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Wyobraź sobie, Drogi Czytelniku, że Twój 
znajomy ma rozpięty rozporek albo znajo-
mej poszło oczko w pończosze. Sytuacja cał-
kiem prawdopodobna i nierzadka. Co wtedy 
robisz? Nie, nie…nie szepczesz mu na stro-
nie dyskretnie, tylko wyciągasz telefon, ro-
bisz nim zdjęcie owego rozporka czy też nie-
dysponowanej pończochy i wrzucasz do sie-
ci. W imię dobrze pojętej troski o stan garde-
roby znajomego lub znajomej. Niech się do-
wie z internetu, że taki gapa lub fleja, albo 
jedno i drugie zusammen do kupy. Niech 
inni też się dowiedzą, bo dlaczego mają żyć 
w nieświadomości grzechów swych bliź-
nich. Przecież wtedy na tym tle wypada-
my korzystniej i wzmacnia się nasze samo-
poczucie, kiedy to ktoś ma rozpięty rozpo-
rek, plamę na koszuli lub ubłoconą nogaw-
kę, a nie my!
Podałam ten absurdalny przykład (z na-
dzieją, że przykłady uczą), by pokazać, że 
paradoksalnie to nie jest nic niezwykłego w 
naszej rzeczywistości. Szczególnie tej zdo-
minowanej przez tak zwane media społecz-
nościowe i otwarte fora dyskusyjne.
Ostatnio czytam o pożarze składowiska od-
padów. Dużo dymu, smrodu, zniszczeń… 
Jeden z zaniepokojonych internautów pi-
sze: „wielokrotnie informowaliśmy media 
o tym składowisku”. A ja się zastanawiam, 
dlaczego „informowaliśmy media” a nie od-
powiednie, kompetentne służby, które mają 
narzędzia do zwalczania patologicznych za-
chowań? 
Nie tak dawno grupa dyskusyjna na fejs-
buku rozgrzewała się do czerwoności nad 
uszkodzoną tablicą informacyjną, innym 
razem nad wystającą kostką, a jeszcze in-
nym nad lampą, co przestała świecić. Zdję-
cia tablicy, nierównej kostki, popsutej ław-
ki, przewróconego kubła zalewają internet, 
bo właśnie teraz tak wyraża się troskę o do-
bro wspólne. Kto pierwszy wrzuci fotkę, ten 
mistrz i bohater, ten ma fejm i fanfary w 
postaci lajków na fejsbuku i licznych udo-
stępnień. Prawdziwy społecznik, człowiek 
po uszy wypełniony troską o swoje miasto i 
mienie wspólne. 
Ale gdyby tak po cichu, dyskretnie bez me-
dialnej otoczki zadzwonił do osób lub insty-
tucji za stan rzeczy odpowiedzialnych, pew-
nie byłoby skuteczniej. Byłoby bez wątpie-
nia, ale co z fanfarami? Tak bez lajków? To 
się nie liczy 😉 

✎ Iwona Pawłowska

Iwona Pawłowska: Jak tam kondycja Biegusów?
Tomasz Ślusarczyk: A dziękuję, nie najgorzej. Trenujemy, bawimy się, nadal je-
steśmy.
Nie wszyscy nasi czytelnicy wiedzą kim są Biegusy. Proszę przybliżyć, co to 
za grupa?
Jesteśmy niewielką grupką przyjaciół których łączy pasja - bieganie. Staramy 
się propagować aktywność fizyczną, zdrowy styl życia, szczególnie wśród dzie-
ci i młodzieży. Próbujemy zaszczepić pasję do biegania jako sposób spędzania 
wolnego czasu, co jest ważne szczególnie na terenach wiejskich, gdzie mło-
dzież ma ograniczone możliwości.
Jak doszło do jej stworzenia? 
Wszystko zaczęło się zimą 5 lat temu od krótkich marszobiegów z Grzegorzem 
Włodarczykiem (dwóch „świrów” w rajtuzach - tak początkowo byliśmy od-
bierani). Po jakimś czasie na-
sze grono zaczęło się powięk-
szać, dołączyli: Patrycja Hołow-
nia, Marika Danielczuk, Michał 
Drelinkiewicz i Wojtek Mirecki. 
Forma szła w górę, pojawiła się 
myśl, żeby wziąć udział w zawo-
dach biegowych, a że chcieliśmy 
się jakoś identyfikować - nazwa-
liśmy się Biegusy Czaple. Mamy 
swoje logo, mamy piękne ko-
szulki - jesteśmy już rozpozna-
walni i dumnie reprezentuje-
my nasz klub, Czaple oraz gmi-
nę Pielgrzymka na zawodach w 
kraju i za granicą.
Co jest atrakcyjnego w byciu 
Biegusem?
Dzieje się mnóstwo ciekawych 

rzeczy; wspólne wyjaz-
dy na zawody, co za tym 
idzie zwiedzanie - bie-
rzemy udział w zawo-
dach w całym kraju. W 
okresie letnim organi-
zujemy zajęcia sporto-
we dla dzieci i młodzieży. 
Wraz z fundacją Heron 
organizowaliśmy marsz 
pieszy szlakiem kamien-
nych krzyży, wyjazdy w 
góry dla mieszkańców 
Czapli. Nie nudzimy się, 
ciągle coś się dzieje.
Jaki jest przedział wie-
kowy członków grupy?
Członkami grupy są 
głównie dzieci i osoby 
w wieku średnim, ale 
wśród nas jest również 
kilkoro „seniorów”, któ-
rzy okazjonalnie przy-
wdziewają koszulkę Bie-
gusów.
Biegusy swym składem 
i działaniem wychodzą 
poza Czaple?
Nie ograniczamy się na 

nikogo, jeżeli ktoś ma podobne podej-
ście do życia, chce dzielić się swoją pa-
sją z innymi - zapraszamy serdecznie. Są 
wśród nas biegacze spoza Czapli. Jeste-
śmy zapraszani na imprezy w okolicz-
nych miejscowościach, gdzie staramy 
się zachęcić do aktywności fizycznej np. 
poprzez gry i zabawy. Ostatnio Patrycja 
opowiadała o tym, co robimy w przed-
szkolu w Tomaszowie Bolesławieckim. 
Jesteśmy tam, gdzie nas chcą.
Czaple to miejscowość dobrej ener-
gii, specyficzna społeczność, widać, że 

u Was dzieje się naprawdę dużo 
fajnych rzeczy, mnóstwo inicjatyw. 
Skąd ta atmosfera?
Ludzie - największym potencjałem 
w Czaplach są ludzie. Jesteśmy róż-
ni, czasami nie zgadzamy się, ale je-
śli trzeba, mobilizujemy się i działa-
my. Wśród mieszkańców Czapli jest 
sporo osób, które lubią działać spo-
łecznie, po prostu nam się chce.
Czy Biegusy, zgodnie z nazwą, tyl-
ko biegają, czy może uprawiają 
inne formy aktywności?
Oczywiście, że nie ograniczamy się 
tylko do biegania. W okresie zimo-
wym większość z nas morsuje, je-
sienią idziemy w góry, robimy wy-
prawy piesze, takie jak np. Przej-
ście Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej 
czy też kilkudniowy marsz Szlakiem 
Zamków Piastowskich. Do tego ro-
wer, piłka nożna i wiele innych ak-
tywności.
Twardziele z Was, takie wyzwania 
jak kilkudniowe marsze to nie lada 
wyzwanie.
Przejście Dookoła Kotliny Jelenio-
górskiej, marsz Szlakiem Zamków 
Piastowskich - dwa różne  wyzwa-
nia na podobnym dystansie. Przej-
ście Dookoła Kotliny to spraw-
dzian przygotowania fizycznego  i 
siły charakteru. Trzeba się zmie-
rzyć z górami, chłodem, deszczem 
i własnymi słabościami w trakcie 
48-godzinnego (taki jest limit cza-
sowy) marszu na dystansie 140 km. 
W tym roku ukończyłem pełny dy-
stans - wcześniej trzykrotnie zali-
czając połowę przejścia.
Szlak Zamków Piastowskich to 
piękna, malownicza trasa wiodą-
cą z Zamku Grodno na Zamek Gro-
dziec - dystans około 150 km. Zu-
pełnie inny charakter wyzwania 
jak Przejście Dookoła Kotliny Jele-
niogórskiej - idziemy kiedy chcemy, 
z kim chcemy i jak długo chcemy. 
Na tę wyprawę wybrałem się wraz 
z żoną Magdą. Namiot, plecak i w 
drogę. Noclegi w pięknych okolicz-
nościach przyrody, kontakt z przy-
rodą, wspólne rozmowy przy kawie 
przygotowanej na ognisku - tego się nie 
da opisać. Była to dla nas najpiękniej-
sza wspólna przygoda a zarazem walka i 
szukanie odpowiedzi na pytanie: jak żyć 
dalej po tym, co nas spotkało, czyli po 
śmierci naszego syna Kacpra dwa mie-
siące wcześniej.
Przyszło ukojenie?

Na chwilę.
Czym dla Pana jest sport? Pasją czy 
rozrywką? A może już uzależnieniem?
Swego rodzaju zamiennikiem. Zdrow-
szą niż alkohol formą rozrywki. Ze spor-
tem zawsze było mi po drodze, ale na 
serio zacząłem biegać po moich przy-
godach z alkoholem. Wcześniej coś ta-
kiego jak maraton to była dla mnie abs-

Bez lajków 
się nie liczy Biegusem być
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☛ trakcja. Obecnie jestem po 4 marato-
nach i jednym ultramaratonie.  Dzięki 
bieganiu nabrałem wiary w siebie, we 
własne możliwości. Poznałem też mnó-
stwo równie zwariowanych ludzi. Szyb-
ko okazało się, że można bawić się jesz-

cze lepiej i to bez alkoholu, przy okazji 
inspirując innych.
Słyszałam, że ma Pan pomysł na Za-
grodno, a w zasadzie na pałacyk we 

wsi. Prawda? Jeśli tak, to proszę zdra-
dzić, o co chodzi.
Tak, to prawda. Pochodzę z Zagrodna i 
wraz z Damianem - przyjacielem z dzie-
ciństwa - nabyliśmy posiadłość, któ-
ra widnieje jako Pałac Górny w Zagrod-

nie. Naszym celem jest 
przywrócić blask temu 
miejscu, skupić w nim 
historię regionu, stwo-
rzyć miejsce, w którym 
będzie można dowie-
dzieć się, jak wygląda-
ło życie w Zagrodnie i 
okolicznych miejsco-
wościach przed laty. W 
tym miejscu chciałbym 
prosić czytelników o 
pomoc w gromadze-
niu informacji na te-
mat zarówno pałacu, 
jak i okolic. 
Wraz z Patrycją Du-
biel - artystką z Wro-
cławia, która przepro-
wadziła się w te rejo-
ny i współtworzy Ga-
lerię Versus w Grodź-
cu, założyliśmy Fun-
dację Adelin. Chcemy, 
oprócz ratowania sa-
mego obiektu, działać 
na rzecz lokalnej spo-
łeczności, propagować 
historię, kulturę, a tak-
że aktywność fizyczną. 
Plany są dużo więk-
sze, ale wszystko zale-
ży od wielu czynników. 
Mam nadzieję, że ma-
łymi krokami stworzy-
my miejsce przyjazne 
dla każdego, na szcze-
góły przyjdzie czas.
Jeszcze długa droga 
przed Wami.
Tak, potrzebujemy 
worka pieniędzy, bo 
tego akurat nie mamy. 
Oczywiście będziemy 
szukać źródeł dofinan-
sowania do remontu. 
Pocieszające jest to, że 
konserwator zabytków 
jest zadowolony z tego, 
co planujemy zrobić z 
pałacem.

Teraz wypada trzymać kciuki za suk-
ces. 😊

✎ Z Tomaszem Ślusarczykiem 
rozmawiała Iwona Pawłowska

W trakcie przeglądania wpisów na Fa-
cebooku zaintrygował mnie profil Czar-
nej Rzepy ze zdjęciami pięknych prac rę-
kodzielniczych. Postanowiłam spraw-
dzić, kto kryje się pod tą nazwą. Okaza-
ło się, że jest to pani Marta Bernasiewi-
cz-Rzepa, która obecnie mieszka w Ząb-
kowicach Śląskich, a pochodzi z Wojcie-
szyna w gminie Pielgrzymka. 
Jak to się stało, że zajęła się Pani twór-
czością artystyczną?
- Artystyczną, to może za dużo powie-
dziane, ale dziękuję za miłe słowa. Już 
w dzieciństwie lubiłam coś sobie dłubać, 
lepić, ale w tamtych czasach nie było 
jeszcze dostępu do takich materiałów, 
jak teraz. Gdy urodziłam pierwsze dziec-
ko, koleżanka namówiła mnie na malo-
wanie koszulek dla naszych dzieci. Spę-
dzałyśmy na tym czas wolny, potem inni 
znajomi  dowiedzieli się o tym i robiły-
śmy je też dla ich dzieci. 
Czy są do tego jakieś specjalne farby?
- Tak, to są specjalne farby do teksty-
liów, odpowiednie i bezpieczne dla dzie-
ci. Takie ubranka można prać. Ja uży-
wam polskich farb z firmy Profil z Gli-
wic. Zaczynałam razem z nimi, wtedy to 
była mała firma. Do malowania nadaje 
się tylko bawełna. Oprócz koszulek może 
to być jeans i mocna bawełna na tramp-
ki. Maluję głównie na zakupionych prze-
ze mnie koszulkach, ale też na ubraniach 
klienta, np. na katanach. Korzystam ze 
znalezionych w Internecie wzorów, ale 
często przerabiam je na swoje potrze-
by. Tak było w przypadku plisowanych 
spódniczek. Uszyła je dla mnie - z łódz-
kiej bawełny - krawcowa, z którą potem 

długo współpracowałam. 
Wśród Pani prac są nie tylko ubrania, 
widzę tu też inne rzeczy.
- Owszem, jest np. lalka Barbie, która 
straciła włosy w wyniku zabiegów fry-
zjerskich mojej córki i otrzymała nowe 
- dredy zrobione z kolorowych sznur-
ków. Miś Kazik i jego następcy powsta-
li z puszystej, poliestrowej włóczki pozo-
stałej po zrobieniu koca. Makramy robię 
z bawełnianych sznurków - plecionych 
lub skręcanych. Te pierwsze są z rdze-
niem (okrągłym wypełniaczem) i moż-
na je pleść, a drugie nadają się do roz-
czesywania. 
Czy te makramy mają swoją symbolikę, 

czy są to Pani pomysły?
 - Mają znaczenie dla osób, które je za-
mówiły. Jedna z nich to deska surfingo-
wa dla miłośnika tego sportu, inna - dla 
osoby lubiącej jesień, więc jest w kształ-
cie i kolorach jesiennego liścia. U mnie 
na ścianie wisi ukulele wplecione w ma-
kramę. 
Czy to jest czasochłonne hobby? 
- To zajmuje dużo czasu, szczególnie ma-
lowanie, bo makramy robi się szybciej. 
Gdy moje dzieci były małe, robiłam dużo 
tych prac, szyłam, malowałam. Wtedy 
traktowałam to jako sposób na życie, 
na utrzymanie. Da się z tego wyżyć, ale 
trzeba odwagi, aby się temu poświęcić. 
Bezpieczniej czuję się, pracując zawo-
dowo, a rękodziełem zajmuję się w wol-
nym czasie. Teraz raczej, gdy mam po-
mysł i natchnienie. Mąż wspiera moje 
hobby i zachęca mnie, abym rzuciła pra-
cę i zajęła się tym na poważnie. Mia-
łam kilka propozycji pokazania publicz-
nie swoich prac, ale nie odważyłam się, 
mimo że moi znajomi je doceniają. Wolą 
je od wszechobecnej „chińszczyzny”.
Czy Pani zawód ma coś wspólnego z 
hobby?
- Jest całkiem inny. Pracuję w laborato-
rium przy analizie zbóż. Odkąd miesz-
kam w mieście (przedtem we Wrocła-
wiu) bardzo brakuje mi wsi, tego ryt-
mu wiejskiego: żniwa, wykopki, a w ten 
sposób mam tego namiastkę. Czuję brak 
podwórka, kontaktu z ziemią. Spaceru-
jąc z małymi dziećmi żałowałam, że to 
nie spacer w mojej rodzinnej miejsco-
wości. Na początku trudno mi było się 
tutaj odnaleźć. Teraz mogę już powie-
dzieć, że Ząbkowice to moje miejsce na 
Ziemi.
Dlaczego akurat Czarna Rzepa? 
- Rzepa od nazwiska, a Czarna, bo żar-
tujemy sobie, że jestem taką „czarną 
owcą” w rodzinie. To taki nasz rodzin-
ny żart. Wydaje mi się, że moje zami-
łowania plastyczne odziedziczyłam po 
mamie, która zawsze coś sobie tworzy-
ła, ale na poważnie dopiero, gdy ja wy-
prowadziłam się z domu. Przedtem mia-
ła też dużo pracy w gospodarstwie, a 
mało czasu na rozwijanie swoich zainte-
resowań. Teraz ma więcej czasu dla sie-
bie. Robi decoupage, ozdoby świątecz-
ne, maluje obrazy. Moja starsza, 10-let-
nia córka Tosia jest też bardzo uzdolnio-
na plastycznie. Ma duszę artystyczną, 
pięknie rysuje. Korzystam z jej pomocy, 
gdy nie mam pewności co do połączeń 
kolorystycznych. Ona ma świetne wy-
czucie koloru.
Dziękuję Pani za rozmowę. 
Miło mi było z Panią rozmawiać i dzięku-
ję, że Pani o mnie pomyślała. 

✎ Wioleta Michalczyk

Kolorowa 
Czarna 
Rzepa
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„- Prace plastyczne, 
które są do nas dostar-
czane, są ciekawe, fa-
scynujące, kolorowe i 
mroczne, fantastycz-
ne i realne. Wyobraź-
nia dzieci i młodzieży 
nie zna granic. Praw-
dziwą przyjemnością 
jest przeglądanie prac 
konkursowych i cza-
sem zastanawianie się, 
co autor miał na myśli. 
Jeśli chodzi o jurorów, 
to staramy się co ja-
kiś czas zmieniać te 
osoby. Ktoś pomyśli: 
po co? Ze względu na 
to, iż każdy z jurorów 
ma inne spojrzenie 
na sztukę, kolorystykę 
czy formę i to właśnie 
jest fajne. Każda oso-
ba, która zajmuje się 
ocenianiem prac dzie-
ci jest inna, ma inne 
zainteresowania, nie-
koniecznie plastyczne. 
Słuchając ocen, cieszy-
my się i jesteśmy dum-
ne, że te prace przy-
noszą radość, nie tyl-
ko nam organizato-
rom, ale także komisji 
je oceniającej. Każde-
go roku zastanawiam 
się, jakie nagrody mają 
otrzymać laureaci. To 
jest największy pro-
blem, gdyż staramy 
się pozyskiwać spon-
sorów nie tylko z Dol-
nego Śląska, ale i z ca-
łej Polski. Co roku wy-
syłamy co najmniej 30 
pism z prośbą o wspar-
cie konkursu. Najwier-
niejszym sponsorem od 10 lat jest Nad-
leśnictwo Złotoryja, ale otrzymujemy 
także  nagrody od firm: Aleksander, pro-
ducent gier, KGHM Polska Miedź, JAWA 
Producent Gier Planszowych, PPH VIT-
BIS sp. z o. o., Legnicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, Media Rodzina, księgar-
nia internetowa i wydawnictwa PENTEL, 
Puls Art Artystycznie z Natury, agencja 
reklamowa, Wydawnictwo BIS, Firma 
Produkcyjno-Handlowa Magnat.
Laureaci odbierający nagrody to przede 
wszystkim dzieci i młodzież mieszkający 
czasem kilkaset kilometrów od Złotoryi, 
natomiast często zdarza się, że ci najbli-

Jurorem konkursu plastycznego „Pięk-
no drzemiące w wulkanach” jestem od 
2017r. Zaczęło się od tego, że otrzyma-
łem wiadomość na Messengerze od 
Agnieszki Grockiej, pracownicy Mu-
zeum Złota. Agnieszka zaprosiła mnie 
do grona jurorów konkursu „PDwW”, 
ale wiadomość odczytałem dopiero 
osiem miesięcy po jej wysłaniu. To ta-
jemnica FB, że wiadomości od nieznajo-
mych lądują gdzieś w lamusie i nie wi-
dać ich w bieżących powiadomieniach. 
A w 2016 r. Agnieszka Grocka nie była 
moją znajomą. Jurorem zostałem zatem 
w kolejnej edycji.
„Konkurs Piękno drzemiące w wulka-
nach jest konkursem plastycznym, jego 
idea powstała w 2011 roku po rewo-
lucji muzealnej związanej z odejściem 

pani kierownik muzeum Joanny Kielar. 
Wtedy to z koleżanką pomyślałyśmy, że 
trzeba mieć coś swojego, nowego, na-
wiązującego do naszej pięknej krainy.” 
– wspomina Agnieszka Grocka.
 Konkurs organizuje Muzeum Złota w 
Złotoryi już od 2011 r. W 2021 roku 
przypada więc okrągła jubileuszowa 10. 
edycja tego przedsięwzięcia. Z tej oka-
zji wypada więc złożyć parę słów. Ale 
od czego zacząć? Może od tego, że de-
biutując jako jeden z trzech jurorów, ra-
zem z Iwoną Rygielską - Behnke i Łuka-
szem Rycąblem obejrzałem ponad 400 
prac z całej Polski. Dużo? To jeszcze nic! 
W 2019 r. przysłano 774 prace, a w roku 
2016 do oceny było 906 dzieł.
„Pierwsza edycja była skierowana tylko 
do dolnośląskich szkół, ale przy drugiej 

edycji otrzymywałyśmy bardzo dużo py-
tań dotyczących konkursu, ze szkół z róż-
nych części Polski. Rozszerzyłyśmy więc 
jego zasięg. Do 10. edycji konkurs wciąż 
jest konkursem ogólnopolskim. – mówi 
z dumą Agnieszka Grocka. - Uczniowie, 
którzy biorą udział w każdej edycji kon-
kursu, są z Warszawy, Dąbrowy Górni-
czej, Lubina, Polkowic, Międzylesia, Lu-
bania, Siedlec, Niemodlina, Łap, Świe-
cia, Szczecina, Kowar, Rokitnicy, Som-
polna. To nas cieszy, daje poczucie sa-
tysfakcji z pracy i pewność, że ten kon-
kurs nie znudził się pomimo 10 edycji, a 
dzieci i młodzież chcą wracać co roku do 
tematu wulkanów.”
Techniki wykonania są różne, dla nie-
których, niestety transport jest „zabój-
czy”. Plastelina się rozpuszcza, wykle-
janki się przyklejają i drą, a gipsoryt się 
kruszy i pęka. Ale to nieważne, jeżeli coś 
jest czytelne, wchodzi do gry. Niektóre 
prace są naiwnie dziecięce, rysowane 
kredką na A3, bez tła, trzema czy pięcio-
ma kolorami (pamiętam moje dzieła tak 
wykonywane w latach 1977 – 1979). Są 
także obrazy z doskonałą perspektywą, 
wysublimowaną kolorystyką, doskona-
łą estetyką wykonania i proporcją god-
ną Michała Anioła. Stąd oczywiście kon-
kurs ma swoje kategorie wiekowe, a ju-
rorzy, wietrząc oszustwo, nie raz odrzu-
cają prace, stwierdzając, że żadne dziec-
ko tego by nie stworzyło. No, nie wiem… 
Niektórzy uczestnicy nawiązują do ge-
nezy planety i na tle wulkanów poja-
wiają się dinozaury. Z tym także związa-
ny jest wątek kosmologiczny i prezenta-
cja ciał pozaziemskich, czyli niebieskich. 
Jest też podejście naukowe, jakby żyw-

cem wyjęte z Sudeckiej Zagrody, prze-
kroje geologiczne i opisy budowy skał 
wulkanicznych. Tu honor oddaję kole-
gom, którzy godzinami mogliby podzi-
wiać piękno „drzemiące” w zardzewia-
łych wiaduktach, w wieży Eiffla, albo w 
ruinach dawnej, niemieckiej radiostacji 
na górze Chełmiec. Są też „landszafty”, 
czyli piękne krajobrazy wysp powulka-
nicznych: Hawajów, Kanarów, Karaibów. 
Obrazy przesyłane na konkurs dzielę na 
subiektywne i obiektywne. Przy czym 
obie te kategorie w moich oczach się 
przenikają. Te pierwsze są osobiste i 
przechodzą w obiektywne dopiero wte-
dy, gdy są też przepięknie wykonane. 
Subiektywizm w przedstawianiu drze-
miącego piękna to konwencja plastycz-
na. Niekiedy Disney lub idealne Anime, 
czasem slajdy z ulubionych gier kompu-
terowych lub ilustracje literatury Fan-
tasy – dla mnie wszystkie to pierwsze 
miejsca i dlatego jurorów musi być co 
najmniej trzech. Przecież nie każdemu 
podoba się ubrana w „zbroję – bikini” 
walkiria z mieczem w dłoniach, ujeżdża-
jąca tygrysa na tle wybuchającego wul-
kanu. Taki juror ceni za to feerię barw 
bez konkretnego kształtu, które ja aku-
rat oglądałem pod kątem 180 stopni. 
Obiektywizm w prezentacjach to pre-
cyzja wykonania, technika, kolorysty-
ka, nawiązywanie do znanych wątków 
w malarstwie i rozpoznawalnych arty-
stów oraz ich charakterystycznych ob-
razów. Tu emocje budzą dobre skojarze-
nia. Bo co to jest piękno, jak nie emo-
cje? Tutaj dochodzimy do sedna spra-
wy. Oceniając te prace, byłem zdumio-
ny, jak różnie można interpretować i 
przedstawiać piękno wulkanów. Czerń, 
ogień i groza to motyw przewodni i za-
wsze budzi emocje. Oglądałem płoną-
ce lasy, domy, zwierzęta i ludzi. Widzia-
łem strach, przerażenie, panikę, osłu-
pienie jako konsekwencję przebudzone-
go piękna. Piękno, jakie się przebudziło, 
to czerwień ognia, czerń dymu i skały, 
pomarańcz tańcząca na niebie. Niektó-
re obrazy (nawet dużo) malowane były 
tylko mieszaniną czerwieni i czerni. Po 
jakimś czasie bycia jurorem doszedłem 
do wniosku, że piękno to zło. Dopóki nie 
zobaczyłem pracy obrazującej piękno 
wulkanu jako wyłaniającej się z krate-
ru kobiety. Ależ, tak! Kobieta to wulkan! 
Nikt nie wie, co w niej drzemie, dopóki 
nie wybuchnie. Jakie to proste i oczywi-
ste. Od razu z depresji przeszedłem do 
euforii. Znowu jestem w swoim świecie. 
Coś, co znam i panuję nad tym. Ale na 
koniec oddajmy głos kobiecie, Agniesz-
ce Grockiej:

żej mieszkający nie zgłaszają się i trzeba 
im nagrody dostarczać osobiście. Wrę-
czenie nagród od 10 lat jest organizo-
wane podczas Nocy Muzeów, która od-
bywa się w maju. Niestety ostatnie dwa 
lata zmusiły nas do zmiany tradycji i wy-
syłania nagród.”
Nieważne, kto zajmie jakie miejsce. 
Wszystkie dzieła zasługują na uwagę i 
docenienie. Liczy się akt tworzenia. Bez 
tego konkursu nie tylko piękno wulka-
nów nie byłoby dostrzeżone, ale także 
ci, którzy to piękno dostrzegają. 

✎ Jarosław Jańta Juror

Piękno drzemiące 
w wulkanach
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Wakacyjne losy rzuciły mnie w pobli-
że zwrotnika Raka na niewielką wy-
spę Lanzarote w archipelagu Wysp Ka-
naryjskich. Ta ciekawa wyspa powsta-
ła dzięki erupcjom wulkanicznym, z 
których ostatnia miała miejsce dwie-
ście lat temu. Jest to więc ląd niedaw-
no wygasłych wulkanów albo raczej 
jeszcze uśpionych. Krajobraz widziany 
z lotniska uderza widokiem pojedyn-
czych majestatycznych stożków wulka-
nicznych, których zbocza bez śladu ro-
ślinności wydają się jakby  uczesane w 
równe prążki o różnych odcieniach sza-
rości. Cały ten obraz oglądany poprzez 
pryzmat palm osiąga efekt komiksowe-
go rysunku. 
Usytuowane w głębi lądu i widocz-
ne od strony szosy rolnicze „hacjen-
dy” wydają się hodować wyłącznie ka-
mienie. Gdzieniegdzie widać całe po-
łacie na wpół skruszonej czarnej skały 
wulkanicznej, gdzie po jej całkowitym 
rozdrobnieniu będzie można uprawiać 
brzoskwinie, winorośl lub hodować 
kozy. Ta specyficzna gleba wulkaniczna 
to picon (powstała z lapilli). Deszcz pada 
tutaj tylko od stycznia do lutego w śred-
niej ilości 20 mm na 1 m2. Są to więc ilo-
ści dramatycznie małe i tutaj z pomo-
cą przychodzą specyficzne właściwo-
ści owej picon. Odkryto bowiem, że za-
trzymuje ona wodę w glebie, pozwala-
jąc jednocześnie „oddychać” roślinom. 
Stąd wszystkie ogródki i pola na wyspie 
są pokryte czystym czarnym żwirkiem, 
z którego wyrastają rośliny. Charaktery-

Dno basenu jest pomalowane na biało i 
na tym tle doskonale widoczny jest czy-
sty lazur wody. Tak jak nie można wrzu-
cać monet do jeziora z krabami, tak tu-
taj nie wolno się kąpać. W tym miejscu 
pływać może jedynie król Hiszpanii. Ba-
sen otoczony jest skałami i do następnej 
atrakcji prowadzi wąskie przejście led-
wie widoczne w czarnej ścianie. Wkra-
czamy do większej położonej głębiej ja-
skini, w której Cezar Manrique urządził 
salę koncertową. Jest duża widownia, 
scena wśród skał i niesamowita akusty-
ka. Cała tylna ściana sali pokryta jest lu-
strami. Kilka razy w roku organizowane 
są tam koncerty. 
Filozofia artysty opierała się na wyko-
rzystywaniu naturalnych materiałów 
i wkomponowywania dzieł cywilizacji 
ludzkiej w naturalny krajobraz, nie psu-
jąc go. Stąd na całej Lanzarote próżno 
szukać wielkich reklam czy monstrual-
nych nadmorskich hoteli. Niskie domy 
są pomalowane na biały kolor, a ich 
okiennice od strony oceanu mogą być 
tylko niebie-
skie, w głę-
bi lądu zielo-
ne. Tylko co 
b o g a t s z y c h 
m i e s z k a ń -
ców stać na 
pozwolenie, 
żeby ta biel to 
było „ecru”. 
Sam archi-
tekt w kory-
cie wyschnię-
tego potoku 
Taro de Tahi-
che urządził 
dom dla sie-
bie, którego 
parter umie-
ścił w natural-
nych skalnych 
jamach po-
wstałych po 
erupcji wul-
kanu. Miesz-
kał w nim 20 
lat, dzisiaj mieści się tam siedziba to-
warzystwa jego imienia. Warto także 
wspomnieć o innym jego dziele, ogro-
dzie kaktusów. Oczywiście mieści się on 
w kolejnej „dziurze” wulkanicznej. Ro-
śnie tam ok. 1400 gatunków z całego 
świata. Od ogromnych kilkumetrowych, 
znanych z westernów i „Bolka i Lolka”, 
do malutkich kuleczek, ledwo wystają-
cych z picon. Zachwycająca jest oczywi-
ście także różnorodność kształtów i ich 
wkomponowanie w strukturę krateru. 

styczny tutaj jest całkowity brak trawy, 
co nadaje ogródkom trochę sztuczny, 
ale bardzo schludny wygląd.
Każda z wysp archipelagu specjalizuje 
się w jednej z branż rolniczych. Na Fuer-
teventurze na przykład, hoduje się kozy 
i wytwarza sery, a na Lanzarote uprawia 
winorośl. Wino ma tu niezwykły mine-
ralny smak. Co ciekawe pojedyncze ro-
śliny są sadzone w dołkach o średnicy 
2-4 metrów i chronione od wiatru ka-
miennymi murkami. Za budulec na całej 
wyspie służą skały wulkaniczne, zwłasz-
cza bazalt, który przecież mamy też u 
nas w Złotoryi.  
Wizyta na Lanzarote uświadomiła mi, że 
tak mógł wyglądać krajobraz wokół na-
szego miasta 20 mln lat temu.
Lanzarote stosunkowo niedawno i jako 
jedna z ostatnich wysp Kanaryjskich, za-
adaptowana została do intensywnego 
ruchu turystycznego, właśnie ze wzglę-
du na swój surowy wulkaniczny krajo-
braz. No bo co ciekawego można zaofe-
rować turyście w takim miejscu, gdzie 
na czarnej skale rosną tylko porosty i su-
kulenty? Oczywiście, gdyby ten turysta 
zechciał się ruszyć w głąb lądu z lazuro-
wego atlantyckiego wybrzeża. Rozwią-
zania tego problemu mógł się podjąć 
tylko wielki artysta. Na szczęście wyspa 
swojego miała. To urodzony tam Cezar 
Manrique, który po studiach w Madry-
cie i zdobyciu wielkiej sławy jako rzeź-
biarz, malarz i architekt powrócił w ro-
dzinne strony w 1968r. Z miejsca wziął 
się do roboty. Jego wyczulony wzrok 

Twórczość CM nie ma 
ograniczeń. Jako rzeź-
biarz wzorował się na 
Picassie. Jego pomnik 
rolnika, zbudowany z 
żeglarskich pływaków, 
ma przypominać rol-
nika, wielbłąda i psa 
w jednej bryle, to hołd 
oddany ciężkiej pracy, 
jaką jest uprawa roli 
na wulkanie. Każde 
rondo na wyspie jest 
ozdobione jego dzieła-
mi. Są to w większości 
rzeźby ruchome, krę-
cące się i wirujące pod 
wpływem wiatru. A na 
wyspie wieje cały czas. 
Mam wrażenie, że i 
nam, złotoryjanom 
przydałby się podobny 
artysta. Mamy prze-
cież do zagospodaro-
wania Wilczą Górę. 

Podobno firma „Colas” przedstawiła de-
legacji UNESCO plan rewitalizacji kopal-
ni na Wilkołaku. Podobno też góra jest 
tak uszkodzona, że nic tam już nie po-
wstanie. Podobno… Na pewno są pla-
ny stworzenia u nas Geoparku pod pa-
tronatem UNESCO, a więc miejmy peł-
ne zaufanie do naszych mentorów z Za-
grody Sudeckiej. Pomagajmy im i czerp-
my pomysły z całego świata. 
Kiedy piszę te słowa, na wyspie La Pal-

dojrzał w czar-
nych niegościn-
nych skałach 
mnóstwo ko-
lorów i kształ-
tów. Na wul-
kanicznym pa-
smie szczytów 
powstał unikal-
ny park naro-
dowy „Timan-
faya”, co znaczy 
„góry ognia”. 
Wytyczono tra-
sę wśród gór i 
jęzorów zakrze-
płej skały, którą 
poruszać mogą 
się tylko auto-
kary z turysta-
mi. Krajobraz 
powstał w wy-
niku erupcji na 
początku 18. 
wieku, kiedy to 
przez 6 lat lawa 

wypływała z około 300 kraterów. W po-
łączeniu z graną przez kierowcę ścieżką 
dźwiękową z „Odysei kosmicznej 2001” 
przejazd zapewnia naprawdę niesa-
mowite wrażenia i emocje. Na szczycie 
wulkanu artysta wybudował restaura-
cję „El Diablo”, w której dania przygoto-
wuje się, wykorzystując naturalne cie-
pło gotującej się 4 do 7 kilometrów po-
niżej lawy. Nad jednym z głębokich skal-
nych otworów umieszczono wielki grill. 
Temperatura na głębokości 10 metrów 
sięga tam 600 stopni Celsjusza. Wrzu-
cone do niewielkich dołków suche ga-
łęzie zapalają się, a wlana w specjalne 
otwory woda natychmiast tworzy mini 
gejzer.
Badając wyspę Manrique odkrył tzw. Ja-
meos, czyli puste podziemne korytarze, 
którymi kiedyś płynęła lawa, a nagro-
madzone gazy wybuchając, otwierały 
je, tworząc jednocześnie urokliwe jaski-
nie. Jeden z takich korytarzy zagospo-
darował, projektując niezwykłe miej-
sce zwane „Jameos del Aqua”. Wcho-
dzi się do niego w dół krętymi schoda-
mi i znajduje się w barwnym ogrodzie 
wśród skał. Wykutymi w skale ścieżka-
mi i szerokimi schodami dochodzi się do 
naturalnego słonego zbiornika, w któ-
rym żyją jedyne na świecie mini kraby 
albinosy.  W korytarzu znajdują się trzy 
restauracje oddzielające trzy niezwykłe 
miejsca. Drugie to basen z krystaliczną 
wodą, otoczony kolorową roślinnością, 
palmami, krzewami, kwiatami i kaktu-
sami, wyrastającymi z półek skalnych. 

ma należącej do archipelagu Wysp Ka-
naryjskich trwa erupcja wulkanu Cum-
bre Vieja, który uaktywnił się po stu la-
tach uśpienia. Powierzchnia wyspy po-
większyła się, gdy lawa dotarła do oce-
anu i tam ostygła, produkując chmury 
toksycznych gazów zatruwających po-
wietrze. Rząd Wysp Kanaryjskich ewa-
kuuje tysiące mieszkańców, a setki do-
mów zniknęły w jęzorach płonącej lawy. 

✎ Jarosław Jańta

Kraina niedawno 
wygasłych wulkanów
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Na trening dziecięcej grupy Ju-Jitsu zaprosi-
ła mnie Katarzyna. Sam nie wiem, co mnie 
czeka. Nie obawiam się wprawdzie, że zo-
stanę wykorzystany w roli fantomu przez 
kilkuletnich adeptów sztuki walki, ale kto 
ich tam wie, w jaki sposób potrafią spo-
żytkować swoje umiejętności? Obawy zni-
kają w chwili przekroczenia progu sali gim-
nastycznej. Dla mnie to zwykła sala, ale dla 
osób poważnie zajmujących się wschodni-
mi sztukami walki to chyba coś więcej. Nie 
chcę powiedzieć, że traktują ją jak świąty-
nię, ale na pewno z szacunkiem. Właśnie 
szacunek to – obok dyscypliny – słowo, któ-
re przychodzi mi do głowy, gdy obserwuję 
ich z boku. Nie chodzi o mój szacunek dla 
nich, ale wzajemny do siebie i do osób pro-
wadzących zajęcia. Poczułem się nawet lek-
ko skonsternowany, czy czasem nie są tacy 
z powodu mojej obecności. Bo jak to? Kil-
kulatki karnie wykonujące polecenia? Bez 
przezywania? Bez pokazywania języka za 
plecami trenera? Chwilę trwało, zanim 
uświadomiłem sobie, że to nie są te roz-
wydrzone nastolatki z Tik-Toka, a młodzież 
dążąca do wytyczonego przez siebie celu. 

trudne, chociażby dlatego, że nie było skąd 
czerpać wiedzy. Podstawy wynieśliśmy z ka-
rate, ale żeby posiąść większą wiedzę, jeź-
dziliśmy do Głogowa, do mistrza Sikory, 
w owym czasie mającego pierwszy dan, a 
obecnie dziesiąty. Bywaliśmy u niego raz 
w tygodniu, a czasem raz w miesiącu. Tam 
się douczaliśmy, a później powtarzaliśmy to 
na treningu. W późniejszych latach jeździli-
śmy na konsultacje, w których uczestniczy-
li uznani mistrzowie. Uczyliśmy się różnych 
technik, ale działo się to w czasach, kie-
dy nie było możliwości rejestracji obrazu, 
dlatego wszystko trzeba było zapamiętać. 
Przez kilka lat prowadziłem w Jerzmanicach 
centrum sztuk walki, ale ze względów zdro-
wotnych musiałem zrezygnować. Wróciłem 
po dwóch latach i teraz – jak widać, z powo-
dzeniem – robię to, co lubię. Kiedy zaczy-
naliśmy, było nas zaledwie kilka osób. Te-
raz doszło kilkanaście nowych i zajęcia dzię-

ki temu są ciekawsze. Dziś każdy może zna-
leźć dla siebie właściwą sekcję. W Jerzma-
nicach Marek Cwojdziński prowadzi zajęcia 
dla osób starszych. Najbardziej cieszę się z 
tego, że jest narybek. 
Dość szybko zdaję sobie sprawę z ogromne-
go potencjału, jaki niesie ze sobą uprawia-
nie takiej dyscypliny jak Ju-Jitsu. Sztuka nie 
polega na wykorzystywaniu swoich umie-
jętności w celu wymuszenia uległości, ale 
przekonaniu przeciwnika, by zaniechał ata-
ku. Dopiero kiedy zawiedzie perswazja, w 
sukurs przychodzi umiejętność walki. Ależ 
byłoby pięknie, gdyby udało się taką ideą 
zarazić więcej młodych ludzi. Jak się wkrót-
ce okazało, Katarzyna wpadła na ten po-
mysł znacznie wcześniej. – Wraz z Kingą, 
przy – mam nadzieję – błogosławieństwie 
Adama, chcemy wprowadzić eksperymen-

O dyscyplinę pytam póź-
niej Adama. Sensei wy-
jaśnia mi, że jest ona ko-
nieczna dla bezpieczeń-
stwa. Uśmiecha się, gdy 
wspomina jak to w latach 
osiemdziesiątych najpo-
pularniejszą metodą ka-
rania był pas. – Dziś jest 
to niewyobrażalne, naj-
częściej stosujemy upo-
mnienia – dodaje bez 
żalu. 
Zajęcia zaczynają się od 
zbiórki i od tego momen-
tu większość komend wy-
dawana jest w języku ja-
pońskim. To dla mnie 
również duże zaskocze-
nie, bo skąd niby te kilku-

letnie szkraby znają język japoński? Posta-
nowiłem niczemu się nie dziwić 
i chłodnym okiem obserwować 
rozwój wypadków. Można by 
pomyśleć, że gdyby nie ta otocz-
ka tajemniczości, byłby to zwy-
kły trening sportowy i zapewne 
takim jest, ale dla mnie, niewta-
jemniczonego, to po części rów-
nież teatr. Już sama rozgrzewka 
różni się od tej, jaką wiele razy 
obserwowałem w bardziej tra-
dycyjnych dyscyplinach. Niby 
chodzi o to samo, a jednak ze-
staw ćwiczeń jest jakby z inne-
go świata.
Wykorzystując fakt, że roz-
grzewkę prowadzi Kinga, cór-
ka Adama, dopytuję Katarzy-
nę o to, jak liczne są grupy. – W 
sekcji szkolnej mamy trzy gru-
py. Najmłodsza to czterolatki, 
które ćwiczą raz w tygodniu z 
opiekunem. Dla nich mamy za-
jęcia ogólnoruchowe, rekre-

acyjne, z elementami sa-
moobrony. Kolejna grupa 
– pięcio-siedmiolatków, 
poznaje znacznie więcej 
elementów samoobrony, 
które zastępują zabawę. 
Najstarsza, powyżej sied-
miu lat, to grupa w której 
uczymy elementów wal-
ki wręcz – uderzeń, blo-
ków, pchnięć. Dziś, w koń-
cowej fazie treningu, bę-
dziemy ćwiczyć takie ele-
menty. Poza tym, że uczy-
my sztuki unikania wal-
ki, to jednym z celów jest 
ciągłe doskonalenie, któ-
re dokumentują stopnie. 
W grupie, która teraz jest 
na macie, mamy adepta z 

talny program do szkół, po-
legający na radzeniu so-
bie z agresją rówieśniczą. 
Wstępnie mamy już zgodę 
dyrekcji szkoły. W pierw-
szym etapie chcemy zrobić 
rozeznanie w klasach trze-
cich i ósmych. Chcemy za-
cząć od rozmowy na temat 
co to za emocje, jak je na-
zywać, wyjaśnić, że poja-
wiają się w lepszym, bądź 
gorszym nastroju. Następ-
nie chcemy przejść do tzw. 
technik miękkich samo-
obrony, związanych z ideą 
Ju-Jitsu, czyli z „łagodnym 
unikaniem”. Krótko mó-
wiąc, będziemy promo-
wać wystrzeganie się kon-
frontacji siłowej za wszel-

ką cenę. W pierwszej kolejności 
nauczymy dzieciaki, w jaki spo-
sób stawiać sobie granicę wer-
balną w sytuacji bezpośrednie-
go zagrożenia, a ponieważ taka 
prośba jak „nie zaczepiaj mnie” 
czy „odejdź ode mnie” nie za-
wsze działa, niejako „w pakie-
cie” będziemy uczyć prostych 
technik samoobrony, np. przy 
chwycie za ubranie, czy chwycie 
za włosy. Pokażemy standardo-
we techniki Ju-Jitsu, które chce-
my jeszcze uprościć, żeby były 
przyswajalne na jednej godzinie 
lekcyjnej. Mam nadzieję, że do 
końca roku szkolnego uda nam 
się te zajęcia przeprowadzić. Po-
trzeba bierze się stąd, że mamy 
dzieci o dwóch skrajnych posta-
wach. Są dzieci całkowicie wy-
cofane, ale też są dzieci przeja-
wiające objawy agresji. 
– Oby kolejna fala pandemii 

nie pokrzyżowała wa-
szych planów… – Wiemy 
skądinąd, że czas pande-
mii spowodował ogrom-
ne straty w emocjonalnym 
rozwoju dzieci. Zresztą my, 
w sekcji, także mieliśmy z 
tym kłopot, mimo że sta-
raliśmy się prowadzić zaję-
cia tak często, jak było to 
możliwe, biorąc pod uwa-
gę obostrzenia. Zależało 
nam na tym, by dzieci za-
znały choć trochę ruchu. 
Ale kiedy po pierwszej 
fali covid zorganizowali-
śmy zajęcia na otwartym 
powietrzu, dzieci przez 
pierwszy kwadrans wy-
łącznie na siebie patrzyły. 

żółtym pasem. Część dzieci ma belki naszy-
te na pasach, co świadczy o tym, że mają już 
za sobą pierwszy lub drugi egzamin. Waż-
nym aspektem jest także to, że startujemy 
w zawodach w formule grappling (walka na 
chwyty – rodzaj walki wręcz wykorzystujący 
techniki chwytów, tj. dźwignie, rzuty /oba-
lenia/, duszenia; zabronione są w niej ude-
rzenia). Byliśmy na takich zawodach w paź-
dzierniku, teraz szykujemy się na kolejne, 
18. grudnia 2021 r. Zawody w Zielonej Gó-
rze były pierwszym startem tej grupy i trze-
ba powiedzieć, że dość udanym, bo niemal 
wszyscy wrócili z co najmniej trzecim miej-
scem. Oskar pokazał się z bardzo dobrej 
strony, otarł się o srebro, ale zabrakło mu 
chyba obycia na macie, bo umiejętności na 
pewno nie. 
Słuchając tych enigmatycznie dla mnie 
brzmiących komend, rodzi się we mnie py-
tanie, skąd czerpie się tak elitarne umiejęt-

ności? To nie jest przecież piłka nożna, na 
której znają się wszyscy. Adam uchyla mi 
nieco rąbka tajemnicy, opowiadając o zło-
toryjskich początkach wschodnich sztuk 
walki. – Ju-Jitsu zaczęliśmy uprawiać w 
maju 1982 r. W przyszłym roku będzie już 
czterdzieści lat, ale dotąd nie myślałem o 
zorganizowaniu jubileuszu. Moja historia ze 
sportami walki zaczęła się od karate Kyoku-
shin, ale w stanie wojennym sekcja przymu-
sowo została zamknięta. W 1982 r. można 
już było organizować zajęcia sportowe i pe-
wien zapaleniec założył sekcję Ju-Jitsu. On 
sam niewiele umiał, ale posiadał wystarcza-
jąco dużo zapału, by wciągnąć w to innych 
pasjonatów. Większość osób, które dotąd 
trenowały karate, zaczęła uczęszczać na Ju-
Jitsu. Okazało się, że bogactwo technik, ja-
kie oferuje Ju-Jitsu, jest dużo większe i szyb-
ko się do niego przekonaliśmy. Początki były 

Kiedy zaczął się zasadniczy trening, nie 
miałem już sumienia zajmować uwagi tre-
nerów. Czas umila mi rozmową z Anią, 
wnuczką Adama, a ja z podziwem patrzę 
na dziewczynki, które rzucają na matę star-
szych i często cięższych kolegów. Nagle spa-
dło na nas wszystkich niemiłe zaskoczenie. 
Właśnie minęła godzina dziewiętnasta. Ko-
niec treningu.  
Uczniowie, opuszczając salę, kłaniają się, 
budząc we mnie kolejne zdumienie. Nie 
boisz się, że po tak intensywnym treningu 
zniechęcą się do następnego? – pytam Ada-
ma. – Zdaję sobie sprawę, że na treningach 
daję im popalić, ale mimo to, wracają na 
kolejny. Czasem przychodzi do nas ktoś, kto 
wygląda, jakby miał poddać się po pierw-
szym razie, a jednak przychodzi na kolejne. 
Mam nadzieję, że kiedy przeczytają o nas ci, 
którzy dotąd nie zetknęli się ze wschodnimi 
sztukami walki, rozważą możliwość przyj-
ścia na pierwszy trening. Wszystkich chęt-
nych serdecznie zapraszamy.

✎  Andrzej Wojciechowski 

Ju-Jitsu
sztuka łagodności
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Pod koniec XVI wieku Goldberg mia-
ło już za sobą epidemie dżumy, które 
zdziesiątkowały miasto: w roku 1553 i 
– w nieco mniejszej skali – w roku 1588. 
Być może te tragedie były jednym z im-
pulsów do stworzenia budowli hydro-
logicznej, dzięki której mieszczanie nie 
byliby narażeni na skutki korzystania z 
ujęć stojącej wody. W roku 1584 zbu-
dowano jaz i rozpoczęto budowę kana-
łu, który w pierwotnej postaci ukończo-

kość 56 metrów, do wieży ciśnień, znaj-
dującej się na wzgórzu zamkowym. 
Tę budowlę, przylegającą do sali gim-
nastycznej Liceum Ogólnokształcące-
go, możemy oglądać i dziś. Z wieży, po-
przez system miejskich wodociągów, 
woda trafiała do domostw mieszkań-
ców Goldberg, a także do licznych bro-
warów i innych zakładów rzemieślni-
czych. Trudno nie wyrazić podziwu dla 
tak śmiałych projektów inżynieryjnych. 
W miejscu, gdzie najprawdopodobniej 
znajdowało się ujęcie, koryto kanału 
było zabudowane i przykryte granito-
wymi płytami, co można było zobaczyć 
jeszcze zupełnie niedawno. 
Ta część wody, która nie popłynęła do 
miasta, wykorzystana była w kolej-
nych, ważnych dla ówczesnej gospo-
darki miejscach. Pierwszym był folusz 
białoskórniczy, znajdujący się w miej-
scu gdzie dziś łączą się ulice Garbarska i 
Zielona. (Zdjęcie 3) Zresztą, ta pierwsza 
stąd właśnie wzięła swoją nazwę. O nie-
istniejącym niestety foluszu trudno jest 
dziś mówić bez żalu. Zniszczony na po-
czątku lat pięćdziesiątych mógłby sta-
nowić nie lada atrakcję turystyczną, tak 
jak dzieje się to w kilku miastach Polski, 
gdzie tego typu obiekty zachowały się i 
po renowacji służą na ogół jako obiekty 
muzealne, a nierzadko stylowe restau-
racje. Czym zajmowano się w foluszu? 
Białoskórnictwo to dość elitarna część 
przemysłu garbarskiego, zajmująca się 
przygotowaniem delikatnych odmian 
skór pozyskiwanych z młodych bydląt, 
kozłów, łosi, baranów, jeleni i saren, słu-
żących później do wyrobu na przykład 
damskich rękawiczek. Obecnie za tego 
typu procesy produkcyjne odpowiada 
w znacznej mierze chemia. W dawnych 
czasach stosowano ałun glinowy i żółt-
ka, które wgniatano głęboko w struktu-
rę skóry, dzięki czemu surowiec stawał 
się bardziej rozciągliwy. Niemniej, bio-
rąc pod uwagę charakter tej produkcji, 
dziś mielibyśmy zapewne problem z na-
zwaniem jej ekologiczną. 
Ale nasza młynówka płynie dalej. Jej tor 
przebiegał dolnym odcinkiem dzisiejszej 
ulicy Garbarskiej. W tym miejscu po-
trzebujemy sporo wyobraźni, by uzmy-
słowić sobie, że ulica, którą dziś pokonu-
jemy samochodem, ulicą w gruncie rze-
czy nie była. Nad kanałem, który wów-
czas w tym miejscu przepływał, stwo-
rzono wąskie przejście, po obu stronach 
zabezpieczone balustradami. (Zdjęcie 
4) Trudno jednak odmówić uroku tej 
okolicy, co znalazło oddźwięk w pocz-
tówkach, przedstawiających to miejsce 

no w roku 1599. Zapewne skojarzenie 
nazwy kanału z jego potencjalną funk-
cją każe nam sądzić, że głównym jej za-
daniem było napędzanie młyna, znaj-
dującego się dziś w zakolu ulicy Kolejo-
wej. Jednakże kanał miał o wiele szer-
sze zastosowanie, i o tym chcę Państwu 
dziś opowiedzieć. Czytelnicy kojarzą za-
pewne wspomniany wyżej jaz, uloko-
wany pomiędzy Jerzmanicami a zale-
wem. (Zdjęcie 1) To tam budowla bra-

ła swój początek. Kie-
dy znajdujemy się w 
tym miejscu, uwa-
gę zwraca walor tech-
niczny jego położenia. 
Kanał poprowadzony 
obok, już po kilkudzie-
sięciu metrach znajdu-
je się kilka metrów po-
wyżej lustra wody w 
korycie rzeki. Wybór 
żadnego innego miej-
sca nie przyniósłby tak 
korzystnego rezulta-
tu, bo strumień wody 
musiałby płynąć pod 
górę, co – jak wiemy 
– jest niemożliwe. Ten 
fakt uzmysławia nam, 
że inwestycja była do-
brze przemyślana i 
modelowo zaplano-
wana. Do dziś zacho-
wał się pierwszy frag-
ment kanału, pomię-
dzy jazem, a zalewem. 
Trudno ustalić, czy po-

między jazem, a młynem przy uli-
cy Kolejowej znajdowały się kie-
dykolwiek budowle zasilane ener-
gią przepływającej wody, ale na 
przedwojennych mapach topo-
graficznych takowych nie widać. 
Jeszcze do początku lat siedem-
dziesiątych XX wieku kanał płynął 
tuż za torami kolejowymi, przez 
pole pod lasem, ale już wówczas 
był w zasadzie bezużyteczny. Po-
mysł, aby w tym miejscu zbudo-
wać zalew, nie był jedynym. Pier-
wotny plan zakładał zbudowa-
nie tego typu obiektu po drugiej 
stronie wiaduktu kolejowego, w 
kierunku Jerzmanic-Zdroju. Byłby 
on znacznie większy od obecne-
go, ale nie starcza mi wyobraźni, 
by uzmysłowić sobie, jak wyglą-
dałby umieszczony w tym rejonie 
duży akwen. Wobec braku popar-
cia ze strony czynników wyższych, 
a przede wszystkim po protestach 
ze strony PKP, pomysł ten nie zo-
stał jednak zrealizowany i ówczes-

ne władze miejskie zdecydowały się na 
budowę znaną nam dziś jako zalew zło-
toryjski. Inwestycja ta w jakimś stopniu 
przyczyniła się do śmierci młynówki w 
jej dalszym biegu – gdyż, jak wiadomo, 
skrócono ją, tworząc ujście na północ-
nym krańcu zbiornika. 
Wróćmy jednak do czasów, gdy kanał 
pełnił użyteczne funkcje. Dalszą jego 
drogę możemy we fragmentach oglą-
dać nawet dziś. Pozostały jeszcze ele-
menty za płotem okalającym płytę re-
zerwową boiska, a nawet przy ulicy 
Podmiejskiej, za ogrodzeniem stadionu. 
(Zdjęcie 2) Następnie woda przepływała 
pod skrzyżowaniem dzisiejszych ulic Ko-
lejowej i Kościuszki, dopływając do mły-
na. Tu także możemy obserwować po-
zostałości, a nawet bez trudu wyobrazić 
sobie pracujące koło młyńskie. Godna 
podziwu wydaje się umiejętność wyko-
rzystania energii przepływającej wody 
w odniesieniu do ogromu potrzeb, ja-
kie stawiały urządzenia tak olbrzymich 
rozmiarów. Urządzenia zdawały się być 
wieczne. Dopiero elektryfikacja spowo-
dowała, że przestały być potrzebne, a 
to oznacza, że pracowały w pierwotnej 
formie przez niemal 300 lat. 
Czy zastanawiałeś się kiedyś, drogi 
czytelniku, skąd Złotoryjanie czerpali 
wodę, zanim wybudowano ujęcie w No-
wej Ziemi? Odpowiedź kryje się w mły-
nówce. Tuż za młynem znajdowało się 
ujęcie, zbudowane w roku 1725. Czer-
pano stąd wodę i tłoczono ją na wyso-

jako teren rekreacyj-
ny. Kolejnym ważnym 
obiektem zasilanym w 
wodę, a także czerpią-
cym energię z jej bie-
gu, była fabryka kape-
luszy braci Neumann. 
Trudno określić, w ja-
kim stopniu ener-
gia ta była przydatna, 
bo biorąc pod uwa-
gę skalę zakładu, za-
pewne nie była to po-
moc znaczna. Maszy-
ny i urządzenia w fa-
bryce w początkowym 
okresie napędzały sil-
niki parowe, z czasem 
zastępowane przez 
elektryczne. Niemniej 
w procesie produkcji 
wykorzystywano duże 
ilości wody, czerpanej 
właśnie z młynówki. 
(Zdjęcie 5)
Trzeba w tym miejscu 
podkreślić, że prze-
bieg, który opisuję, nie 
był ustalony już w XVI 
wieku. Należy założyć, 
że budowla powsta-
wała etapami. Taką 
tezę potwierdzają ry-
ciny z różnego okresu, 
wskazujące, że bieg ka-
nału kończył się wcze-
śniej, niż opisuję. Nie-
mniej nasza młynów-
ka, w pełnej krasie, po 
tym jak opuściła fabry-
kę kapeluszy, zysku-
je nieco spokoju. Prze-
pływa obok dzisiejszej 
„Aurelii”, by dotrzeć 
do ulicy Chojnowskiej, 
ale zanim skorzysta ze 
specjalnie wybudo-
wanego dla niej prze-
pływu, zostaje zasilo-
na przez strumyk Ber-
tolda. Tak nazywano 
strumień rozpoczyna-
jący bieg w okolicach 
ulicy Leszczyńskiej, 
a później biegnący 
wzdłuż ulicy Staszica i 
dziś wpadający do Ka-
czawy, tuż przed mostem na ulicy Choj-
nowskiej. To zasilenie było konieczne, 
bo po drodze część wody wyparowała, 
część została zużyta, a do obsłużenia po-
zostały jeszcze dwa duże zakłady. Pierw-
szy to tartak tuż obok Lindenplatz, czy-

li przy dzisiejszym placu Sprzymierzeń-
ców. (Zdjęcie 6) Zabudowania, dziś wy-
korzystywane przez Skład Materiałów 
Budowlanych „Posadowski”, przez wie-
le lat służyły jako zakład obróbki drew-
na. Tu, podobnie jak w fabryce kapelu-
szy, działały maszyny napędzane silnika-
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mi parowymi, ale zanim się upowszech-
niły, wykorzystywano niemal wyłącznie 
energię przepływającej wody. Na naszej 
trasie pozostał jeszcze jeden obiekt. Dziś 
mało kto pamięta, że w miejscu, gdzie 
dziś znajduje się oczyszczalnia ścieków, 
funkcjonował kiedyś młyn. Jedyne zna-
ne mi zdjęcie, na którym możemy go zo-
baczyć, pochodzi z kolekcji Pana Romu-
alda Charytoniuka. (Zdjęcie 7) Pobież-
nie oceniając, młyn ten nie był mniejszy 
od tego przy ulicy Kolejowej, ale trudno 
określić to precyzyjnie. 
Paradoksalnie, współcześnie wykorzy-
stujemy początek historycznej budow-
li i jej koniec. Pierwszy odcinek wyko-
rzystujemy do napełniania zalewu, a 
końcowy służy dziś do odprowadzania 
oczyszczonej wody z miejskiej oczysz-
czalni ścieków. (foto 8) Żadne z tych za-
stosowań nie ma związku z tym do cze-
go kanał został zbudowany. Przypomnę, 
że były to młyn, ujęcie wody, folusz bia-
łoskórniczy, fabryka kapeluszy, tartak i 
kolejny młyn. 
Na koniec pozwolę sobie na osobistą re-
fleksję. Zdaję sobie sprawę z nieuniknio-
nych następstw postępu technicznego i 
tego co z sobą niesie. Mnie jednak ogar-

nia smutek, gdy patrzę na pozostałości 
po kanale. Niegdyś tak ważny obiekt, 
niszczeje i zarasta drzewami i roślinno-
ścią. Za kilka lat trudno będzie odnaleźć 
i te skromne ślady. Wszystko to wiem, 
ale jednak mi żal…  

✎ Andrzej Wojciechowski

We wtorkowy wieczór (16.11.20021 r.) 
w Wiejskim Domu Kultury w Pielgrzym-
ce mieszkańcy gminy mieli możliwość 
rozpoczęcia przygotowań do Bożego 
Narodzenia, uczestnicząc w warsztatach 
tworzenia stroików świątecznych. Za-
jęcia poprowadziła Lucjana Sarna, wła-
ścicielka pracowni florystycznej „Na Po-
lnej”, florystka z 14-letnim doświadcze-
niem i koszykarz-plecionkarz. Po krót-
kim wstępie i zapoznaniu uczestników 
z dostępnymi materiałami, zaprosiła do 
tworzenia własnych dekoracji. Do dys-
pozycji były półplastry drewna lub po-
łówki łupin kokosa jako baza stroika, 
świece oraz wiele, przede wszystkim 
naturalnych dekoracji -  pachnące igli-
wie, szyszki, mech, żołędzie… Właści-
wie na przeszkodzie do stworzenia pięk-
nego stroika mogły stanąć jedynie gra-
nice wyobraźni, co oczywiście nie miało 
miejsca… Dzięki olbrzymiemu zaangażo-
waniu uczestników wszystkie stroiki wy-

szły wspaniale.
Warsztaty zorganizowane zostały w ra-
mach projektu „Jarmark Bożonarodze-

niowy w Czaplach – Wiosce 
Piasku i Kamienia” FUNDACJI 
WULKAN ENERGII. Odbędą 
się jeszcze warsztaty z two-
rzenia kartek świątecznych, 
dekorowania pierników, a 
wielki finał zaplanowany jest 
na 4 grudnia w Czaplach pod-
czas Jarmarku Bożonarodze-
niowego. Będzie można po-
czuć świąteczną atmosferę. 
Zapraszamy serdecznie, na 
pewno będzie pięknie.

✎ Katarzyna Urbańczyk

Mirosław Stanisławski zachwyca nas 
swoimi fotografiami, poznawanymi 
głównie poprzez portale społeczno-
ściowe. U jednych budzi podziw u 
innych zazdrość. Postanowiłem za-
pytać go, jak to własciwie robi. Oto 
co mi powiedział:
Jak fotografować? Po prostu trze-
ba to lubić. W pewnym stopniu jest 
to forma spędzenia wolnego cza-
su. Wychodzisz na spacer, zabierasz 
aparat i gdy zobaczysz coś ciekawe-
go, to robisz zdjęcie. Jak to wyglą-
da to zależy od Ciebie. Zależy od ob-
razu, pejzażu, jakiegoś tematu czy 
techniki fotografowania. Są też zdję-
cia na dłuższym czasie dające efekt 
rozmycia. Metodą prób można się 

wszystkiego nauczyć. Drugą 
rzeczą to postprodukcja tzw: 
przycięcie, wyostrzenie czy od-
szumienie fotografii. 
Pierwszy mój aparat?  To była 
Smiena kupiona do zdjęć ro-
dzinnych, ale z czasem zaczą-
łem postrzegać inaczej  faunę i 
florę. Przy pierwszym aparacie 
cyfrowym mogłem poświęcić 
więcej czasu  na samo wykona-
nie zdjęcia, bo było to znacznie 
prostsze. 
Posiadam kilka aparatów i cza-
sami mam dylemat, który wło-
żyć do torby. Najciekawsze, że 
zabieram z sobą aparat z obiek-
tywem, który waży 3 kilogramy, 
a zdjęcie robię smartfonem. 
Słyszałem kiedyś takie powie-
dzenie: „Nie aparat robi zdję-
cia tylko fotograf.” Ostatni mój 
aparat dostałem pod choinkę i 
tylko mogłem go oglądać przez 
3 miesiące, bo nie było w zesta-
wie przejściówki do starszych 
obiektywów. 
Przez tych kilka lat nazbierało 

się 25 tysięcy zdjęć i każde dla mnie 
jest ważne. Popatrzę na fotkę i pa-
miętam, gdzie to było robione. 
Cieszy mnie bardzo że publikowane 
moje zdjęcia na portalach społecz-
nościowych podobają się  i w pew-
nym stopniu mobilizują mnie do 
kontynuowania mojego hobby. Lu-
dzie przechodząc ścieżką nie zauwa-
żają takich małych robaczków, a ja 
im pokazuję. Chciałbym jeszcze kie-
dyś spróbować sił z Drogą Mlecz-
ną ale trzeba mieć zmodyfikowany 
aparat, to takie jeszcze nie spełnio-
ne fotki.

✎ Opracował 
Andrzej Wojciechowski

Coraz bliżej święta

Fotograf
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żeczkę na rodzinną wyprawę.
✎ Roman Gorzkowski

I zaraz wspólnie pokolorować! 
Wspaniałą książeczkę wydało Sto-
warzyszenie "Lokalna Grupa Działa-
nia Partnerstwo Kaczawskie", które 
ma swoją siedzibę w Mściwojowie! 
Z przesympatycznym stworkiem o 
imieniu Agatek wędrujemy przez 
Krainę Wygasłych Wulkanów. Pro-
wadzi nas do miejsc obfitujących w 
agaty, oprowadza po prastarych za-
bytkach Grodźca, Świerzawy i Bolko-
wa, jaskiniach w Wojcieszowie. Przy-
pomina ciekawe legendy o  św. Ja-
dwidze, Wilczej Górze, Ostrzycy, Le-
sie Mnichów w Górzcu i Czartow-
skiej Skale. Uczestniczymy w bitwie 
nad Kaczawą w czasach napoleoń-
skich. Poniżej Złotoryi, nad brzegiem 
rzeki, spotykamy Agatka, wypłuku-
jącego złoto. Rysunki zawdzięczamy 
Martynie Olszowy-Durachcie, rymo-
wanki – Grażynie Kuras, Katarzynie 
Szumilas i Gabrieli Męczyńskiej. Ko-
lorowanka jest niebywałą okazją dla 

W dzisiejszym numerze Echa Złoto-
ryi chciałbym przedstawić pocztów-
kę z Bad Hermsdorf - Jerzmanic Zdroju. 
Na widokówce uwieczniono nowocze-
sną - jak na owe czasy - stację kolejową 
oraz dom uzdrowiskowy-zdrojowy dra 
Christiana Leo. Połączenie kolejowe od-
dano do użytku 15 maja 1896 roku, co 
trwale skomunikowało miejscowości w 
dolinie Kaczawy. Kolej żelazna  funkcjo-
nuje do dziś, lecz tylko dla ruchu towa-
rowego. Przez lata podejmowano próby 
reaktywowania połączenia Jerzmanice 
Zdrój - Złotoryja - Legnica – Wrocław, 
lecz ze względu na przestarzałą trakcję, 

rodziców, aby – pomagając dzieciom 
w zabawie z kredkami – opowiadać 
o naszej krainie a nawet zabrać ksią-

czas przejazdu był zbyt długi, co 
skutkowało brakiem chętnych 
do podróży, a finalnie likwidacją 
nierentownego połączenia.
Obecnie trwają prace nad kolej-
ną reaktywacją połączenia ko-
lejowego wraz z rewitalizacją li-
nii 284!, ale czy  tym razem się 
uda?  Czy w ciągu 20 minut do-
jedziemy do Legnicy? Pozosta-
je nam trzymać kciuki i czekać 
na ekspres! 

✎ Przemysław Markiewicz 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej za-
prasza serdecznie na odsłonięcie i poświęcenie 
Obelisku Ludzkiego Przemijania. Uroczystość 
odbędzie się 
16 grudnia o 
godzinie 12.00  
na Cmenta-
rzu Komunal-
nym w Złoto-
ryi. Obelisk zo-
stanie posta-
wiony w po-
bliżu kościo-
ła św. Mikołaja 
przy alei głów-
nej, naprzeciw 
miejsca, gdzie 
znajdował się 
p o p r ze d n i o . 
Obelisk, na 
którym znaj-
dują się 4 wize-
runki (twarzy 
dziecka, mło-
dzieńca, star-
ca oraz czasz-
ki) jest symbo-
lem przemija-
nia ludzkiego 
życia. Został wykonany z funduszy budżetu oby-
watelskiego oraz środków własnych TMZZ.

Jak zwykle od kilku lat po-
łowa listopada to dla mnie 
czas, kiedy prawie nie od-
chodzę od laptopa. To gorą-
cy moment, kiedy Szlachetna 
Paczka otwiera bazę potrze-
bujących wsparcia i trzeba 
stanąć na głowie, by jak naj-
więcej rodzin w dniu otwar-
cia pojawiło się w systemie 
i znalazło swojego darczyń-
cę. Moje zadanie to czytanie, 
poprawianie i publikowanie 
opisów, czyli historii tych ro-
dzin. W te dni, a w zasadzie 
noce śpi się po parę godzin, 
bo ekipa Paczki działa całą 
dobę. Nerwów przy tym co 
niemiara. Emocje, pośpiech, 
świadomość odpowiedzial-
ności zagęszczają atmosfe-
rę. W domu też. Domowni-
cy wiedzą, że na ogół w te 
dni jestem tylko rekwizytem 
wkomponowanym w prze-
strzeń mieszkania. Najlepiej 
wtedy nic do mnie nie mó-
wić, niczego nie chcieć, ni-
czego nie wymagać. Tym bar-
dziej, że żyję równolegle w 
dwóch światach. Tym wła-
snym i cudzym, a zasadni-
czo w tym drugim bardziej, 
bo zanurzam się w ludzkich 
dramatach, człowieczym lo-
sie, który najoględniej mó-
wiąc - nie jest łaskawy. Cho-
roby, kalectwo, wypadki, po-
żary, samotność, starość…

przerabiam to tak często, że 
już powoli się uodparniam, 
by się nie wypalić całkowi-
cie. Tym bardziej, że wirtu-
alnie podróżuję po całej Pol-
sce, odwiedzam różne domy, 
nawet te, gdzie dach wali się 
do pokoju, gdzie nie ma bie-
żącej wody, gdzie luksusem 
jest ciepły piec, gdzie miesiąc 
trzeba przeżyć za 120 zło-
tych, czyli tyle, ile zwykle wy-
daję w sklepie na L podczas 
jednych zakupów.
I dlatego szlag mnie trafia, 
kiedy ludzie mający pracę, 
zdrowie i siłę narzekają na 
to, że wyszedł im pryszcz na 
nosie,  nie mieszczą się w ze-
szłoroczne sukienki, ktoś nie 
skosił trawy, gdzieś położo-
no asfalt zamiast kostki, ła-
weczkę postawiono za bli-
sko/za daleko drogi, w skle-
pie sprawdzają maseczki, w 
kinie nie ma najnowszej pre-
miery… Jak komuś się nie po-
doba jego życie, niech zosta-
nie wolontariuszem w Pacz-
ce, może doceni to, co ma, 
konfrontując z tym, czego in-
nym brak. Polecam.
A tym, którzy mają dobrą 
wolę i nie boją się dzielić z 
innymi, polecam zajrzeć do 
bazy rodzin i wybrać tę, któ-
rej dobrze byłoby pomóc.

✎ Iwona Pawłowska

19.10. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie odbyło się 
spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką.

29.10. na Zamku Grodziec odbył się Interaktywny Spektakl Grozy 
formacji Anima Paranormal: „Amulet”.

5.11. w Urzędzie Miejskim w Złotoryi odbyła się konferencja pt. 
Rozwój ziemi złotoryjskiej z wykorzystaniem środków z programu 
„Polski Ład”. 

6.11. we wsi Czaple oraz w Zamku Grodziec Stowarzyszenie 
„Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” oraz 
Stowarzyszenie Kaczawskie – koordynator Geoparku Kraina 
Wygasłych Wulkanów zorganizowały spotkanie informacyjno-
konsultacyjne „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, a 
geoturystyka”.

6.11. w złotoryjskiej hali „Tęcza” odbyły się mistrzostwa Polski 
WRPF oraz WRPF służb mundurowych.

6.11. w Świerzawie w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie 
z autorem książek podróżniczych, Robertem Maciągiem.

9.11. w Starostwie Powiatowym w Złotoryi odbyło się spotkanie 
przedstawicieli siedmiu samorządów, sygnatariuszy listu 
intencyjnego z 4 lutego 2021 roku w sprawie utworzenia „Klastra 
Energii Pogórze Kaczawskie”.

11.11. z okazji Dnia Niepodległości pod Pomnikiem 
Niepodległości w Złotoryi odbyły się uroczyste obchody tego 
święta.

11.11. z okazji Dnia Niepodległości przez wszystkie miejscowości 
Gminy Zagrodno przejechała Defilada Wozów Ochotniczych 
Straży Pożarnych.

12.11. z okazji Dnia Niepodległości w sali widowiskowej ZOKiR-u 
odbył się koncert zespołu „Winyl Band” pt. „Na skrzydłach 
wolności”.

14.11. z okazji Światowego Dnia Seniora w sali widowiskowej 
ZOKiR-u odbyły się uroczyste obchody tego święta.

15.11. złotoryjska Straż Miejska obchodziła 30. rocznicę 
powstania.

16 - 17.11. w Gierałtowcu odbyły się finały Dolnośląskich Igrzysk 
Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym pod patronatem 
Wójta Gminy Złotoryja - Jana Tymczyszyna - MEMORIAŁ Zenona 
Baranowskiego.

18.11. Stowarzyszenie „Hortus” wspólnie z MOPS w Złotoryi 
oddały do dyspozycji mieszkańców Złotoryi „szafę społeczną” w 
sąsiedztwie klasztoru franciszkanów.

20.11. w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji odbyły się 
ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Cukrzycy.

22.11. zakończył się konkurs fotograficzny pod nazwą „Moja 
miejscowość w obiektywie”, organizowany przez Urząd Gminy 
Złotoryja.

29.11. w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji odbyła 
się prezentacja filmu „Szlak Snów” i spotkanie z reżyserem 
Zbigniewem Maćkowem w ramach Złotoryjskiego Festiwalowego 
Klubu Filmowego „Złoty Samorodek”.

✎ Opracował Jarosław Jańta

XI nie narzekaj

Kronika

Wsiądź do pociągu

Obelisk ludzkiego 
przemijania

Warto przeczytać
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Przypuszczamy, że grupa uczniów, która po-
zowała do fotografii na tle jednego z symboli 
naszego miasta (drugim i  ważniejszym sym-
bolem jest kościół Mariacki) wsiadła za chwi-
lę do autobusu, aby udać się na wycieczkę. 
Zdjęcie wykonano wtedy, gdy tutaj właśnie 
znajdował się dworzec autobusowy (patrz ta-
bliczka: Państwowa Komunikacja Samocho-
dowa. Przystanek), trwała budowa domu kul-
tury, a baszta oczekiwała na renowację. Pro-
simy czytelników o rozpoznanie uczestników 
tej zbiorowej fotografii – może uda się ziden-
tyfikować, do jakiej szkoły uczęszczali oraz jak 
nazywała się nauczycielka. Kiedy przypusz-
czalnie zdjęcie zostało wykonane?

✎ Roman Gorzkowski

✎ 
Złotoryjscy wolnomularze założyli 
swoją lożę w 1858 r. Nadali jej na-
zwę "Wierność nad Kaczawą" (Zur 
Treue an der Katzbach). W 1879 r. 
przeprowadziła się do nowo wznie-
sionego budynku przy ówczesnej 
Promenadzie (później Kamckestra-
ße). Właśnie ten drugi gmach wid-
nieje na dwóch znanych nam przed-
wojennych widokówkach.  Jeszcze 
przed ostatnią wojną stał się on sie-
dzibą muzeum miejskiego.  Mię-

dzy nim a murami obron-
nymi znajdował się wspa-
niale utrzymany obszar, po-
równywany do ogrodu bota-
nicznego (patrz "Echo Złoto-
ryi" z czerwca 2007 r.). Pyta-
nie brzmi: w którym dokład-
niej miejscu znajdowała się 
wymieniona siedziba loży 
masońskiej? Jaką instytucję, 
związaną z wymiarem spra-
wiedliwości, uruchomiono w 
1887 r., dokładnie po drugiej 
stronie ulicy?

✎ Roman Gorzkowski

Wizyta w Archiwum Państwowym w Le-
gnicy oraz pomoc czytelników pozwoliły 
rozwikłać medalową zagadkę z poprzed-
niego numeru "Echa".
O potrzebie takiego wyróżnienia z oka-
zji nadchodzącego XXX-lecia PRL i XXX-
lecia powrotu ziemi złotoryjskiej do Ma-
cierzy po raz pierwszy roz-
mawiano pod-
czas posiedze-
nia Prezydium 
P o w i a t o w e j 
Rady Narodo-
wej 14 paździer-
nika 1974 r. Me-
dal został ustano-
wiony uchwałą PRN 
na jej sesji  27 grud-
nia 1974 r. "w celu wyra-
żenia uznania osobom, zakła-
dom pracy, instytucjom i organizacjom, 
które swą postawą, pracą zawodową, 
polityczną lub społeczną wyróżniły się w 
umocnieniu i rozwoju powiatu złotoryj-
skiego, pomnażając tym samym wkład 
ziemi złotoryjskiej do ogólnonarodowe-
go dorobku gospodarczego, społeczne-
go czy kulturalnego". Uhonorowany nie 
musiał zamieszkiwać na terenie  powia-
tu, lecz wykazywać szczególne zaanga-
żowanie w jego rozwój. Medal nada-
wało Prezydium PRN z własnej inicja-
tywy albo na wniosek przewodniczące-
go RN niższego stopnia, naczelnika po-
wiatu lub terenowego organu admini-
stracji państwowej niższego stopnia, te-
renowego organu władz politycznych, 
społecznych, związkowych i spółdziel-
czych  oraz dyrektora niepodporządko-
wanego radzie narodowej przedsiębior-
stwa lub instytucji. Nazwisko wyróżnio-

nej osoby lub na-
zwę instytucji wpi-
sywano do specjal-
nego pamiątkowe-
go rejestru. Medal 
nadawano, wraz z 
dyplomem,  z oka-

zji święta 1-maja, 
22-lipca lub innych 
okoliczności uzna-
nych przez Prezy-
dium PRN. Ono 
także z urzędu, lub 
na prośbę wnio-
skodawców, orze-
kało o utracie me-
dalu. Tłoczony był 
w brązie o średni-
cy 70x46 mm i gru-
bości 4 mm.
Prezydium PRN na posiedzeniach 24 lu-
tego, 2 i 13 czerwca 1975 r. zdecydowa-
ło o nadaniu medalu 49 osobom ze Zło-
toryi oraz innych miejscowości powia-
tu. W takich okolicznościach - za zasługi 
w rozwoju powiatu złotoryjskiego - zo-
stał wyróżniony pan Zygmunt Skowro-
nek, przechowując dyplom nr 18. Bar-

– dlaczego kierownictwo Szpitala Po-
wiatowego obojętnie patrzy na zasa-
dzone ziemniaki, które dotychczas nie 
zostały okopane i zarosły chwastem?

– kto odpowiedzialny jest za sprząta-
nie śmieci po postoju furmanek obok 
Szpitala Powiatowego?

– dlaczego na ulicach najładniejszej 
dzielnicy w Złotoryi – na Osiedlu Ko-
ściuszki, przy ul. Warszawskiej, pasą 
się krowy i zanieczyszczają ulicę? Pre-

zydium MRN winno pouczyć ob. Z., 
że pasanie na skwerach i trawnikach 
ulicznych jest wzbronione.

– dlaczego w sklepie PSS sklepowy ob. 
S. sprzedaje mięso z gospodarczego 
uboju swoim kumoszkom, poza kolej-
ką, a jeżeli klientki upominają się, aby 
tego nie robił, przerywa sprzedaż?

– dlaczego Rada Zakładowa i dyrekcja 
w Wilkowie nie opiekuje się orkiestrą, 
która boryka się z trudnościami? Po-

mocy potrzebuje również balet przy 
świetlicy w Złotoryi.

– dlaczego w Domu Wiejskim PZGS w 
Złotoryi szczury zjadły 3 swetry i wiele 
innych rzeczy, które lekką ręką spisu-
je się do manka? Ekspedientki w bia-
ły dzień uciekają zza lady, a kierownic-
two PZGS wie o tym i nie reaguje.

– dlaczego w gospodzie nr 1 w Złotoryi 
kelner w dniu 17 października poda-
wał posiłki w stanie nietrzeźwym a ta-
kie wypadki są częste?

11 sierpnia, 15 sierpnia, 15 październi-
ka, 31 października 1954 r.

dzo dziękujemy panom Zygmuntowi i 
Zbigniewowi Skowronkom za udostęp-
nienie dokumentów.
Ustanowienie medalu było rzutem na 
taśmę. 28 maja 1975 r. wprowadzano 
już nowy podział terytorialny, likwidują-
cy powiaty.

✎ Roman Gorzkowski, 
Przemysław Markiewicz

Wyruszamy 
spod baszty!

Siedziba loży
masońskiej

Medal już mniej 
tajemniczy

 pyta:

Kącik 
starej widokówki

Zapomniane - odszukane

Historia 
jednej fotografii
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Echo Złotoryi jest laureatem Dolnośląskiego Klucza Sukcesu za 2013 rok
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