydarzenie w ujęciu historiozoﬁcznym- połączył dwa momenty: króla
wznoszącego krzyż i nawołującego do podpisania unii oraz sam moment jej zaprzysiężenia.
W gronie uczestników unii możemy odnaleźć
ludzi mających związki ze Złotoryją. Pośrodku
obrazu stoi król Zygmunt August, obok niego
prymas Jakub Uchański, z tyłu za królem, pomiędzy dwiema świecami, wojewoda brzeskokujawski Rafał Leszczyński (1526-1592) - uczeń
gimnazjum złotoryjskiego w latach 1538-1543.
Po skończeniu nauki w Złotoryi, wychowanek
Valentego Trozendorfa rozpoczął imponującą
karierę polityczną. Pełnił urząd kasztelana śremskiego, starosty radziejowskiego, wojewody
brzesko-kujawskiego, przełożonego mennicy
koronnej, posła, senatora oraz marszałka sejmu.
Złotoryjski uczestnik unii lubelskiej odznaczał
się wielkimi zdolnościami politycznymi oraz
prawością charakteru, był też autorytetem
moralnym - przywódcą braci szlacheckiej i człowiekiem wielkiej mądrości- astronomem, poetą
i poliglotą, władającym siedmioma językami.
Analiza dodatkowych materiałów źródłowych
dostarcza również informacji o tych uczestnikach unii, których Matejko nie umieścił na
obrazie. Wśród 77 pieczęci przywieszonych do
aktu unii, można odnaleźć odcisk herbu Korczak
z inicjałami sekretarza królewskiego B[azylego]
D[rzewińskiego] (ok. 1532-1597). Znanego nam
nastolatka, żaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
który przybył do Złotoryi latem 1549 r. wraz z
tzw. emigracją krakowską i studiował w tutejszym gimnazjum pod opieką Trozendorfa w
latach 1549-1554 (zob. Echo Złotoryi 12/2009;
4/2014).
Wreszcie, Pamiętnik Hansa Schweinichena do
dziejów Śląska i Polski z lat 1552-1602 dostarcza
informacji o jedenastotygodniowej wyprawie
na sejm lubelski księcia legnickiego, Henryka XI
z orszakiem ponad 100 dworzan. Wśród uczestników ekspedycji przypuszczalnie było wielu
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Unia Lubelska
(mal. 1869, Zamek Lubelski).
Wśród dygnitarzy występuje
wojewoda Rafał
Leszczyński,
absolwent gimnazjum w Złotoryi
(1538-1543) - zob.
strzałka. Pod aktem unii odcisnął
swoją pieczęć
Bazyli Drzewiński
- absolwent gimnazjum w Złotoryi
(1549-1554). Obserwatorami sejmu lubelskiego
był też orszak z
księstwa legnickiego, z księciem
Henrykiem XI,
Panem Złotoryi
oraz Hansem
Schweinichenem,
dawnym uczniem gimnazjum
złotoryjskiego
(1566-1567)

takich, których łączyły związki ze Złotoryją. Na
a przecież nie sprawiła nic, tylko niełaskę u cepewno należał do nich Henryk XI (1539-1588) sarza i pieniądze pochłonęła, a w Lublinie takie
książę legnicki z dynastii Piastów, Pan Legnicy i
niegodziwe mieliśmy kwatery, iż w domu świnie
Złotoryi w latach 1559-1575, 1580-1581. Władmają lepsze [...].
ca, alkoholik, nazywany niespokojnym duchem
Równie szczerze Schweinichen wspomina
ziemi legnickiej, wielokrotswój pobyt w Złotoryi
nie uprzykrzał życie złotory(fragmenty):
janom; zmuszał rajców do
Roku 1566 w czwartek
spłacania swoich długów
po Śpiewach, zostałem
oraz powoływał mieszczan
posłany przez mojego
do obrony Legnicy. Również
pana Ojca do szkoły w
autor pamiętnika - Hans
Złotoryi po to, aby tam
Schweinichen (1552-1616),
studiować. [...] Dostałem
z polskiego rodu Świnków,
moją izbę w bursie tuż
miał swój epizod złotoryjobok Kreckwitza z Wierzski. W latach 1566-1567
bic z Głogowskiego. Do
czternastoletni Hans mieszHansa Helmricha przez
kał i studiował w Złotoryi.
wiele tygodni chodziłem
Sławę zyskał jednak jako
na obiady. Byłem też
marszałek dworu książąt
dobrze traktowany w tej
legnickich i autor pełnych
szkole, ponieważ wszyscy
odrażającej szczerości panauczyciele uważali na
miętników, po przeczytaniu
Pieczęć Bazylego Drzewińskiego
mnie z powodu mojego
których największy poeta
przywieszona do aktu unii lubelskiej ojca [Georga SchweNiemiec J. W. Goethe poinichena] dostojnego
wiedział: nigdym nie uświai poważanego. Byłem uczony pilnie przez pięć
domił sobie tak wyraziście, jak wyglądało życie
kwartałów roku, więc do mojej wcześniejszej
w Niemczech.
Hans Schweinichen w pamiętniku pod rokiem wiedzy najróżniejszych nowości się nauczyłem,
że mogłem wyrażać podstawowe rzeczy po
1569 zapisał (fragmenty):
łacinie. Ponadto byłem w stanie na połowie
Wyruszył Jego Książęca Mość Henryk z Lignicy kartki zapisać argumenty. Nie obyłem się jednak
na sejm, który o jakie 90 mil stąd w Lublinie
pewnego razu w Złotoryi bez dostania lania od
odbywali Polacy. Dlatego też wybrał się książę
magistra Zachariasza Bartha, który szczególnie
wspaniale w tę podróż w 80 koni, przy tym z
dokładnie koncentrując się na palcach, uderzył
wozami, tak iż było przeszło 150 koni. Ja pełmnie raz prętem w rękę, gdy nie nauczyłem
niłem służbę i wraz z sześcioma pachołkami
się mojego Terencjusza i powiedział: naucz się
szlacheckiego stanu podawałem J. Ks. Mości
następnym razem, albo będę musiał ściągnąć
potrawy przy stole. Jechałem z ojcem bryką,
twoje spodnie! [...].
tylko wjazd do Lublina odbywaliśmy obydwa
W podpisaniu unii lubelskiej uczestniczyło
konno, ponieważ nam książę koni pożyczył.
bezpośrednio
dwóch absolwentów Gimnazjum
Król wysłał naprzeciw księcia Henryka przeszło
Humanistycznego w Złotoryi: Rafał Leszczyński
300 koni kawalerii, jakoż został i od króla, i
- uwieczniony na obrazie Matejki i Bazyli Drzeinnych panów zaszczytnie i dobrze przyjętym,
wiński - sygnatariusz unii. Obserwatorami sejmu
a w Lublinie w dwóch domach umieszczonym.
lubelskiego byli też książę legnicki Henryk XI
Król wyszedł naprzeciw księcia aż do schodów,
oraz Hans Schweinichen.
[...] ujął księcia za rękę i wprowadził do swego
Damian Komada
królewskiego pokoju [...]. Mówią, że ta podróż
kosztowała księcia przeszło 24 tysiące talarów,
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KRONIKI ZŁOTORYJSKIE
ścioła Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny z wejściem do
zakrystii. Do dzisiaj znajdują się
tam cenotafy (czyli symboliczne nagrobki) dwóch sławnych
nauczycieli z Goldbergu, Valentina Trozendorfa i Hieronima
Wildenberga. Stare stalle z XVIII
i XIX w. już nie istnieją, zostały
zastąpione nowymi w 1991 r.
Zwróćmy jednak uwagę na
portret z naturalnej wielkości
postacią mężczyzny, zawieszony pomiędzy cenotafami
Wildenberga i Trozendorfa.
Właśnie on wzbudził pytania,
nie tylko złotoryjan.
Rozwiązanie zagadki znajdujemy w artykułach nieżyjącego
już pastora Johannesa Grünewalda, świetnego znawcy dziejów Złotoryi. Chodzi mianowicie o portret Carla Heinricha
Postela, który sprawował tutaj swój urząd w
latach 1807-1861, najpierw jako diakon, później pastor, a od 1830 r.
superintendent. Urodził
się w 1784 r. niedaleko
Szprotawy, uczył się w
gimnazjum w Głogowie,
następnie ukończył
teologię w Halle. Troje
z jego siedmiorga dzieci
zmarło w młodym wieku,
dwie córki pojęły za mężów
pastorów z okolic Złotoryi.
Postel znany jest nie tylko z
oddania swemu powołaniu
i opieki nad zaniedbanymi moralnie dziećmi. W
1828 r. z jego inicjatywy
przeprowadzono poważną
renowację wnętrza kościoła
Mariackiego. Między innymi
prezbiterium i nawy boczne
otrzymały nową posadzkę, a nawa główna nowe
żyrandole. Równocześnie
wszystkie empory, ołtarz
i ambonę pomalowano

Tajemnice zabytków

Portret
pastora

W

ciąż wiele nam brakuje do
pełnej wiedzy o zabytkach
Złotoryi, pomimo ukazania się kilku
poważnych publikacji na ten temat. Zamierzamy więc co jakiś czas
ujawniać czytelnikom nieznane
fakty z historii naszych pomników
przeszłości.
Dopiero od niedawna znana
jest dokładniej zamieszczona obok
fotograﬁa, którą wykonał w okresie
międzywojennym Konrad Menzel,
właściciel warsztatu fotograﬁcznego, który po wojnie przejął złotoryjanin, Józef Stryszowski (u zbiegu
pl. Lotników Polskich i ul. Zielonej).
Widzimy na niej fragment północnej ściany prezbiterium ko-

Warto przeczytać

jasnoniebieską farbą, pod którą
znikły malowidła, ornamenty i
napisy (odkryto je dopiero w latach
1914-1917). Postel był wyznawcą
poglądu, że wnętrza kościołów
powinny przybierać surowy i jednostajny wygląd. Z tego samego
powodu usunął również wiele
starych obrazów i tablic wotywnych. Zgromadzono je w kościele
św. Mikołaja, gdzie niestety, padły
oﬁarą pożaru w 1840 r.
Na obrazie widzimy pastora
Postela w stroju duchownego,
w ręku trzyma księgę z rytuałem
kościelnym, którą podarował tutejszej paraﬁi protestanckiej król
Friedrich Wilhelm III w 1824 r.
Mocno uszkodzony obraz traﬁł po
1945 r. do wrocławskiego Muzeum
Archidiecezjalnego.
Roman Gorzkowski
Cezary Skała

Majowa
wędrówka
złotoryjan

T

radycją stały się majowe wyjazdy złotoryjskich paraﬁan do
ciekawych i wartościowych miejsc
polskiej ziemi. Tym razem dnia 1
maja wybraliśmy się do Prudnika i
Częstochowy. Dlaczego taka trasa?
Zanim padnie odpowiedź na pytanie, ważne wyjaśnienie: pragnieniem tegorocznych pielgrzymów
stało się dziękczynienie za 50 lat
kapłaństwa Księdza Prałata Mariana Sobczyka, proboszcza Paraﬁi
p.w. św. Jadwigi Śl. w Złotoryi.
Wybraliśmy Prudnik, a właściwie
położony 3 km od miasta Prudnik
las, z sanktuarium św. Józefa. Miejsce odosobnione, ciche, pośród
zieleni lasu i pól; a jednak na swój
sposób szczególne. W Prudniku
więziony był od 6 października
1954 roku do 27 października
1955 roku Ksiądz Kardynał Stefan
Wyszyński. Było to trzecie miejsce

Niezapomniana Kącik starej widokówki
(Bez)sens wojny
Lena

W

ubiegłym roku ukazał się
pierwszy numer kwartalnika
Miedziorysy. Ludzie i tradycje
Polskiej Miedzi, wydany w Lubinie
przez Fundację Polskiej Miedzi.
To zbiór wspomnień kilkunastu
byłych pracowników KGHM i
innych kopalń. Szczególnie warto zajrzeć do relacji Tadeusza
Czyżowskiego, który wraca do
początków funkcjonowania
„Leny” oraz Stanisława Mikusa,
opowiadającego o latach 70. XX
w. i likwidacji kopalni. W innych
wspomnieniach znajdujemy wiadomości o kopalniach w Nowym
Kościele, Iwinach i Lubiechowie.
Wydaje się, że nadszedł już czas
na poważną monograﬁę „Leny”,
przecież w tylu naszych rodzinach
można znaleźć osoby związane
z kopalnią, poza tym miała ona
wpływ na tak wiele złotoryjskich
wydarzeń.
Roman Gorzkowski
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To kolejna widokówka z okresu
I wojny światowej, wysłana ze

złotoryjskiego garnizonu. Ach,
pozostań przy mnie i nie odchodź,

internowania Prymasa Tysiąclecia.
1 października 1954 roku do klasztoru przybyli funkcjonariusze UB,
którzy kazali zakonnikom w ciągu
dwóch godzin opuścić miejsce
dotychczasowej pracy duszpasterskiej. Być może ówczesna władza
nie myślała w tych kategoriach, ale
budynki klasztorne, szczelnie pilnowane przez wojsko i milicję, stały
się bezpiecznym domem dla Prymasa. Bo strzegł go sam św. Józef,
Opiekun św. Rodziny.
W Sanktuarium zgromadziliśmy
się na Mszy św. celebrowanej
przez Ks. Roberta, oﬁarując Bogu
przez przyczynę św. Patrona siebie
i nasze intencje, bliskich naszemu
sercu. Szczególnie dziękowaliśmy
za posługę kapłańską na ziemi
złotoryjskiej Ks. Mariana Sobczyka,
jak wiemy – pełnionej w latach
komunizmu i szczególnej walki z
Kościołem. Każdy, kto tego pragnął,
uzyskał tego dnia odpust zupełny.
Po Eucharystii zwiedziliśmy klasztor
ojców franciszkanów wraz z celą
uwięzienia Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz okoliczne miejsca kultu
religijnego: grotę Matki Bożej,
Jezusa i stacje drogi krzyżowej.
Wyjazd i dalsza wędrówka… Znane
wśród pielgrzymów powiedzenie brzmi:
„to nie droga jest trudnością… to trudności są drogą”. Dlatego naszego wyjazdu
majowego nie potraktowaliśmy jako
ucieczkę od codzienności, lecz jako okazję, by ją bardziej zrozumieć i pokochać.
Nasza wędrówka stała się okazją zarówno do wspólnych i licznych modlitw, jak i
do śpiewów religijnych, pielgrzymkowych
i patriotycznych. Nie zabrakło żartów i
narzekania na trudy dnia, ale była też
radość z przebywania razem i otwartość
na siebie.
Przed południem dojechaliśmy na
Jasną Górę. Czym jest to miejsce w
sercu Polaków - nie trzeba tłumaczyć.
Pierwszym krokiem z naszej strony było
pokłonienie się Czarnej Madonnie, a
może bardziej serdeczne przytulenie do
a Ty milcząco ściskasz mi ręce i
zaczynasz płakać! Obie strony
miały powód do płaczu, wojna
pochłaniała setki tysięcy oﬁar,
takich rozstań (na
zawsze) było coraz
więcej. 25 grudnia
1915 r. szeregowiec
Abetz dziękował
siostrze w Colmarze
(Alzacja) za
życzenia, ciekawiło
go, jak przeżyła
Święta Bożego
Narodzenia. Pisał
także, że skoro już
dwukrotnie, w 1914
i 1915 r. święta były
smutne, to może
rok 1916 przyniesie
koniec wojny. Jakże
się mylił – właśnie
w 1916 r. dojść
miało m.in. do
najkrwawszej bitwy
pod Verdun. A sam
Colmar po I wojnie
wrócił do granic
Francji.
Roman
Gorzkowski
Maj 2014

Jej Matczynego serca. Być może starsi z
czytelników pamiętają czasy peregrynacji
kopii Cudownego Obrazu, jego uwięzienia, przenoszenia pustych ram, związanych z tym represji. To były również lata
młodości Ks. Prałata Mariana Sobczyka,
kształtowania jego kapłaństwa. Każdy z
nas oddał siebie opiece Dobrej Matki, a
przez nią Jej Synowi. Poświęcając czas na
modlitwę i zwiedzanie klasztoru jasnogórskiego, skarbca, arsenału, wejście na
wieżę, lub na zakup drobnych upominków, spotykaliśmy pielgrzymów nie tylko
z Polski. To ważne doświadczenie wspólnotowości i jedności Kościoła. Jeden z
poetów kiedyś tłumaczył, że jesteśmy jak
kwiaty na łące, małe i duże, kolorowe,
takie i inne, ale razem stanowimy jeden
piękny bukiet, jaki Pan Bóg dla siebie wybrał na ziemi. Tak siebie na Jasnej Górze
odczuwamy, jako wspólnotę wiary.
Dzień zmierzał ku wieczorowi. Stąd
ostatnie pożegnanie z Matką i pamiątkowe zdjęcie obok pomnika Prymasa Wyszyńskiego. Powrót. Dopiero teraz wyszło
zmęczenie, ale pełne pozytywnej energii.
Cisza pomagała nam poukładać mądrze
doświadczenia przeżytego dnia i odkryć
jeszcze głębsze ich znaczenie. Modlitwa
dopełniła podziękowania za otrzymane
łaski, a wspólny śpiew i żarty zapełniły
pozostały czas w gronie pielgrzymkowych
przyjaciół. Serdecznie dziękuję wszystkim
uczestnikom i tym, którzy z racji niedomagań ﬁzycznych, towarzyszyli nam w
swoich złotoryjskich domach w sposób
duchowy. Wiemy, że dobry Bóg przychodzi do nas w drugim człowieku i to szczególnie odkryliśmy w pierwszomajowy
dzień. Również w dobrej i uważnej pracy
kierowców autokaru: Pana Andrzeja
Adaszka i Pana Tomasza.
Przed nami kolejny etap pielgrzymowania już na miejscu, gdzie chcemy
nadal żyć i kierować się otrzymanymi
darami Bożej Miłości. Codziennie prosimy naszych świętych patronów, a
szczególnie Matkę Bożą Jasnogórską i św.
Józefa, o opiekę w pielgrzymowaniu do
niebieskiej ojczyzny.
Ks. Robert Rynkiewicz

Zapomniane
- odszukane

Stare pieczęcie
- cz. 3.
Dzisiaj, kilka przekonujących, naszym zdaniem, przykładów, że również
powojenne pieczęcie mogą przynieść
niezmiernie ciekawe i nieznane wiadomości. Czy ktoś wie, w jakich okolicznościach Szpital Powiatowy (ten na ul.
Szpitalnej) otrzymał imię Aleksandra
Antoniego Le Brun, wszechstronnego
warszawskiego chirurga (1803-1868),
pioniera rynolaryngologii i otolaryngologii? Widzimy tutaj rolę doktora
Jerzego Peszki i dlatego bardzo prosimy go
o wspomnienia!
Pieczęć
miało
Towarzystwo Miłośników
Miasta
Złotoryi
(choć
prawie
nic nie
wiemy o
jego działalności
w latach
60. XX
w.), działała tutaj Polska Partia Socjalistyczna,
istniał Inspektorat Szkolny, a Komitet
Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej posiadał nawet swoją
bibliotekę. Już w pierwszych powojennych latach, gdy miasto nosiło nazwę
Złotoria, pieczęcią posługiwała się
Paraﬁa św. Jadwigi. Mamy nadzieję i
na to, że odezwą się druhowie z „Błękitnej” im. Zawiszy Czarnego.
Roman Gorzkowski

Historia jednej fotograﬁi

Wcześniej niż stan wojenny

ło się więc ustalić, w dalszym ciągu
nie znamy jednak jego przyczyn.
Liczymy na pomoc czytelników.
Anna Chrzanowska
Roman Gorzkowski

Na prezentowane zdjęcie
natraﬁli Andrzej Piekut i Przemysław Markiewicz, gdzieś
na początku 2013 r. Zaraz
pojawiły się pytania, kiedy i z
jakiej okazji mieszkańcy miasta
byli świadkami takich wydarzeń. Byliśmy tylko pewni, że
chodzi o lata 30. XX w. i górną
część Rynku. Zwróciliśmy się o
pomoc do Günthera Gläsera
z RFN, któremu m.in. zawdzięczamy wspomnienia o dawnych
losach Wilkołaka. W maju 2013
r. zamieścił on fotograﬁę w czasopiśmie Goldberg-Haynauer
Heimatnachrichten, wskutek
czego odezwał się do nas syn
byłego złotoryjskiego policjanta, który odnalazł na zdjęciu
swego ojca. Służył on w policji
w latach 1936-1938. Przybliżone lata przyjazdu do miasta
jakichś wysoko postawionych
wojskowych (i polityków?) uda-
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