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Użytkownicy fejsbuka kojarzą pewnie taki komunikat, 
który znajduje się pod opublikowanym każdym postem: 
„napisz komentarz”. Niewinna formułka zachęcająca in-
ternautów do wyrażenia opinii, podzielenia się przemyśle-
niami… Niewinna tylko z pozoru, bo w gruncie rzeczy i w 
moim mniemaniu przyczyna całego zła. I to zła pleniące-
go się nie tylko na fejsbuku, twitterze, Instagramie czy in-
nych platformach społecznościowych, ale ogólnie i w me-
diach i w tak zwanym realu. A chodzi mi o nadużywa-
nie wolności słowa. Chodzi mi o wypowiadanie się z pu-
łapu eksperta na każdy temat, z przekonaniem o własnej 
nieomylności, wszechwiedzy i czystości moralnej, pięknie 
ciała i przymiotach duszy w jednym celu – podniesienia 
swojego ego przez upokorzenie innych.
Czynnie i biernie korzystając z internetu, dostrzegam z ża-
lem, że w wielu przypadkach i w wielu sprawach lepiej 
milczeć, nie pokazywać się, nie istnieć, bo każdy przejaw 
aktywności może zakończyć się linczem, biczowaniem, 
kamieniowaniem ze strony kibiców.
Piękna prezenterka pracująca z mozołem nad ciałem pu-
blikuje zdjęcie z siłowni. „Pozerka”, „Stara raszpla udaje 
nastolatkę”, „Kijem bym jej nie tknął” – sypią się kamie-
nie.
Aktorka mająca za sobą niebagatelne role w kultowych 
filmach wypowiada się na tematy społeczne. „Niech się 
zajmie filmem”, „Stara rura”, „Kaszalot”, „Skończyła się” 
- lecą baty
Dziennikarka, krytyczka filmowa zabiera głos w kwestii 
praw kobiet. „Co za obleśna baba”, „Zamknij się Żydów-
ko”, „Powinni cię ogolić”, Obleśna lesba!” – pieje opinia 
publiczna.
Społecznik z własnej kieszeni lub lokaty bankowej wycią-
ga pieniądze, by pomóc potrzebującym. „Niezły lansik”, 
„Ciekawe co z tego teraz będzie miał”, „Pomógłby Pola-
kom, a nie jakimś …”.
Co za wieloryb! Tłuścioch! Ale ponaciągana gęba! Gdzie 
ona ma cycki?! Pajac, Jaki wielki nochal!, Nogi jak patyki, 
Zrobiłaby coś z tym brzuchem  …… - przyglądam się tym 
kamyczkom lecącym do cudzego ogródka i zastanawiam 
się, kto tych ludzi pyta o zdanie? Ale zaraz sobie przypo-
minam tę niewinną formułkę z fejsbuka: „napisz komen-
tarz” i już wiem, że niektórzy biorą ją na serio, niektórym 
wchodzi ona za bardzo w krew, dlatego choćby mieli pu-
sto w głowie, to staną na niej, by wytrzepać jakiś frazes, 
którym uprzykrzą innym dzień/tydzień/życie, ale za to 
sobie zrobią dobrze.
A sami, Broń Boże, nie wychylają się spoza monitora kom-
putera, nie opuszczają bezpiecznej pozycji, nie wychodzą 
ze strefy względnego komfortu, bo po pierwsze nie mają 
nic mądrego do pokazania a po drugie wiedzą, że zawsze 
mogą w tym działaniu spotkać podobnych do siebie.
Czy to znaczy, że inni z lęku przez krytyką nie powinni 
się wystawiać na ostrzał opinii publicznej, siedzieć cicho, 
biernie przejść przez życie niesionym nurtem rzeki?
Nie wiem. Decyzja należy do nas. 
Ja już dawno wybrałam a ze spadających kamyków co 
najwyżej zbuduję skalniak. 

✎ Iwona Pawłowska

Już od starożytnej Grecji ludzie przedstawiali sowy 
jako inteligentne i mądre stworzenia. Atena, grecka 
bogini mądrości, przedstawiana była często ze swo-
im świętym zwierzęciem – sową. W bajkach dla dzieci 
sowa przedstawiana jest z książkami czy w okularach, 
kolejnymi symbolami mądrości.
Pewnego październikowego popołudnia Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Złotoryi gościła niezwykłych go-
ści. Z Radziechowa przyjechał Jakub Bokisz ze swo-
ją skrzydlatą ferajną, czyli sowami. Ludzi przyszło tak 
dużo, że biblioteka niemal pękała w szwach. Po bar-
dzo ciekawym wykładzie o sowach wynikła potrzeba 
dopytania o to, skąd wzięły się te fascynujące ptaki w 
życiu ich opiekuna. 
Z Jakubem Bokiszem rozmawia Agnieszka Młyńczak.
Skąd się wziął pomysł na sowy?
Ojciec mojej żony zawsze fascynował się ptakami i u nie-
go na podwórzu znajdowało się ich pełno. Były papugi, pa-
wie, a w pewnym momencie pojawiły się sowy, które nie 
zostały schwytane gdzieś w lesie, lecz pochodziły z hodow-
li. Zbudowaliśmy sowom woliery, zadomowiły się. Wte-
dy zacząłem je obserwować i szukać informacji. Następnie 
przystąpiliśmy do budowania hodowli wraz z żoną Domini-
ką. To było sześć lat temu. Gdy na świat przyszła nasza có-
reczka, ja wziąłem wszystko na swoje barki. Musiałem to 
połączyć ze swoją pracą zawodową, bo od dziewiętnastu 

lat pracuję w 
gastronomii, 
a od dziewię-
ciu lat jako 
szef kuchni. 
Jednak ta pa-
sja tak mnie 
pochłonęła, 
że rzuciłem 
swoją do-
tychczasową 
pracę na etat 
i zająłem się 
wyłącznie 
sowami. To 
właśnie one 
zarabiają na 
swoje poży-
wienie, a ja 
nadal siedzę 
jeszcze tro-
chę w świe-
cie gastrono-
mii, zajmuję 
się szkolenia-
mi. Wszystko 
to jest w Ra-
dziechowie, 
gdzie miesz-
kamy.
Ile lat ma có-
reczka?
Anasta-
zja ma dwa 
i pół rocz-
ku, zna imio-

na wszystkich sów, chodzi je karmić. 
Śmiejemy się, że to najmłodszy hodow-
ca ptaków drapieżnych w Polsce. Ma 
swoją ulubioną sowę, to puchaczyk żół-
tobrzuchy. Anastazja ją czochra, kizia, 
gładzi. Moje dziecko od urodzenia ma 
styczność z sowami i nie boję się, że 
sowa zrobi jej krzywdę. Pamiętam jak 
dziś: do domu z porodówki przyjechała 
piątego stycznia i w tym samym dniu ja 
przywiozłem kolejną sowę do hodowli. 
W jaki sposób uzupełniał pan wiedzę  
teoretyczną na temat sów?
W Polsce mam przyjaciela, który zaj-
muje się sowami. On chętnie dzieli się 
ze mną wiedzą na temat ptaków dra-
pieżnych, a w szczególności sów. Jed-
nak najwięcej informacji uzyskałem od 
hodowców zagranicznych. Uważam, że 
są bardziej przyjaźni i chętniej dzielą 
się swoimi doświadczeniami. 
Jak duża jest teraz pańska hodowla?
W tej chwili mam 16-18 ptaków dra-
pieżnych. To puchacze syberyjskie, 
sowy śnieżne, puchacze europejskie, 

sóweczka australijska, płomykówka, 
puchaczyk żółtobrzuchy, puszczyk zwy-
czajny, syczek białolicy, puchacz afry-
kański, pójdźka, puszczyk uralski, pu-
stułka amerykańska i jastrząb harrisa. 
Każdy ptak ma swoją wolierę, która 
jest też przystosowana do okresów zi-
mowych, przede wszystkim musi być 
osłonięta od wiatru. Woliery mają po-
wierzchnię od 80 do 400 metrów kwa-
dratowych i zajmują prawie całą dział-
kę siedliskową. Są urządzone, mają ka-
skady, oczka wodne. Ptaki drapieżne 
żywią się tylko mięsem. Pożywienie dla 
nich przechowuję w kilku zamrażar-
kach. Dzień przed karmieniem jest ono 
wyjmowane i rozmrażane. Pożywienie 
to na przykład myszy, które ptaki dosta-
ją w całości. Pisklaki muszą je mieć roz-
drobnione, z wnętrznościami. 
A jak jest z opieką weterynaryjną?
Kupiłem kiedyś ptaka, który był zara-
żony grzybicą płucną i padł, niestety. 
Opieka weterynaryjna jest problema-
tyczna, ponieważ taki lekarz musi mieć 
specjalizację. Najbliższy specjalista od 
ptaków drapieżnych jest we Wrocła-
wiu, natomiast ja współpracuję z Martą 
Węgrzyn, która ma gabinet w Opolu. W 
przypadku choroby ptaka muszę jechać 
aż do Opola. 
W pańskiej hodowli są tylko dorosłe 
ptaki?
Głównie tak, ale co roku dochodzą 
młode, które szybko dorastają. Mam 
pary lęgowe z sześciu ga-
tunków, dzięki czemu mogę 
moje ptaki rozmnażać. Te 
pary to sowy śnieżne, pu-
chacze syberyjskie, pójdźka, 
puszczyk zwyczajny, puszczyk 
uralski, pustułka. Przez sześć 
lat prowadzenia hodowli wy-
kluło się u nas około dziesię-
ciu piskląt. Dorosłe ptaki żyją 
w wolierach, ale pisklaki do 
drugiego miesiąca życia są z 
nami w domu, muszą mieć 
ciepło. W maju temperatura 
na zewnątrz potrafi spaść do 
zera i to może zabić nieopie-
rzone pisklę. Nie wychowu-
je się ono z matką, bowiem  
naszym celem jest „wdruko-
wanie” ptaka na człowieka, 
więc cały czas musi przeby-
wać właśnie z hodowcą.
Proszę opowiedzieć, jak to 
się odbywa. Od momentu 
zniesienia jaja.
To jest tak: samica znosi jaja, 

wysiaduje je 34-36 dni, po czym wy-
kluwa się pisklę. Po trzech dniach za-
bieram je od matki. Od tego momen-
tu osoba, która spędza z nim najwię-
cej czasu, jest uważana przez ptaka za 
matkę, za swój gatunek. Pisklę przeby-
wa w specjalnym transporterze wyło-
żonym peletem, który chłonie wilgoć, 
i miękką tkaniną. Od góry transpor-
ter ogrzewa specjalna lampa, bo tem-
peratura musi być dość wysoka. Przez 
pierwsze trzy tygodnie pisklę tam tylko 
leży, nic więcej! Jest karmione co trzy 
godziny wyłącznie miękkimi wnętrz-
nościami innych drobnych zwierząt. Po 
dwóch tygodniach pożywienie jest sie-
kane już z kośćmi, żeby ptak mógł mieć 
wypluwki. Gdy pisklak zaczyna chodzić, 
można rozpocząć jego układanie. Za-
czyna się od tego, że musi przydreptać 
po jedzenie, które mu podaje człowiek. 
Jeśli do tego dodam na przykład krótki 
gwizd, ptak uczy się, że to sygnał jedze-
nia. Dystans stopniowo zwiększam i po 
jakimś czasie pisklak musi przebiec całe 
mieszkanie, aby dostać pożywienie. 
Gdy sowa zaczyna być podlotkiem, czy-
li mniej więcej po upływie dwóch mie-
sięcy uczę ją, że ma przeskoczyć ze sto-
łeczka na moją rękawicę, około 10 cen-
tymetrów. Wtedy rękawica kojarzy się 
jej z jedzeniem, jest dobra. Gdy ptak 
zaczyna swobodnie latać, do jego nóg 
przyczepiam skórzane paseczki, przy-
pinam sowę na elastycznej lince, odsu-
wam się na pełną długość linki, gwizd… 

Napisz komentarz Pan Jakub 
i jego sowy
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☛ i ciach! Sowa przylatuje na rękawi-
cę. Gdy już nabiera do mnie zaufania 
i za każdym razem przylatuje na gwizd, 
odpinam ją i puszczam wolno. Wtedy 
mogę iść z taką sową na spacer. 
Jakie trzeba spełnić warunki, żeby za-
łożyć taką hodowlę?
Na hodowlę większości rodzimych pta-
ków drapieżnych trzeba mieć zezwo-
lenie od Regionalnej Dyrekcji Ochro-

ny Środowiska we Wrocławiu. Potem 
ich przedstawiciele mogą przyjechać do 
hodowcy na kontrolę. Chcę powiedzieć, 
że w naszej hodowli wszystko jest zgod-
ne z przepisami, ptaki mają bardzo do-
bre warunki. 
Wspomniał pan, że sowy pracują z 
chorymi dziećmi. Na fejsbuku publiko-

wane są informacje, że jeździ pan ze 
swoimi sowami, prezentuje je, zwłasz-
cza dzieciom.
Prowadzimy zajęcia awiterapii, czyli te-
rapii z wykorzystaniem ptaków. Poja-
wiamy się w szkołach, przedszkolach 
oraz ośrodkach na przykład dla dzie-
ci autystycznych. Często jesteśmy za-
praszani na szpitalne oddziały, zarówno 
tych dla dorosłych, jak i dla dzieci. Sowy 
to ptaki okryte tajemnicą i spotkanie z 
nimi jest zawsze ekscytujące, wywołują 
uśmiech i mnóstwo pozytywnych emo-

cji. W dotyku są niesamowicie miękkie 
i delikatne, jak żadne inne zwierzę czy 
ptak. Moje sowy są ułożone w taki spo-
sób, że siadają nawet na gołej ręce, bez 
rękawicy, i nie robią krzywdy. Chyba je-
stem jedynym hodowcą ptaków dra-
pieżnych w Polsce, z którymi prowadzę 
awiterapię. Ja i moja skrzydlata ferajna 
zwykle mamy wyjazdy dwa razy w ty-
godniu. 

Złotoryja to miasto z dużą ilością 
drzew. Jakie sowy można tu usłyszeć 
lub zobaczyć?
Na alei Miłej latem można usłyszeć 
młodą sowę uszatkę, która donośnym 
piskiem przywołuje rodziców z poży-
wieniem. Spotykane są też puszczy-

ki. To najczęściej spotykane 
sowy blisko ludzi. Co roku do-
staję zdjęcia od pań z Urzędu 
Miejskiego, gdy sowy siada-
ją na wysokich drzewach tuż 
przy ich oknach. 
Oprócz ogromnej satysfakcji 
z układania ptaków, co panu 
daje hodowla sów?
Mimo ogromu pracy, jaką 
trzeba wykonać przy ptakach, 

ja przy nich odpoczywam. Poza tym na-
uczyły mnie ogromnej cierpliwości, je-
śli mam być szczery. Moje sowy traktu-
ję jak część rodziny. To moja pasja, cho-
ciaż znajomi śmieją się, że to już cho-
roba.  
Na koniec proszę powiedzieć, jak moż-
na pana znaleźć w internecie?
Fejsbuk, Tik Tok, Instagram pod nazwą 
Skrzydlata ferajna.
Dziękuję za rozmowę.

✎ Agnieszka Młyńczak

Skończyło się lato, a co za tym idzie, 
skończyła się także wakacyjna przerwa 
w próbach Teatru Trzech Pokoleń. Ostat-
nie przedstawienie, jakie teatr zapre-
zentował w czerwcu, przygotowywane 
było przez ponad dwa lata ze względu 
na czas pandemii covidowej. Był to czas 
prób nie tylko spektaklu, ale także cha-
rakteru uczestników zajęć. Tak długi czas 
bez finalizacji projektu w postaci przed-
stawienia dobitnie pokazał nam, jak 
wielkie znaczenie ma to, że zespół, skła-
dając się z tych przysłowiowych trzech 
pokoleń, daje sobie radę. Cała „trupa” 
liczyła 18 osób, a w trakcie dwóch ostat-
nich lat przewinęło się przez nią jeszcze 
co najmniej 4 osoby, które nie wytrzy-
mały dyscypliny spotkań. Ta dyscypli-
na to jeden z wielu problemów, z jakimi 
musimy się zmagać. Spotkania są raz w 
tygodniu w środę i, jak często powtarza 
reżyserka Jolanta Zarębska (pokolenie 
III): „Można chyba sobie zaplanować, że 
środa po południu jest zarezerwowana 
na teatr i wszystkie inne rzeczy są wtedy 
mniej ważne.” Brak jednego aktora na 
próbie powoduje, że zaburzony jest tre-
ning relacji pomiędzy postaciami i cała 
próba jest już „nieprawdziwa”. Jak sobie 
z tym radzimy? Mamy zastępstwa. Nie-
zastąpiona w zastępowaniu była Ania 
Kopińska (pokolenie I)  ze swoją super 
pamięcią. Zawsze pierwsza umiała swo-
ją rolę na pamięć, a niedługo potem re-
cytowała już całą sztukę i kwestie in-
nych. Teatr działa od 2015r. i z tej pierw-
szej załogi pozostało jeszcze kilka osób. 
Po każdym publicznym przedstawieniu 
nie brakuje nam jednak nowych chęt-
nych do występowania na scenie. Stąd 
kolejny problem, tym razem dla naszej 

opiekunki Joli, znaleźć taką sztukę, która 
zagospodarowałaby cały kilkunastooso-
bowy zespół. To się udaje. Nie udaje się 
natomiast i nie jest to wcale konieczne, 
przyporządkować wszystkich postaci w 
sztuce do odpowiedniej grupy pokole-
niowej aktorów. I tak zdarza się, że Ze-
nek Rzeszut (pokolenie III) gra mające-
go się dopiero narodzić Strusia, a Alicja 
Markowska (pokolenie I) dzielnie stawia 
czoło roli Mamy Myszek. Występowanie 
razem na scenie, na równych prawach 
zróżnicowanych pokoleniowo osób, to 
świetna okazja, aby wszyscy coś sobie 
dali. Pokolenie II i III przypomina sobie 
swoją energię z czasów, kiedy były jesz-
cze pokoleniem I, a młodzi uczą się bar-
dzo szybko, korzystając z doświadczenia 
starszych. Ciągle pokonujemy różnice 
wiekowe, ale im częściej się spotykamy, 
tym łatwiej nam to wychodzi. Tutaj każ-
dy jest sobą, pomimo że gra kogoś in-
nego. Parskając, piszcząc i sapiąc na roz-
grzewce każdy z nas wygląda tak samo 
„głupio”. Na samej próbie nie raz mło-
dzi muszą krzyczeć na kolegów w wie-
ku ich rodziców, co na co dzień raczej się 
nie zdarza. Tutaj każdy każdego traktu-
je poważnie i z uwagą, jeżeli coś komuś 
wyjdzie wyjątkowo dobrze, nagradza-
ne jest przez wszystkich oklaskami i wi-
dać wtedy dumę na młodych twarzach. 
Przez lata obserwowałem, jak najmłod-
si rozwijają swoje zdolności i poprawia-
ją komunikację społeczną, jak coraz le-
piej radzą sobie w życiu, jak wytrenowa-
li sobie sposoby postępowania w róż-
nych sytuacjach, jak dojrzali. Wśród na-
szych członków z pokolenia I było i jest 
wielu utalentowanych aktorów, którzy 
na serio chcą swoje życie powiązać z 

tym fachem. Wystarczy wspomnieć Igo-
ra Widomskiego, licealistę, który porzu-
cił nas, by dalej rozwijać się aktorsko, już 
w teatrze im. H. Modrzejewskiej w Le-
gnicy. Na szczęście pozostał u nas jego 
rówieśnik Konrad 
Jóźwiak, który ob-
darzony nie mniej-
szym talentem jest 
w teatrze jednym z 
filarów naszego ze-
społu. Ze „starej” 
wieloletniej kadry 
pozostało nas już 
niewielu. Po ostat-
nim sezonie po-
żegnaliśmy: Alicję 
Markowską, Anię 
Kopińską, Franka 
Doskocza (wszyscy 
z pokolenia I). Opu-
ściła nas także Mar-
ta Markowska (po-
kolenie II) energicz-
na organizatorka 
i „księgowa”. Pra-
cowaliśmy razem 
ciężko i przeżyliśmy 
dużo emocji i za to 
bardzo im wszyst-
kim dziękuję. Wy-
korzystajcie to, cze-
go tu się nauczyli-
ście w swoim życiu. 
Na pewno będzie 
wam łatwiej poko-
nywać jego mean-
dry. Po dwuletniej 
przerwie, wróciła za 
to Maja Kondys, ko-
lejny nasz utalento-
wany „filar” z poko-
lenia pierwszego.    
We wrześniu za-
częły się już pierw-
sze zajęcia nad 
nową sztuką Mar-
ty Guśniowskiej „A 
niech to Gęś kop-
nie!”. Pracuje nad 
nią zespół w skła-
dzie: Maria Gawlik, 
Zenon Rzeszut (po-
kolenie III), autor 
(pokolenie II), Maja 
Kondys, Konrad Jóź-
wiak, Nikola Bober 
oraz nowi członko-
wie Marcelina Cie-
śla, Ada Węgierek, Julia Panasiuk, Ha-
nia Misaczek, Michał Gładkojć, a tak-
że całkiem nowi Olaf Piwowarczyk, Ma-
ciek Krzyważnia i Mateusz Madeja (po-

kolenie I), pod kierunkiem Jolanty Za-
rębskiej (pokolenie III). Na koniec słowo 
od reżyserki: „Ciągle brakuje nam pro-
fesjonalnego sprzętu, głównie oświetle-
nia, na nic nie ma pieniędzy. Jakie stro-

je? Co będzie ze scenografią? No, ja nie 
wiem, jak my sobie poradzimy?”.

✎ Jarosław Jańta (Lis)

Złotoryjski 
Teatr
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tam, patrzył, bez przerwy myślał, czym 
ją zapełnić. Ta ogromna połać śnieżnej 
białości denerwowała go. Wiedział jed-
no, że na ścianie powstanie na pewno 
coś „bardzo górniczego”, bowiem Zło-
toryja jest właśnie stolicą starego zagłę-
bia miedziowego. Tymczasem zbliżał się 
2006 rok i w Złotoryjskim Towarzystwie 
Tradycji Górniczych zaczęły się dysku-
sje o nadchodzącym nieuchronnie 2012 
roku, jubileuszu 800-lecia nadania praw 
miejskich Złotoryi. Andrzej Kowalski, 
prezes towarzystwa, cały czas bił się 
z myślami, co namalować na ścianie? 
Może coś w związku z jubileuszem?  A 
może by umieścić tam portrety księcia 
Henryka Brodatego i jego świętej mał-

żonki Jadwigi? Nie, jednak 
nie! Nie pasowałyby na taką 
ogromną ścianę. 
W końcu na pomysł napro-
wadziła go pewna para na-
ukowców. Było to małżeń-
stwo Eufrozyna i Zygfryd 
Piątkowie, którzy zajmowa-
li się historią górnictwa wę-
gla kamiennego oraz miedzi 
na terenie Dolnego Śląska 
ze szczególnym uwzględnie-
niem okolic Wałbrzycha, te-
renów Gór Sowich i Gór Ka-
czawskich. Badali także dzie-
je regionu i oboje są autora-
mi trzech książek o ziemi zło-
toryjskiej. Z tymi naukowca-
mi prezes ZTTG i jego stowa-
rzyszenie utrzymywali ścisłe 
kontakty. Podczas jednego ze 
spotkań przedstawił im swo-
je rozterki, a oni powiedzie-
li bez zastanowienia: ryciny 
Georgiusa Agricoli! 
– Okazało się, że w Muzeum 
Górnośląskim w Bytomiu są 
przechowywane oryginal-

ne ryciny Georgiusa Agricoli z jego pu-
blikacji O rzeczach metalicznych wyda-
nej drukiem w 1556 roku. Był to hu-
manista i uczony, z zawodu lekarz, gór-
nik, metalurg i mineralog, znany jako oj-
ciec geologii – opowiada pan Andrzej 
i do tej pory nie może ukryć zachwy-
tu. – To był wszechstronny człowiek! On 
był nasz, stąd, Ślązak. Działał na tere-
nie Czeskich Rudaw, został pochowany 
w Chemnitz. Państwo Piątkowie zdoby-
li dla mnie trzydzieści sztuk kserokopii 
tych rycin. Gdy je zobaczyłem, zachwy-
ciłem się! Błyskawicznie podjąłem decy-
zję, że właśnie TO powstanie na ścianie 
Jędrusiowej Jamy. Przypatrywałem się 

ilustracjom i widziałem ubiory z tamte-
go czasu, narzędzia i sposoby wydoby-
cia minerałów. Pasowały kapitalnie! 
Trzeba wiedzieć, że wszystkie ilustracje 
zawarte w księdze były również dziełem 
autora. To encyklopedyczne dzieło w 12 
tomach jest obecnie fundamentalnym 
źródłem wiedzy na temat średniowiecz-
nego górnictwa, metalurgii i szklarstwa, 
a także mody, architektury, technologii, 
obyczajów, wierzeń, organizacji pracy. 
Właściciel Jędrusiowej Jamy i jej bia-
łej ściany był tak urzeczony rycinami, że 
bez przerwy się w nie wpatrywał, anali-
zował i nieomal spał z nimi! Na ich pod-
stawie już rysowały się w jego głowie 
plany wykonania strojów dla członków 
stowarzyszenia. Na ilustracjach wid-
niał też piec do wytopu miedzi, zwany 
dymarką. To było to! W Leszczynie po-
wstawał skansen górniczo-hutniczy i 
tam można by było wiele z tych rzeczy 
wykorzystać. Tyle możliwości odsłoniło 
się dzięki tym rycinom! 
W owym czasie na terenie Złotoryi dzia-
łały bardzo prężnie trzy duże stowarzy-
szenia: Złotoryjskie Towarzystwo Trady-
cji Górniczych (ZTTG), którego preze-
sem był Andrzej Kowalski, Polskie Brac-
two Kopaczy Złota (PBKZ) z liderem Ja-
nem Kuskiem oraz Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi Złotoryjskiej (TMZZ), 
na którego czele stał Aleksander Bo-
rys. Niestety, ich liderzy i sami członko-
wie byli ze sobą mocno skonfliktowani. 
Jednakże zdawali sobie sprawę, że kie-
dyś trzeba będzie się pogodzić, zwłasz-
cza w obliczu zbliżającego się jubileuszu 
miasta. 
– I wtedy mnie olśniło! – opowiada pan 
Andrzej. – Z chwilą, gdy ryciny Agricoli 
będą namalowane na ścianie, zrobi się 
huczne otwarcie, a potem wspólną bie-

Kawiarnia Jędrusiowa Jama została od-
dana do użytku przez Andrzeja Kowal-
skiego w 2005 roku. To lokal tematycz-
ny, gdzie można obejrzeć całą historię 
górnictwa miedziowego wraz ze sztol-
nią agatową i sztolnią złota. Na ścia-
nach wyeksponowano wizerunki i obra-
zy związane z górnictwem miedziowym, 
a we wnękach i na półkach ustawiono 
lampy górnicze z różnych okresów i inne 
akcesoria związane z wydobyciem mie-
dzi. 
Po zakończeniu inwestycji i wykończe-
niu zewnętrznym nieoczekiwanie odsło-
niła się duża szczytowa ściana, która po-
malowana na biało aż kusiła, aby na niej 
też coś umieścić. Pan Andrzej chodził 

siadę. Wtedy na pewno ludzie zbliżą się 
do siebie.  
I tak się stało. Prezes ZTTG z właściwą 
sobie energią rzucił się wir pracy.
Najpierw jednak należało przenieść ry-
ciny na białą ścianę, której pustka tak 
denerwowała  jej właściciela. Wiedział, 
że namalowanie muralu powierzy tyl-
ko jednej osobie, swojemu przyjacielo-
wi, z którym się znał i współpracował od 
dawna. To Adam Tatko, miejscowy ar-
tysta plastyk, który wykonywał oprawę 
graficzną na wszystkie Dymarki Kaczaw-
skie w Leszczynie.
Odbyło się to tak:
– Adaś, to trzeba namalować – powie-
dział Andrzej Kowalski, pokazując przy-
jacielowi ryciny. 
– Czemu nie? – odpowiedział artysta.
I na tym zakończyły się negocjacje w tej 
sprawie.
Przystępując do tworzenia dzieła, mistrz 
Adam Tatko wziął do ręki wszystkie ryci-
ny, które otrzymał, stanął pod białą, pu-
stą ścianą Jędrusiowej Jamy i pomyślał, 
że trochę czasu mu to zajmie. Najpierw 
poskładał ryciny w logiczny ciąg i zrobił 
zarys projektu. Następnie przeniósł ilu-
stracje na duże arkusze papieru, jedno-
cześnie je powiększając. Powstały sza-
blony. Teraz rysunki należało przenieść 
na ścianę. Do tego ustawiono pod bu-
dynkiem kawiarni niewielkie rusztowa-
nie, z którego artysta za pomocą ołówka 
i kredki rysował na wielkiej białej płasz-
czyźnie kontury przyszłego muralu. W 
ciągu kolejnych dni powoli wyłaniały się 
fragmenty dzieła. Do malowania zosta-
ły użyte farby olejne koloru sepii ze spe-
cjalnymi rozpuszczalnikami odpornymi 
na warunki zewnętrzne.
Lato 2009 roku było w pełni, gdy pan 

Adam kreślił pierwsze zarysy muralu. 
Jego przyjaciel  przychodził codziennie i 
nerwowo pytał:
– Adaś, zdążymy do września? Bo wiesz, 
zaplanowałem karczmę, już trzeba za-
praszać gości.
Artysta wiedział, że pośpiech w spra-
wach sztuki jest złym doradcą. Malo-
wanie muralu trwało całe trzy miesiące 
i w początkach października 2009 roku 
dzieło zostało ukończone.
Zgodnie z marzeniem Andrzeja Kowal-
skiego, pomysłodawcy i inwestora całe-
go przedsięwzięcia, gotowy mural opi-
suje historię śląskiej miedzi w pigułce. 
Ma on długość trzynastu metrów, a wy-
sokość około czterech. Cała szerokość 
ściany została zapełniona rysunkami po-
kazującymi pracę górników w XV wieku 
według Georgiusa Agricoli. Na  górze, 
na wzór starej pieczęci, przedstawio-
no podobiznę księcia Henryka Brodate-
go, który nadał Złotoryi prawa miejskie 
wraz z małżonką Jadwigą, która później 
została świętą. 
W ciągu logicznym na muralu od lewej 
strony widać dwa średniowieczne szyby 
górnicze w postaci wałka z liną, na któ-
rej w dużym cebrze spuszczano piono-
wo górnika do dołu; tą samą drogą wy-
ciągano urobek. Obok po pochyłym szy-
bie kolejny gwarek zjeżdża na skórze do 
wyrobiska (fot.1). Dalej mężczyzna w ka-
peluszu, pochylony nad dużą misą, płu-
cze złoto w rzece. Obecnie tak to wła-
śnie odtwarzają członkowie stowarzy-
szenia kopaczy złota. Obok stoi płucznia 
złota, którą nadzoruje dwóch pomocni-
ków (fot.2). Następny rysunek ukazuje 
pracę mierniczego i geologa, którzy po-
szukują kruszców. W ich rękach widać 
narzędzia, które dzisiaj mogą się wyda-
wać prymitywne, lecz na owe czasy były 

szczytem techniki, bowiem 
nikt nie miał lepszego wypo-
sażenia niż górnicy. Czasy, w 
których żył Georgius Agrico-
la, określa się mianem zło-
tego wieku kunsztów. Geo-
lodzy, górnicy i hutnicy tego 
wieku musieli być wszech-
stronni i posiadać gruntow-
ną, rozległą wiedzę oraz wiel-
ką siłę umysłu i charakteru, 
aby sprostać wyzwaniom, ja-
kie stawiał ówczesny rozwój 
przemysłu (fot.3). 
W środku kompozycji mistrza 
Adama widnieje szczegółowy 
rysunek kruszarki do urob-
ku z ogromnym kołem. Od-
tworzono tu w najdrobniej-
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Prezes ZTTG Andrzej Kowalski (z lewej) i artysta plastyk Adam Tatko
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było różne – wybierano nie tylko kape-
lusze, ale też berety i czapki z daszkiem. 
Podobnie to wyglądało u Goldberge-
rek, które podobnie jak podczas I Woj-
ny Światowej, musiały w wielu zada-
niach, zwłaszcza pracy zawodowej, za-
stępować mężczyzn wysłanych na front. 
Ich stroje były tanie, skromne i maksy-
malnie praktyczne. Często przerabiano 
męskie garnitury, tworząc z nich cało-
ściową kreację – żakiet o szerokich ra-
mionach i wąską, dość krótką spódni-
cę. Mieszkanki Goldberg wykazywały 
się dużą kreatywnością – z kilku różnych 
materiałów szyły sukienki i własnoręcz-
nie dziergały dzianinowe bluzki, swetry 
itp. Nie stać ich było, jak przed wojną, 
na często zmianę kapelusza, więc za-
miast niego nosiły wiązane pod brodą 
chustki lub przepasały nimi głowę. Pro-
blemem był słaby dostęp do obuwia – 
czy to z braku pieniędzy na ich kupno, 
czy niedostępności na sklepowych pół-
kach. I z tym sobie radzono, dodając do 
pantofli drewniane koturny. Popular-
ne były też drewniaki. Lata 40. XX wie-
ku nie były dla łatwym okresem dla roz-
woju mody. II wojna światowa nie po-
zwalała na produkcję wysokiej jako-
ści ubrań, a minimalizm był na porząd-

Minęło ledwie 20 lat od zakończenia 
I Wojny Światowej, a znów rozgorzał 
wielki globalny konflikt. Jak nietrudno 
zgadnąć, taki czas w żaden sposób nie 
sprzyjał rozwojowi mody. Podobnie jak 
podczas wojny z lat 1914-1918, odzież 
była w jak najmniejszym stopniu wyra-
finowana – rządził prosty, funkcjonal-
ny styl. 
Kontynuujemy rozważania dotyczące 
mody w XX wieku. W poprzednich nu-
merach  dowiedzieliśmy się o tym, jak 
rozwijały się kreacje od końca XIX wie-
ku do wybuchu II Wojny Światowej. W 
tej części przyjrzymy się dalszym losom 
męskich i damskich strojów, zaczynając 
od walk, broni i wystrzałów. 
W modzie męskiej okresu wojenne-
go niewiele się zmieniło, gdyż Goldber-
gerzy używali praktycznie tych samych 
strojów, które nosili przed wybuchem 
konfliktu. Królowały więc garnitury i 
płaszcze, ale wybierana też była odzież 
sportowa – koszule bez krawata czy 
spodnie – pumpy.  Częstym widokiem 
byli też mężczyźni korzystający z odzieży 
z demobilu. Przypominała strój wojsko-
wy, bo królowały tu spodnie – bryczesy i 
kurtki typu battle-dress. Nakrycie głowy 

ku dziennym. Niemniej jednak moda lat 
40. wyróżniała się nieprzeciętną elegan-
cją, stanowiącą źródło inspiracji dla ko-
lejnych pokoleń.
II wojna światowa zarówno w całych 
Niemczech jak i w Goldberg wymusi-
ła zastosowanie minimalistycznych roz-
wiązań w dziedzinie mody – wszystkie 
zasoby produkcyjne były inwestowane 
we wsparcie wojska. Bez względu na te 
okoliczności, kobiety i mężczyźni ubie-
rali się szykownie, a panie szczególnie 
dbały o dobór odpowiednich dodatków 
oraz gustowny makijaż i fryzurę. Stroje 
pochodzące z lat 40. mają szerokie gro-
no wielbicieli wśród współczesnych mi-
łośników mody. Gospodarki krajów eu-
ropejskich skoncentrowane były głów-
nie na wspieraniu wojska, w związku z 
czym pozostałe dziedziny życia, w tym 
moda, zostały zepchnięte na dal-
szy plan. W 1939 roku legendar-
na Coco Chanel zakończyła swoją 
działalność, a wyznaczające tren-
dy czasopismo "Vogue" zamilkło. 
Paryż – wskazywany przez wie-
lu jako europejska stolica mody 
– został rok później zajęty przez 
Niemców. Ludzie nie wyobraża-
li sobie jednak życia bez mody – 
nowe centrum stylu i szykownych 
kreacji postanowiono więc prze-
nieść za ocean. W USA prym wie-
dli wówczas tacy projektanci jak 
Valentino czy Claire McCardell. To 
właśnie te nazwiska wyznaczały 
nowe kierunki modowe.
Ze względu na sytuację politycz-
no-gospodarczą w swoich krajach, 
Goldbergerzy nie mogli w pełni 
podążać za światowymi trenda-
mi. W tej części świata moda lat 
40. bazowała więc na sztucznych 
materiałach kiepskiej jakości. Po-
pularne wówczas sukienki, żakiety 
i spódnice odznaczały się wymu-
szoną przez trudne czasy prosto-
tą formy. Kreacje te jednak wciąż 
wyróżniały się nienagannym sty-
lem i tak właśnie zostały zapamię-
tane przez kolejne pokolenia, któ-
re szukały i dalej szukają inspiracji 
w modzie lat 40. XX wieku. 
W latach 40. moda damska w Gold-
berg wyróżniała się minimalizmem w 
eleganckim wydaniu. Panie decydowa-
ły się wówczas na sukienki z paskiem 
podkreślającym talię, proste spódni-
ce do kolan, żakiety, a nawet spodnie 
i ogrodniczki. Deficyt materiałów wy-
muszał również przerabianie odzieży, a 
na porządku dziennym było samodziel-
ne szycie kreacji z obrusów czy zasłon. 
Stroje te sprawiały wrażenie sztywnych 
i surowych, nic więc dziwnego, że jed-
nym z największych krzyków mody była 
wówczas sukienka zapinana na guziki. 
To właśnie ona stała się inspiracją dla 

stworzenia popularnej szmizjerki (na-
zwa wywodzi się od francuskiego słowa 
"chemise", czyli koszula).
Kobiety zmuszone były wybierać pro-
ste i klasyczne rozwiązania, wciąż jed-
nak dbając o oryginalność dodatków. 
Popularnym urozmaiceniem gardero-
by była m.in. apaszka – wiązana na szyi 
lub gustownie wplątana we włosy. Czę-
stym widokiem na ulicach w Goldberg 
były także panie w rękawiczkach, kape-
luszach, szalach, z kuferkowymi toreb-
kami w dłoniach. Całość stylizacji dopeł-
niały sznurowane buty na obcasie typu 
słupek z solidną podeszwą i zaokrąglo-
nymi czubkami. W kontekście mody lata 
40. to nie tylko stroje, to także minimali-
styczny makijaż. Kobiety zrezygnowały z 
mocnego make-upu.
Ze względu na rosnącą w tamtym cza-

sie popularność takich gatunków mu-
zycznych jak jazz czy swing, ikonami sty-
lu stawały się także gwiazdy Hollywood. 
Jednak w Niemczech wzorowanie się na 
nich było zakazane…
c.d.n.

✎ Tomasz Szymaniak
Zdjęcia poglądowe (żródło internet)

Bibliografia: 
https://histmag.org /Moda-w-sluzbie-
propagandy-III-Rzeszy-24082
https://jakubwiacek.com/moda-xx-wieku-
czesc-2-od-wybuchu-ii-wojny-swiatowej-do-
konca-lat-90/

szych szczegółach wszystkie zębatki, liny 
i inne elementy maszyny. Przed nią sto-
sik skruszonej skały z rudą miedzi, któ-
ra czeka na dalszą obróbkę (fot.4). Na 
samym końcu muralu, przy prawej kra-
wędzi ściany, artysta namalował piec 
na węgiel drzewny do wytopu meta-
li. To dymarka. Tutaj gwarkowie uwija-
ją się z taczkami, aby czym prędzej prze-
nieść skruszoną rudę miedzi do pieców, 
z których już buchają dym i płomienie 
(fot.5). Na podstawie tej właśnie ryciny 
w skansenie górniczo-hutniczym w Lesz-
czynie wybudowano piec, który na do-
rocznym święcie pod wdzięczną nazwą 
„Dymarki Kaczawskie” jest uruchamia-
ny i demonstruje się wytop rudy miedzi. 
Ubiory postaci z rycin posłużyły za wzór 
do rekonstrukcji strojów dla członków 
ZTTG. Całość kompozycji artysta umie-
ścił na tle wzgórz ziemi złotoryjskiej. Ko-
lory są bardzo oszczędne, tylko sepia, 

naśladująca stary druk i biel ściany, któ-
ra przypomina karty księgi. Nad wszyst-
kim napis: 1211-2011 –  800 LAT PRAW 
MIEJSKICH ZŁOTORYI. 
Do tamtych dni sięga pamięcią organiza-
tor, Andrzej Kowalski:
– Odsłonięcie muralu było sporym wy-
darzeniem towarzyskim w naszym mie-
ście. Wysłaliśmy sto dwadzieścia za-
proszeń, przyszło około stu osób, wie-
lu prominentnych gości. Oprócz liderów 
trzech największych stowarzyszeń ZTTG, 

PBKZ i TMZZ przybyli: starosta złotoryj-
ski Ryszard Raszkiewicz, kasztelan Zam-
ku Grodziec Zenon Bernacki, wójt gmi-
ny Złotoryja Maria Leśna, burmistrz Zło-
toryi Ireneusz Żurawski oraz przedsta-
wiciele złotoryjskich parafii katolickich 
– księża Marian Sobczyk, Stanisław Śmi-
gielski i Krzysztof Czyż. W dużej liczbie 
stawili się członkowie stowarzyszeń.
W dniu uroczystości od strony kawiar-
ni rozebrano część ogrodzenia, tam za-
wieszono szarfę do przecięcia. Wzruszo-
ny pan Andrzej witał gości i opowiadał 
o idei przedsięwzięcia. Został też przed-
stawiony wykonawca – artysta plastyk, 
Adam Tatko. Zaproszeni goście zabierali 
głos, a w każdej wypowiedzi wybrzmie-
wał ton pojednania. Atmosfera była 
uroczysta i podniosła. 
Po części oficjalnej organizator zaprosił 
wszystkich zgromadzonych do restaura-

cji Przy Miłej, gdzie odbyła się biesiada 
w stylu górniczym, tzw. karczma piwna.
– Stwierdzam, że i odsłonięcie muralu, i 
karczma piwna przełamały lody i zlikwi-
dowały animozje liderów stowarzyszeń. 
Do dzisiaj atmosfera pomiędzy nami jest 
dobra. A mural przez te trzynaście lat 
zachował się w bardzo dobrym stanie. 
Mam nadzieję, że gdy zejdziemy z tego 
świata, on po nas pozostanie – mówi z 
przekonaniem Andrzej Kowalski. 

✎  ◙ Agnieszka Młyńczak

Moda w Goldberg
w latach II wojny światowej
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Jak co roku, od ponad dwudziestu lat,  
Towarzystwo Miłośników Ziemi Złoto-
ryjskiej wspólnie z Gminą Wiejską Zło-
toryja zaprosiło uczniów szkół z powiatu 
złotoryjskiego  oraz   mieszkańców Zło-
toryi i okolic na Rajd Jadwiżański. W te-
gorocznej imprezie wzięło udział nieco 
mniej uczestników aniżeli w latach  po-
przednich. Z zaproszonych kilkunastu 
szkół podstawowych i średnich z po-
wiatu, tylko  sześćdziesięciu uczniów i 
pięciu opiekunów z trzech szkół  stawi-
ło się na miejsce zbiórki w  kościele św. 
Jadwigi w Złotoryi.  Tradycją stało się 
już , że uczestników raj-
du” wyprowadza” nie-
jako ojciec  Bogdan Ko-
czor, przypominając po-
stać św. Jadwigi, odma-
wiając wspólną modli-
twę i błogosławiąc raj-
dowiczom na drogę.  
Jak zawsze skutecz-
nie, i tym razem  wszy-
scy bezpiecznie dotar-
li na Wzgórze Zamkowe 
w Rokitnicy. Komando-
rem rajdu była spraw-
dzona od lat w tej roli 
Pani Małgorzat Szcze-
śniak, która ciekawie 
komentowała na trasie 
wszystkie cnoty św.Ja-
dwigi, upamiętnione 
na kamieniach medyta-

cyjnych ustawionych przy ścieżce . Mło-
dzież wędrowała w doborowym towa-
rzystwie. Trasę rajdu przebyli też :Wójt 
Gminy –Jan Tymczyszyn, Burmistrz Zło-
toryi –Robert Pawłowski z małżon-
ką Iwoną, prezes TMZZ – Kazimiera Tu-
chowska i kilkoro  dorosłych  mieszkań-
ców, którzy skorzystali z zaproszenia do 
uczestniczenia w tej imprezie. Na koń-
cówce trasy, rajdowiczów na właściwą 
ścieżkę kierowali wytypowani uczniowie 
szkoły w Rokitnicy. Na Wzgórzu Zamko-
wym  czekało  ognisko i pyszne kiełba-
ski, ufundowane przez Pana Zbigniewa 

Skowrona, właściciela Zakładu Mięsne-
go w Złotoryi, któremu serdecznie za 
ten gest dziękujemy. Ognisko przygoto-
wał Pan Piotr Staniszewski,  konserwa-
tor w  Szkole Podstawowej w Rokitnicy. 
Na zakończenie organizatorzy rajdu po-
dziękowali opiekunom grup wręczając 
im pamiątkowe dyplomy. Dzieci dodat-
kowo otrzymały słodycze. Organizato-
rzy dziękują serdecznie wszystkim, któ-
rzy zaangażowali się w przygotowanie 
tej imprezy. Dziękujemy Gminie Złotory-
ja za współfinansowanie i pomoc w or-
ganizacji. Podziękowania należą się nie-

zawodnym opiekunom, któ-
rzy rokrocznie mobilizują 
młodzież do wędrówki: Rena-
cie Kuczyńskiej, Kindze Ma-
ciejak, Ewie Baran, Mariuszo-
wi Piskorskiemu i Pani Kata-
rzynie Kądzielskiej-dyr. Szko-
ły w Rokitnicy. Dziękujemy  
Małgorzacie Szcześniak, Ka-
tarzynie Hec, Janowi Tuchow-
skiemu ,Marcinowi Szaracie i 
wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili się do 
zorganizowania rajdu.
Zarząd TMZZ wyraża nadzie-
ję, że spotkamy się na  kolej-
nym  jubileuszowym 25 Raj-
dzie Jadwiżańskim za rok.

 ✎ Maria Leśna

Wrzesień w Gminnym Centrum Kultu-
ry i Bibliotece im. Zenona Bernackiego 
w Pielgrzymce obfitował w niecodzien-
ne wydarzenia. Odbyły się trzy spotka-
nia, które sprawiły, że nasze serca zabi-
ły mocniej.
„Ludzie zapomną o tym, co powiedzia-
łeś, ludzie zapomną o tym, czego do-
konałeś, ale ludzie nigdy nie zapomną 
tego, jak dzięki tobie się czuli.” Maya An-
gelou
Człowiek w legendarnym płaszczu
Mistrzowski język, splot wątków i kalej-
doskop akcji od pierwszych stron spra-
wiają, że uwielbiam oko w oko stawać 
z bohaterami książek Krzysztofa Kozioł-
ka. Wcielając się w poszczególne postaci 
doświadczam różnorakich doznań i cho-
ciaż niejednokrotnie emocje zapierają 
dech, nie potrafię przestać czytać. Takie 
właśnie są jego publikacje. 
Ktoś nie domknął drzwi, wiatr wraz z je-
siennymi liśćmi wdarł się do środka a 
zaraz potem… w Wiejskim Domu Kul-
tury zjawił się Krzysztof Koziołek- pisarz 
dziennikarz, wydawca i autor powieści 
kryminalnych. 14 września odbyły się z 
nim dwa spotkania autorskie. Pierwsze, 
w postaci warsztatów „Pogromcy FAKE 
NEWSÓW I HEJTU”, skierowane było do 
młodzieży klas ósmych miejscowej szko-
ły podstawowej. Autor uczył logiczne-
go myślenia, umiejętności patrzenia na 
rzeczy we właściwy sposób, ostrzegał 
przed zalewem nieprawdziwych infor-
macji w mediach społecznościowych. 
Młode pokolenie z wielkim zaintereso-
waniem słuchało wykładów, wyszukując 
błędów w prezentowanych materiałach 
oraz chętnie odpowiadało na zadawa-
ne pytania. Drugie spotkanie adresowa-
ne zostało do dorosłych.  Na interesują-

cą opowieść pana Krzysztofa złożyły się 
jego pasje, przeżycia i napisane książki, 
które mają w naszym kręgu wielu od-
danych czytelników. Autor bestsellero-
wych powieści gościł w naszych progach 
w 2016 roku. Pisarz podzielił się ze słu-
chaczami ciekawostką, jak stał się wła-
ścicielem legendarnego płaszcza z okła-
dek jego książek. Na pytanie, które z 
jego „książkowych dzieci” jest najbliż-
sze jego sercu odpowiedział: - „Bia-
ły pył”, gdyż mentalne zdobyłem K2. 
Wspólnie spędzone chwile dostarczy-
ły nam wielu rozważań i przemyśleń. 
Wydarzenie odbyło się dzięki Dysku-
syjnemu Klubowi Książki działające-
mu w Pielgrzymce.
Miłośnicy słów
„Nasza pasja jest naszą siłą.”  Billie 
Joe Armstrong
Po wakacyjnej przerwie pasjona-
ci słowa pisanego znów razem zasie-
dli w czytelni Wiejskiego Domu Kultu-
ry.  Takie spotkania są dla nas wspa-
niałą okazję do bycia razem, prezenta-
cji własnych utworów, wymiany zdań 
i dyskusji na podejmowane tema-
ty. Spotkanie 21 września miało bar-
dzo uroczysty charakter ze względu na 
wręczenie uczestnikom publikacji „Mło-
dy Poeta Dolnego Śląska” i „Opowia-
dania Dolnośląskich Seniorów”, wyda-
nych przez Dolnośląski Salon Wydawni-
czy „Silesiana” we Wrocławiu. Prace Ja-
dwigi Poznar, Anny Skorupińskiej, Paw-
ła Kanikowskiego, Małgorzaty Semeniuk 
oraz grupy Młodych Pasjonatów Słowa. 
znalazły się w zbiorze wierszy nadesła-
nych na 11. edycję konkursu ogłoszone-
go w ramach targów książki regionalnej. 
Opowiadanie do zbioru „Drzewo gene-
alogiczne mojej rodziny”  napisała Hele-

na Szułkowska - seniorka, która od 2013 
roku bierze udział we wszystkich kon-
kursach. Klub Miłośników Słowa dzia-
ła pod pieczą Małgorzaty Semeniuk, a 
koordynatorką konkursów jest Regina 
Piszczałka.
Strawa dla ducha
   „Muzyka jest jak morze – widzisz brzeg, 
na którym stoisz, lecz drugiego dojrzeć 
niepodobna.”   Henryk Sienkiewicz
Duchowe uniesienie i powrót do czasów 
młodości wypełniły salę podczas XI Fe-
stiwalu „Jesienny Romans – Barwy Miło-
ści Różnych Narodów. 29 września Wiej-
ski Dom Kultury w Pielgrzymce zaszczy-
cili niezwykli artyści, którzy w prezento-
wanych przez siebie utworach muzycz-
nych dostarczyli słuchaczom olbrzymią 
dawkę wzruszeń, refleksji i emocji. Galę 
w fantastyczny sposób poprowadziła- 
Aurelia Sobczak. Wykonawcy śpiewali w 
różnych językach, a prowadząca przeno-
siła słuchaczy do kultur krajów europej-
skich, gdzie tematem przewodnim była- 
MIŁOŚĆ. Koncerty pod patronatem Ta-
deusza Samborskiego miały miejsce 
w naszej gminie już wcześniej.  Wyste-
powali: Barbara Droździńska, Nadzieja 
Brońska, Grażyna Komincz, Leonid Wo-

łodko i Paweł Kozicz. Akompaniował Wi-
talij Oleszkiewicz.
Cóż to był za wieczór! Mistrzowie sceny, 
nawiązując wspaniałą interakcję z pu-
blicznością, zachęcali do wspólnego wy-
konywania prezentowanych utworów. 
Zwieńczeniem spotkania było wspólne 
zaśpiewanie piosenki „Niech żyje bal”. 
Koncert wpisał się w nasze serca i pozo-
stanie w nich bardzo długo. Kolejny raz 
mieliśmy ogromną przyjemność ode-
rwać się od codzienności.

✎ Małgorzata Semeniuk

XXIV Jadwiżańskie 
wędrowanie

Pielgrzymka 
do kultury
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◙ Colas Polska Sp. z o.o. ◙ Colas Polska Sp. z o.o. ◙ Colas Polska Sp. z o.o.

Niebawem złotoryjanom i ich sąsiadom 
przybędzie kolejny teren rekreacyjny.  Do-
kładnie na styku gminy wiejskiej i miej-
skiej, tam gdzie do niedawna trwało wydo-
bycie bazaltu przez firmę Colas na Wilczej 
Górze trwają przygotowania do otwarcia 
parku edukacyjno-rozrywkowego. Prawdo-
podobnie w listopadzie już będzie można 
oficjalnie i legalnie wejść na teren dawnej 
kopalni i skorzystać z infrastruktury, o któ-
rą zadbał zakład wydobywczy. 
Zwykle po zakończeniu wydobycia firmy 
w ramach rekultywacji terenu starają się 
o przywrócenie go naturze, na przykład 
przez nasadzenia drzew. Jednak w tym wy-
padku firma Colas w ramach umowy z gmi-

bardziej bazaltowe nie mogą słu-
żyć do wspinaczki, gdyż nie za-
gwarantowałyby bezpieczeństwa 
tekstura skał. Bazalt w ogóle nie 
nadaje się do wspinaczki, a pia-
skowce  znajdujące się na tere-
nie byłej kopalni są w wyniku są-
siedztwa dawnego wulkanu na-
zbyt kruche.
Na rekultywowanym terenie po-
stawiono też ścianę dla grafficia-
rzy. Na murze już są po obu stro-
nach dwa  obrazy namalowa-
ne przez artystkę z Ukrainy. Na 
jednej stronie jest Wilcza Góra 
„jak żywa” widziana z pierwsze-
go parkingu. Właściciele kopal-
ni mają nadzieję, że kolejne mu-
rale będą na podobnie wysokim 
poziomie i nie mają na myśli je-
dynie położenia nad poziomem 
morza ☺.
Teren dawnej kopalni ma ogrom-
ny potencjał. Skały bazaltowe, 
diabazy, ryolity czy dominują-
ce na tym obszarze zieleńce, któ-
rych wiek sięga 500 mln lat. Dużą 
część terenu zajmują lasy liścia-
ste, które są domem dla nie-
zliczonej ilości zwierząt, w tym 
rzadkiej muchołówki białoszy-
jej.  Rekultywacja kopalni podno-
si atrakcyjność tego terenu i ofer-
ty dla turystów, tym bardziej w 
sytuacji, kiedy Złotoryja i gminy 
sąsiadujące z nią starają się i cer-
tyfikat UNESCO dla swojego geo-
parku.
Należy mieć nadzieję, że kiedy 
już Colas odda ten teren pod 
zarząd gminy, znajdą się pomysły 
na park, pieniądze na jego 
utrzymanie i ludzie, którym to 
wszystko nie będzie obojętne.

✎  Iwona Pawłowska
◙ Daniel Kiewro

ną Złotoryja podczas negocjacji związanych 
z przedłużeniem koncesji zobowiązała się 
do bardziej zaawansowanej formy rekul-
tywacji, aby Wilcza Góra stała się atrakcyj-
nym miejscem dla mieszkańców i turystów.
Mimo, że koncesja na wydobycie bazal-
tu pozwalała kopalni na jeszcze kilkulet-
nie wydobycie, po osunięciu się skał w 
2019 roku Główny Urząd Górniczy wstrzy-
mał wydobycie kamienia ze względów 
bezpieczeństwa. Dlatego też Colas, zgod-
nie z umową sprzed lat, niezwłocznie po 
zlikwidowaniu kopalni, sprzedaży sprzę-
tu, uprzątnięciu pozostałości infrastruktu-
ry przystąpił do przekształcenia kopalni w 
ogólnodostępny teren rekreacyjny. 

Kiedy zwiedzałam tworzący się właśnie 
park, miałam wrażenie, że brakuje już tylko 
kilku szczegółów, aby dzieło zostało zwień-
czone. Od strony ulicy Bolesława Krzywo-
ustego, czyli od wjazdu do firmy Colas pro-
wadzi jedna z dwóch dróg do parku. Ta tra-
sa jest utwardzona i przeznaczona dla tury-
stów zmotoryzowanych. Dla nich powstały 
też parkingi, są też punkty widokowe oraz 
wiata i miejsce na ognisko na najwyżej po-
łożonym wzniesieniu. Druga z dróg prowa-
dzących na Wilczą Górę jest tylko dla pie-
szych i rowerzystów. To szlak szutrową 
ścieżką od strony rezerwatu i róży bazalto-
wej. A propos rowerzystów – dla nich nie 
tylko wyznaczono trasę, ale też pumptruck, 
czyli specjalne tory, hopki i muldy do jazdy 
dla amatorów dwóch kółek.
Firma zadbała o bezpieczeństwo turystów, 
wzmacniając skarpy. Ustawiła też na naj-
wyższych poziomach barierki, aby zapobiec 
wypadkom. 
Przy punktach widokowych i parkingach 
są już zamontowane stoły i ławki, a nieba-
wem staną też tablice informacyjne i edu-
kacyjne. Plansze te wykonano w porozu-
mieniu z Towarzystwem Miłośników Zie-
mi Złotoryjskiej i Partnerstwem Kaczaw-
skim. Teren „edukacyjny” podzielono na 
trzy tematy: historia (zaraz na początku), 
przyroda (przy punkcie widokowym najbli-
żej szczytu i rezerwatu) oraz geologia (bli-
sko wiaty). Kilka pierwszych tablic stoi przy 
głazach przywiezionych z różnych zakątków 
Dolnego Śląska. Okazała kolekcja głazów 
prezentuje wszystkie typy skał występują-
cych w naszej części Polski.
Na początku ścieżki geologicznej ułożono 
wielką kulę żelazną, która niegdyś służyła 
do rozbijania dużych bloków skalnych, któ-
re nie mieściły się do kruszarek. 
Firma przygotowała miejsce, w którym 
mogą odbywać się duże wydarzenia spor-
towe i kulturalne,  zapewniając przy tym 
miejsca parkingowe.
Inną ciekawostką jest odsłonięty podczas 
prac wydobywczych okazały ostaniec  z 
piaskowca, bardzo rzadki okaz wśród bazal-
tów. Jednak tu ściany piaskowcowe, a tym 

Spotkajmy się
na Wilczej Górze
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Kościół Pokoju - od 20 lat na liście Światowego 
Dziedzictwa UNUNESCO (Miasto Jawor)

Las popielatych pni w Wojcieszowie

Piaskowiec, Czaple - Wioska piasku i kamienia

Kasztelan Mariusz Gerbera i Koordynator Biura 
Geoparku KWW Katarzyna Sielicka na Zamku Grodziec

którzy kiedyś żyli na tym terenie, wzno-
sili monumentalne średniowieczne wa-
rownie i świątynie, a także wiejskie cha-
ty w konstrukcji drewnianej wypełnio-
nej ‘błotem’, jak zauważył John Quincy 
Adams, przyszły prezydent Stanów Zjed-
noczonych, kiedy zwiedzał Śląsk w 1800 
roku. Chodziło mu oczywiście o nasz 
malowniczy szachulec wypełniony gli-
ną. I to dziedzictwo, a właściwie zrów-
noważone gospodarowanie tym zaso-
bem, ma sprawić, że kolejne pokolenia 
również będą mogły poznać i wykorzy-
stywać te zabytki architektury i rzemio-
sła. Ale jak dbałość o zabytki kultury ma 
się przełożyć na tzw. “dzień dzisiejszy”, 
czyli, mówiąc wprost, nasze miejsca pra-
cy tu i teraz? Bo, kiedy w regionie po-
jawia się duży inwestor, który buduje 
wielki zakład produkcyjny, to dla wszyst-
kich jest czytelne, że są to nowe miejsca 
pracy. A jak, mówiąc kolokwialnie, wy-
żyć z dziedzictwa? To właśnie będziemy 
pokazywać mieszkańcom naszego regio-
nu poprzez różne inicjatywy związane z 
funkcjonowanie Geoparku, jednak rąb-
ka tajemnicy uchylę już teraz. Otóż te 
widoki, które każdy z nas widzi za oknem 
lub w najbliższej okolicy - te zamki, pała-
ce, stare cmentarze, gotyckie i baroko-
we świątynie, zabytki dawnego przemy-
słu, jak chociażby wapienniki, czy wresz-
cie tradycyjna sudecka zabudowa wiej-
ska, to jest coś, co …. nie każdy w Polsce 
i na świecie widzi za oknem, a co chciał-
by zobaczyć i poznać. To jest ogrom-

ny walor kulturo-
wy historycznego 
Śląska, swego cza-
su jednego z naj-
bardziej rozwinię-
tych gospodarczo 
regionów świata. 
W związku z tym 
nasz krajobraz jest 
z jednej strony 
dziewiczy i boga-
ty w walory przy-
rodnicze, posiada 
unikatowe walo-
ry geologiczne w 
skali świata, które 
dokumentują 500 
mln lat dziejów 
ziemi od czasów, 
kiedy szumiało 
tu ciepłe, płytkie 
morze, do czasów 

zlodowaceń, a z drugiej strony przetwo-
rzony przez człowieka. Na tak zróżnico-
wanym podłożu geologicznym od wie-
ków wyrastały wielkie kultury - od me-
zolitycznych łowców i zbieraczy, których 

ślady działalności znamy cho-
ciażby z Jastrzębnika, przez 
ludność epoki brązu, która 
pozostawiła po sobie ogrom-
ne cmentarzysko w Paszowi-
cach, z grobami wyposażony-
mi w niezwykłe brązowe i że-
lazne ozdoby, do budowni-
czych gotyckich zamków i ba-
rokowych świątyń. Ci wszy-
scy ludzie, choć żyli i gospo-
darowali aktywnie, przekaza-
li nam tę ziemię nadal płodną 
i nadal bogatą. I my możemy 
korzystać z jej dobrodziejstw, 
jednocześnie nie uszczupla-
jąc jej zasobów, tak by po nas 
mogły to robić nasze dzieci i 
wnuki. I o to właśnie chodzi 
w zrównoważonym rozwoju.
Harmonogram zadań biura 
geoparku na najbliższe tygo-
dnie i miesiące jest już wypeł-
niony po brzegi. Zaczynamy 
na poważnie - spotkaniem 
Rady Programowej Geopar-
ku, które będzie miało miej-
sce 9 listopada na Zamku Gro-
dziec. Do Rady Programowej 
zaprosiliśmy przedstawicieli 
wszystkich 14 gmin wchodzą-
cych w skład Geoparku. Póź-
niej ruszamy w teren. Odwie-
dzę wszystkie gminy. To bę-
dzie czas na wsłuchanie się 
w głosy samorządowców, w 
tym także pomoc w odkry-
ciu walorów ich gmin, które 
będą promowane w ramach 
Geoparku. Niemniej jednak 
przede wszystkim, cały czas 
jesteśmy otwarci na głosy lo-
kalnych liderów - pasjonatów 
regionu, przedsiębiorców z 
zakresu szeroko rozumianej 
branży turystycznej, ale tak-
że - jeśli nie głównie - wy-
twórców żywności, rzemieśl-
ników, rękodzielników i arty-
stów, ponieważ zadaniem sa-
morządów jest stworzenie 
klimatu do rozwoju tego typu 
działalności, ale to przedsię-
biorcy i wytwórcy są moto-
rem całego geoparkowego 
przedsięwzięcia. 
Ale, czy ci turyści rzeczywi-
ście do nas przyjadą? Czy jest 
dla kogo otwierać te restau-
racje, agroturystykę? Mamy 
świetne przykłady “za mie-
dzą” u przyjaciół z Geopar-

Nazwa Kraina Wygasłych Wulkanów 
jest już dobrze zakorzeniona w świado-
mości mieszkańców ziemi złotoryjskiej 
oraz - w szerszej perspektywie - rozle-
głego obszaru położonego między Le-
gnicą  na północy, a Jelenią Górą na po-
łudniu. W ostatnich dwóch latach ob-
serwujemy jednak w przestrzeni pu-
blicznej niejaki rebranding objawiają-
cy się dodaniem hasła “Geopark” do 
naszej “Krainy”. Dlaczego tak się dzie-
je i jaki jest cel tych działań - streszczę 
na wstępie, choć przypuszczam, że wie-
lu czytelników “Echa” zna już temat, a 
nawet bierze udział w pierwszych inicja-
tywach. Moim głównym celem jest jed-
nak przybliżenie Wam dziś, Drodzy Czy-
telnicy, w jaki sposób Geopark wpłynie 
już wkrótce na Wasze życie i czy to jest 
właśnie ten enigmatyczny zrównoważo-
ny rozwój?
Inicjatywa pod hasłem Geopark Kraina 
Wygasłych Wulkanów zrzesza 14 gmin, 
co w znacznej mierze pokrywa się z ob-
szarem objętym zakresem Lokalnej Gru-
py Działania “Partnerstwo Kaczawskie”. 
Pomysł nadania Krainie znaczenia mię-
dzynarodowego poprzez przystąpienie 
do Globalnej Sieci Geoparków UNESCO 
narodził się w Stowarzyszeniu Kaczaw-
skim, tam też zostały postawione pierw-
sze milowe kroki, to jest przygotowa-
nie aplikacji do UNESCO. Aplikacja zo-
stała następnie poddana ewaluacji w 
terenie przez audytorów UNESCO, cze-
go efektem były nadesłane w kwietniu 
tego roku rekomendacje wskazujące, co 
jeszcze musimy poprawić, aby dostąpić 
zaszczytu nadania logo UNESCO nasze-

mu Geoparkowi. Tu warto wspomnieć, 
że sama aplikacja została bardzo dobrze 
oceniona, a dołączamy do grona na-
prawdę elitarnego - w Polsce istnieją je-
dynie dwa geoparki sygnowane znakiem 
UNESCO, to jest Geopark Świętokrzy-
ski oraz Geopark Łuk Mużakowa, pro-
wadzony wspólnie z sąsiadami zza na-
szej zachodniej granicy. Stawka jest więc 
wysoka. W odpowiedzi na rekomenda-
cje ewaluatorów pojawiła się idea po-
wołania koordynatora, którego zada-
niem będzie czuwanie nad postępami 
w wypełnianiu rekomendacji oraz spa-
janie wielu inicjatyw oddolnych i samo-
rządowych, którym przyświeca wspólny 
cel, jakim jest rozwój Krainy Wygasłych 
Wulkanów. Ciężar powołania i sfinan-
sowania biura koordynatora w całości 
wzięła na siebie gmina miejska Złotory-
ja. W drodze konkursu, miałam zaszczyt 
zostać powołana na stanowisko koordy-
natora. Choć z wykształcenia jestem ar-
cheologiem i filologiem, to nie boję się 
wyzwań związanych z geologią i pragnę 
pokazać, że i Wy, Drodzy Czytelnicy, nie 
musicie. Dlaczego? Po pierwsze mamy 
ogromne zaplecze merytoryczne sztabu 
specjalistów geologów w Stowarzysze-
niu Kaczawskim i w Sudeckiej Zagrodzie 
Edukacyjnej. A po drugie, Geopark nie 
tylko geologią żyje. Zapytacie - jak to? 
Przecież już sama nazwa kładzie nacisk 
na ten właśnie aspekt. Za chwilę pokażę 
Wam, że Geopark to dużo więcej i wszy-
scy znajdziemy tam dla siebie miejsce.
Oczywiście, wśród głównych celów ist-
nienia geoparku wskazuje się na ochro-
nę, badania naukowe, promocję i edu-

kację na temat georóżnorodności dane-
go regionu. Ale, i to bardzo ważne “ale”, 
geopark to także, a może przede wszyst-
kim kapitał ludzki, a więc nacisk kła-
dziemy na zrównoważony rozwój regio-
nu i poprawę jakości życia jego miesz-
kańców, między innych poprzez ochro-
nę i wykorzystanie lokalnych zasobów w 
celu stworzenia przyjaznych miejsc pra-
cy dla obecnych i przyszłych pokoleń. 
Ten temat był omawiany w szerokim 
gronie specjalistów podczas VII Ogól-
nopolskiego Forum Geo-produkt zorga-
nizowanego na początku października 
przez Geopark Świętokrzyski w malow-
niczo położonym Europejskim Centrum 
Edukacji Geologicznej w Chęcinach. 
Ale, czym jest ten nasz lokalny zasób i 
jak go mamy wykorzystywać jednocze-
śnie chroniąc? Moje osobiste doświad-
czenie zawodowe związane jest z pra-
cą w samorządowej jednostce kultury, 
a następnie, przez ostatnie kilka lat, z 
własną działalnością gospodarczą, któ-
ra polega na zarządzaniu dziedzictwem. 
I tu kolejny obco brzmiący termin, choć 
sama idea jest w rzeczywistości bar-
dzo nam wszystkim bliska. Dziedzictwo 
to ważny zasób, choć nie tak namacal-
ny jak chociażby złoża piaskowca, bazal-
tu czy rudy miedzi. Ale dziedzictwo jest 
też pewnym wspólnym mianownikiem 
dla wielu składowych i działań. Tak, jak 
dzięki georóżnorodności nasz region 
jest wyjątkowy, bogaty w surowce, któ-
re przez wieki dawały miejsca pracy oraz 

ukształtowały krajobraz, który dziś jest 
tak chętnie podziwiany przez turystów, 
tych lokalnych, ale także tych z odle-
głych części Polski, a nawet świata; tak 
też, dziedzictwo to łączność z ludźmi, 

Geopark Krainy
Wygasłych Wulkanów
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Zamek Świny - gmina Bolków

ku Czeski Raj, że jest na to duża szansa. 
Czeski Raj wręcz zmaga się z masowym 
“najazdem” turystów. Tu też jest nasza 
rola, aby przeanalizować ruch turystycz-
ny, który mamy obecnie i stworzyć pro-
gnozę na przyszłość. Dystrybucję ruchu 
turystycznego należy wykonać również 
w duchu zrównoważonego rozwoju, co 
oznacza, że należy rozpraszać go równo-
miernie w każdym kierunku Geoparku, 
aby nie było regionów “oblężonych i za-
deptanych” przez turystów, ale także ta-
kich, które są zaniedbane i nie cieszą się 
zainteresowaniem. Do tego potrzebuje-
my infrastruktury (szlaki, transport, re-

stauracje, baza noclegowa), aby - mó-
wiąc kolokwialnie - zagospodarować tu-
rystę w regionie na nie kilka godzin, a na 
tydzień lub więcej. Po to tworzymy dla 
niego narzędzia, które pomogą zorgani-
zować mu czas - od zdobywania szczy-
tów wygasłych wulkanów, przez zwie-
dzanie obiektów ważnych dla kultury 
regionu, po smaczny obiad przygotowa-
ny z lokalnych produktów przy kieliszku 
regionalnego wina, po nocleg w klima-
tycznym penjsonacie, może nawet daw-
nym gasthausie, których nie brakuje w 
każdej wsi? 
To są wyzwania najbliższych miesięcy i 
lat, ale nie spoczniemy w wysiłkach, bo 
to walka o rozwój i dobrobyt naszego re-
gionu, stawka najważniejsza. A w wysił-
kach tych nie jesteśmy sami, bo jestem 
pewna, Drodzy Czytelnicy, że i Wy już 
wiecie, co należy robić.

✎ Katarzyna Sielicka

Czasami trudno jest zauważyć zabyt-
kowe miejsca i obiekty, gdy towarzyszą 
nam na co dzień. Mijamy je, nie zdając 
sobie sprawy z tego, jak ciekawą histo-
rię mają w sobie ukrytą. Nie inaczej jest 
z klatką schodową w pewnej kamienicy 
znajdującej się naprzeciw Urzędu Mia-
sta w Złotoryi. Dopiero w ostatnim cza-
sie dowiedziałem się o istnieniu takiego 
obiektu za sprawą Złotoryjskich Space-
rów Historycznych, organizowanych we 
wrześniu tego roku. Budynek ten, wy-
budowany w latach 70. XIX wieku, kryje 
w swoim wnętrzu interesujące malunki 
w podobnym wieku co kamienica. Trze-
ba zwrócić uwagę na ich wiek oraz stan 
zachowania. Kolejnym ciekawym aspek-
tem jest treść malunków, czyli to, co zo-
stało na nich przedstawione.
Na suficie bowiem zauważyć można po-

30.09 w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Świerzawie, Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki zorganizowało pierwszy seans kina plenerowego, zakupio-
nemu dzięki grantowi z programu „WzMOCnij swoje otoczenie” .
30.09 w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie odbyła 
się uroczystość nadania imienia Janusza Korczaka szkole podstawowej.
30.09 – 2.10 w Złotoryjskim Ośrodku Kultury odbył się VII Dolnośląski Festiwal 
Filmowy „Złoty Samorodek”.
1.10 Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi zorganizowała wydarzenie Noc 
bibliotek pod hasłem „To musi się powieść!”.
4.10 członkowie Złotoryjskiej Rady Seniorów rozpoczęli w Klubie Seniora 
przy ulicy Konopnickiej pełnienie dyżurów, służąc radami osobom starszym, 
potrzebującym pomocy lub wsparcia.
4.10 Katarzyna Sielicka została koordynatorką ds. wdrożenia zaleceń UNESCO 
dla Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów.
4.10 program „Kreatywne Warsztaty w Krainie Wygasłych Wulkanów” 
otrzymał nagrodę jako Najlepszy Produkt Turystyczny Dolnego Śląska.
4.10 w złotoryjskim ratuszu odbyło się, zorganizowane przez Stowarzyszenie 
„Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, ostatnie spotkanie 
konsultacyjne w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa 
Kaczawskiego na lata 2023-2027.
5.10 odbyła się, zorganizowana przez Gminę Wiejską Złotoryja, uroczystość 
wręczenia, przyznanych przez prezydenta RP, medali małżeństwom, które 
przeżyły wspólnie 50 i 60 lat.
6.10 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Złotoryi został 
przeprowadzony Tydzień Europejski.
6.10 Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej zorganizowało spotkanie 
z Andreasem Laengnerem, księdzem ewangelickim i potomkiem jednego z 
„siedmiu ocalałych mieszczan Złotoryi z roku 1553”.
6.10 w Proboszczowie zakończono budowę placu zabaw wraz z urządzeniem 
skweru zieleni, dofinansowanych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej 
Wsi”.
8.10 Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej zorganizowało XXIV Rajd 
Jadwiżański.
8.10 w złotoryjskim Rynku odbyła się impreza promująca lokalnych 
wytwórców „Złota Spiżarnia”.
8-9.10 na Złotej Arenie odbyły się organizowane przez Polskie Bractwo 
Kopaczy Złota zawody w płukaniu złota: „Puchar Sudetów” i „Nagroda 
Namiestnika Wielkopolski”.
8-9.10 w Zamku Grodziec odbyło się XV Agroturystyczne Święto Wina i 
Miodu Pitnego.
12.10 w Złotoryi odbyło się spotkanie burmistrza z przedsiębiorcami, 
inaugurujące powstanie rady lokalnej przedsiębiorczości „Progressus”.
13.10 w Złotoryjskim Ośrodku Kultury burmistrz Robert Pawłowski spotkał 
się z nauczycielami miejskich placówek oświatowych z okazji ich święta.
14.10 przy stacji paliw WATIS przeprowadzane zostały bezpłatne badania 
mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 
dwóch lat nie miały wykonywanych tego typu badań.
19.10 w Urzędzie Miejskim w Złotoryi odbyły się warsztaty pn. „Nasza 
nazwa”, dla zespołu uczniów, który działa jako gremium konsultacyjne dla 
burmistrza Złotoryi.
20.10 w Złotoryjskim Ośrodku Kultury odbyła się 6. edycja Integracyjnego 
Przeglądu Twórczości Artystycznej „Uskrzydleni sztuką”, którego 
organizatorem był Środowiskowy Dom Samopomocy w Złotoryi.
20.10 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi odbyło się spotkanie 
autorskie połączone z promocją książki Tadeusza Rybczyńskiego „Jak 
zszedłem na psy”.
20.10 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi odbyło się kolejne 
spotkanie w ramach cyklu „Poranek z poezją”. Gościem był złotoryjanin 
Michał Sędrowicz.
21.10 w Złotoryjskim Ośrodku Kultury odbył się koncert polskiego zespołu 
„Wspólna Wędrówka” z Białorusi oraz ukraińskiego duetu „Jedna Rodzina”.

✎ Opracował Jarosław Jańta

Kronika

staci aniołków, jaskółki oraz róże. Na 
bocznych ścianach zaś znajdują się dwa 
podobne przedstawienia restauracji na 
Górce Mieszczańskiej. Restauracja ta 
niestety po drugiej wojnie światowej, 
na skutek nierozważnej polityki ówcze-
snych władz, podupadła i została wybu-
rzona we wczesnych latach 50. XX wie-
ku. Wracając do tematu klatki schodo-
wej kamienicy, warto spojrzeć na piękne 
zdobienia przypominające niejako ramy 
obrazów oraz kunszt i jakość ich wyko-
nania - po niemal 150 latach wciąż wy-
glądają dobrze, mimo drobnych otarć i 
zadrapań, będących jednak nierozłącz-
ną częścią historii tego miejsca.

✎ Piotrek Kaczmarski LO

Dzięki pasji i zaangażowaniu Grażyny i Romana 
Gorzkowskich, Grażyny Staronki oraz Marka Rab-
skiego powstała książka o historii złotoryjskiego 
oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Kra-
joznawczego z serii Biblioteczki Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej. Autorzy w bardzo wnikliwy sposób 
przedstawiają  dzieje złotoryjskiego PTTK, przed-
stawiają historię turystyki w Goldberg do połowy 
lat 50. XX wieku, a następnie historię PTTK w Zło-
toryi. Złotoryjski PTTK to ludzie, który go tworzyli, 
a nawiązane relacje i przyjaźnie były na wagę zło-
ta. Życie każdej rodziny obfituje we wspomnienia, 
a złotoryjski PTTK był w pewnym sensie taką, sze-
roką jeśli chodzi o ilość członków rodziną. Książka 
składa się z ośmiu rozdziałów poprzedzonych wstę-
pem. Warto zapoznać się z tą pozycją. Może skłoni 
Was do spisania swojej własnej historii związanej 
ze złotoryjskim PTTK…niech ta publikacja stanie się 
dla Was inspiracją. 

✎ Tomasz Szymaniak

Jest takie miejsce

Warto 
przeczytać
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Z inicjatywy Urzędu Miejskiego powo-
łano Radę Przedsiębiorczości Loklanej 
- PROGRESSUS. 

W zamyśle twórców ma być to cia-
ło opiniodawcze i doradcze gospodar-
ki oraz ekonomii miasta w celu zagwa-
rantowania zrównoważonego rozwoju 
miasta. Do udziału w projekcie zapro-
szono przedstawicieli z różnych dzie-
dzin gospodarki - budownictwa, edu-
kacji, finansów, gastronomii i hotelar-
stwa, handlu i usług, informatyki, ka-
dry menadżerskiej, nieruchomości, pra-
wa, przemysłu, rolnictwa, rzemiosła, sa-
morządu, sportu i rekreacji, transportu 
i oczywiście zdrowia. Osoby te repre-
zentują różnej skali przedsiębiorstwa, 
od micro do średnich,  w celu wymiany 
wiedzy i doświadczeń. Spotkania mają 
odbywać się kilka razy w roku. Pierw-
sze doszło do skutku 12 października. 
O samym pomyśle zainicjowanym przez 
Burmistrza Miasta Złotoryja Pana Ro-
berta Pawłowskiego i efektach pierw-
szego spotkania mówi współtwórczy-
ni projektu Inspektor ds. Komunikacji 
Urzędu Miejskiego Złotoryja pani Mar-
ta Kusiak: 

Pomysł żeby spotykać się z przedsię-
biorcami zrodził się już wcześniej, ale z 
powodu pandemii oraz wybuchu woj-
ny na Ukrainie 24 lutego br. musieli-
śmy wszystko zawiesić. Idea Progres-
sus nawiązuje do modelu tzw. gover-
nance czyli zarządzania wielopoziomo-
wego poprzez zintegrowaną mobiliza-
cję zasobów co skutkuje w sieciowaniu 

współpracy oraz bezpośrednio nawią-
zuje do współczesnej samorządności. 
Polega ona na włączaniu różnych grup 
interesariuszy, w tym przypadku sekto-
ra biznesu prywatnego, w proces de-
cyzyjny miasta. To pierwsze tego typu 
spotkanie, jednak ciągłość relacji z sek-
torem gospodarczym wspartym przez 
przedstawicieli zdrowia, edukacji i spor-
tu, powinna opierać się na otwartości 
władz lokalnych na dialog, zachowaniu 
przejrzystości działań poprzez bazowa-
nie na faktach i budującej, krytycznej 
ocenie posunięć samorządu stymulu-
jącej ciągłą naukę i wykształcanie do-
brych praktyk. To idea tego projektu w 
skrócie, a jej efekty w dużej mierze za-
leżeć będą od chęci sektora gospodar-
czego na współpracę z urzędem. Cieszy 
nas, że tak liczna grupa zjawiła się na 
spotkaniu. Powiem więcej. Osoby, któ-
re nie mogły uczestniczyć w spotkaniu 
inauguracyjnym, wyraziły otwartość na 
udział w kolejnych spotkaniach i zamie-
rzamy wysłać zaproszenia do kolejnych 
przedstawicieli różnych branż tak by na-
sze grono ciągle rosło gwarantując  sta-
łą współpracę. Co ciekawe, zgłosili się 
do mnie także przedsiębiorcy, którzy 
usłyszeli o spotkaniu z miejskiego Face-
book lub artykułu Gazety Złotoryjskiej.   

Jest Pani bardzo zaangażowana w ten 
projekt, co pokazało spotkanie inaugu-
racyjne. Dlaczego uważa Pani, że jest 
to ważny projekt dla Miasta Złotoryja? 

Mieszkałam przez prawie 20 lat w Kró-
lestwie Niderlandów. Zdobyłam tam 

wykształcenie w 
komunikacji i za-
rządzaniu, a w 
Londynie w dzie-
dzinie innowa-
cji,  przywódz-
twa, zarządzaniu 
zmianą, psycho-
logii zachowaw-
czej i marketin-
gu. Pracowałam 
w korporacji glo-
balnej. Dużo tak-
że podróżowa-
łam po świecie. 
Pomimo, iż sek-
tor publiczny jest 
dla mnie dość 
nowy, to przeby-
wając pół życia 
za granicą mia-
łam okazję ob-
serwować, jak 
działają jednost-
ki samorządu na 
różnym szczeblu 

– ich mechanizmy operacyjne są w du-
żym stopniu zależne od opinii publicz-
nej czyli różnego typu interesariuszy. 
Kiedy wróciłam do kraju w 2020 roku, 
zauważyłam następującą zmianę oraz 
próby dialogu z interesariuszami lokal-
nej społeczności. Jednak uważam, że 
tych inicjatyw jest wciąż za mało. Szcze-
gólnie w mniejszych miastach takich jak 
Złotoryja. Patrząc od strony sektora pu-
blicznego mam jednak świadomość, 
że jest to proces ewolucyjny, a zmia-
ny strukturalne czy operacyjne i ich im-
plementacje nigdy nie zachodzą w krót-
kim okresie. Trzeba odwołać się do teo-
rii, która mówi, że tego typu zmiany za-
chowawcze zachodzą w czasie około 10 
lat. Polska weszła na szczebel współcze-
snej samorządności i jest to szczególnie 
zauważalne w  metropoliach. Wystar-
czy spojrzeć na struktury organizacyj-
ne wydziałów w urzędach, by te zmiany 
dostrzec m.in. komunikacja zewnętrz-
na stała się ważnym aspektem w sa-
morządności. Przy użyciu narzędzi ko-
munikacyjnych np. mediów społeczno-
ściowych samorządy nie tylko prezen-
tują swoje działania, ale także umoż-
liwiły tzw. komunikację dwustronną 
czyli po prostu otwarty dialog ze spo-
łeczeństwem. Komunikacja wirtualna 
jest ważna, gdyż często daję możliwość 
usłyszenia opinii w krótkim czasie (tzw. 
direct response). Jednak spotkania bez-
pośrednie tzw. face to face  umożliwia-
ją otwartą debatę i o to chodzi. Interdy-
scyplinarność przedstawicieli różnych 

dziedzin gospodarki w projekcie Pro-
gressus stymuluje nie tylko kreatyw-
ność, ale także analityczną weryfika-
cję działań i planów miasta ukierunko-
wanych na zrównoważony rozwój. Oso-
by te znają sytuację lokalną i wiedzą jak 
ewaluowała przez lata, czego chcemy, 
a co nie wpłynie pozytywnie na rozwój 
miasta. Pomimo, że urząd dostaje zada-
nia odgórnie zlecone i musi je zrealizo-
wać, to mamy pewne pole manewru je-
śli chodzi o rozwój lokalny. Uważamy, 
że przedstawiciele lokalnych biznesów 
są ważnym partnerem, z którym w tej 
sprawie powinniśmy rozmawiać. Spo-
tkanie 12 października dało bardzo po-
zytywny odzew i mamy nadzieję, że uda 
nam się w tym lub szerszym gronie spo-
tkać częściej niż raz na kwartał.  

A skąd wzięła się nazwa Progressus? 

Jeśli chodzi o nazwę projektu chodziło 
o to by w jakimś stopniu wiązała się ze 
zrównoważonym rozwojem. Burmistrz 
Złotoryi pan Robert Pawłowski i mój 
bezpośredni przełożony zlecił mi koor-
dynację tego projektu. Chciałam by na-
zwa była krótka, najlepiej jednosłow-
na. Stąd skojarzenie z łacińskim słowem 
„progressus” czyli postęp, rozwój. Pod 
tą nazwą kryje się projekt wiodący, któ-
remu będą podporządkowane przeróż-
ne działania wywodzące się z rezulta-
tów rozmów z wcześniej wspomniany-
mi lokalnymi przedsiębiorcami, przed-
stawicielami edukacji, kultury, zdrowia 
i sportu. 

W trakcie spotkania przeprowadzono 
mini sondaż. Uczestnicy za pomocą te-
lefonów mogli oddać głos na trzy ich 
zdaniem najważniejsze wyzwania, sto-
jące przed miastem Złotoryja do 2030. 
Czy mogłaby Pani powiedzieć coś wię-
cej na temat rezultatów tego mini son-
dażu? 

Za najważniejsze przedsiębiorcy uzna-
li poprawę komunikacji infrastruktu-
ry drogowej. Najlepiej byłoby gdy-
by w końcu powstała obwodnica, któ-
ra odciążyłaby ruch kołowy w mie-
ście. Na szczęście w tym tunelu roz-
błysło światełko. Jako urząd uczestni-
czymy we wszystkich spotkaniach kon-
sultacyjnych Dolnośląskiej Służby Dróg 
i Kolei (DSDiK). Spotkania te są otwar-
te dla mieszkańców, jednak niestety 
pomimo publikacji w Gazecie Złotoryj-
skiej czy na portalu miejskiego Facebo-
ok, nie pojawiali się na nich mieszkań-
cy, a szkoda. Obecny projekt obwodni-
cy ma duże szanse na realizację. Wią-
że się to nie tylko z naniesionymi roz-
wiązaniami według kryteriów logistycz-

nych, ekonomicznych, społecznych czy 
przyrodniczych, ale także postępują-
cym wzmożonym ruchem drogowym w 
mieście i jego obrębie. Za kilka lat jeśli 
obwodnica nie powstanie musimy się 
liczyć z paraliżem komunikacyjnym. Po-
mimo, iż jako jednostka samorządu te-
rytorialnego nie mamy dużego wpływu 
na decyzje na wyższych szczeblach, to 
przeprowadzone badania przemawia-
ją za utworzeniem obwodnicy dla Zło-
toryi i o to zabiegamy i zabiegać będzie-
my. Poparcie społeczne uzbraja nas w 
dodatkowe argumenty podczas spo-
tkań dotyczących tego projektu. Jednak 
ostatecznie decyzje rozegrają się na naj-
wyższych szczeblach, gdyż są to projek-
ty wielkobudżetowe. 

Ale wracając do infrastruktury drogo-
wej na którą wpływ mamy. W styczniu 
2022 roku, złotoryjski samorząd prze-
jął od Skarbu Państwa 5 dróg woje-
wódzkich na terenie Miasta (zarządza-
nych przez DSDiK). Są to ulice: Wojska 
Polskiego, Henryka Sienkiewicza, cześć 
Władysława Reymonta, Stanisława Sta-
szica, Legnicka do skrzyżowania z Choj-
nowską oraz ulicę Zagrodzieńską od  
Starostwa Powiatowego w Złotoryi. Są 
to główne arterie dotąd zniszczone, na 
które remont miasto nie miało wpły-
wu. Od stycznia stanowią one mienie 
Miasta. Oczywiście z jednej strony jest 
to obciążenie finansowe, ale z drugiej 
strony jesteśmy w stanie zaplanować 
sukcesywnie ich remont w miarę pozy-
skiwania także funduszy zewnętrznych, 
gdyż przy budżecie naszego Miasta 
nie jesteśmy w stanie wyremontować 
ich wszystkich w krótkim czasie z wła-
snych środków. To tak jak z remontem 
domu. Nie zawsze jest nas stać by zro-
bić remont kapitalny całego domu od 
razu. Dlatego w jednym roku planujemy 
kuchnię, a w drugim łazienkę. Tak samo 
jest z planowaniem remontów miasta. 
I tu wchodzi dodatkowy współczynnik 
funduszy zewnętrznych. Jeśli poprzez 
złożenie wniosku uda nam się pozyskać 
kapitał na remont określonej ulicy np. 
z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu: 
Program Inwestycji Strategicznych, to 
wtedy ważne jest by ten projekt dostał 
priorytet, gdyż inaczej stracimy te fun-
dusze. Przykładem niech będzie ulica 
Kościuszki i Plac Matejki z ulicą Cmen-
tarną. Zarzucano nam sparaliżowanie 
miasta przez dwa remonty realizowa-
ne w tym samym czasie. A wyjaśnie-
nie jak zwykle jest prozaiczne. Związa-
ne było to z pozyskaniem środków, któ-
re należało wydać w określonym czasie. 
Korespondencyjne do wymienionych 

ulic, pieniądze zostały nam przyznane 
w grudniu i listopadzie 2021r. Co znaczy, 
ze mieliśmy 6 miesięcy na wyłonienie 
wykonawcy robót drogowych w poste-
powaniu przetargowym. Wybuch woj-
ny w lutym 2022r. na pewno nie wpły-
nął korzystnie na ten proces. Ze wzglę-
du na niepewną sytuację ekonomiczną 
i wzrost kosztów, firmy budowlane win-
dowały oferty, ale trzeba było się spiąć i 
zrobić wszystko by zagwarantować wy-
konawstwo. Jeżeli byśmy tego nie zrobi-
li, pieniądze przepadłyby. Opóźnienia z 
kolei były spowodowane głównie przez 
gazownię, która pomimo wielokrotnych 
informacji o przebudowie drogi nie za-
planowała odpowiednio na czas moder-
nizacji swojej sieci. Mogliśmy poczekać z 
kolejnym etapem i zgodzić się na opóź-
nienie lub w niedługim czasie nowa dro-
ga byłaby pruta, gdyż nastąpiłaby ko-
nieczność napraw instalacji gazowej. 
Szczególnie na odcinkach gdzie nie ma 
dostępu do instalacji gazowej od strony 
pasa zieleni ze względu na zwężenie uli-
cy. Myślę, że większość gospodarzy za-
rządzających swoim terenem na ich nie-
ruchomościach wybrałoby podobnie jak 
my i zgodziłoby się na opóźnienie. 

Kończąc temat infrastruktury drogowej 
należałoby dodatkowo rozwinąć temat 
jak kryzys ekonomiczny wpłynął na in-
westycje miejskie. Nie będę tu wchodzić 
w szczegółową analizę, ale ważne jest, 
że kwoty dofinansowań są niezmienne 
co znaczy, że dofinansowanie 80% male-
je w stosunku do kwoty ostatecznej wy-
konawcy budowlanego czyli nasz wkład 
własny odpowiednio wzrasta. Możemy 
podziękować za fundusze i zrezygnować 
z remontu danej drogi, jak zrobiło wie-
le gmin lub poszukać oszczędności i za-
pewnić rozwój infrastruktury drogowej. 
Stawiamy na rozwój pomimo, iż wiemy, 
że nie zawsze spotka się to z akceptacją 
społeczną, gdyż remonty dróg są uciąż-
liwe dla ruchu kołowego. Jednak po za-
kończonym remoncie obserwujemy za-
dowolenie mieszkańców, więc stawia-
my na najbardziej optymalne rozwiąza-
nia dla Miasta i jego przyszłości.  

Druga na liście wyzwań Miasta do 2030 
roku według przedsiębiorców jest de-
populacja czyli wyludnianie się małych 
ośrodków miejskich. Od zarania czasów 
duże miasta przyciągały kapitał ludz-
ki kosztem małych miast i wsi. Z jednej 
strony jest to proces historycznie udo-
wodniony i ogólnoświatowy. Ludzkość 
w miarę bogacenia się odczuwa po-
trzebę wygodnego życia, większą ilość 
atrakcji, miejsc rekreacji czy kultury. W 
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☛ małych miastach depopulacja wiąże się 
także z chęcią poznania przez młodych 
ludzi możliwości jakie dają im większe 
ośrodki miejskie szczególnie w przy-
padku młodzieży kontynuującej swoją 
edukację poprzez wykształcenie wyż-
sze. Niewielkie są szanse, aby ktoś kto 
wyjedzie stąd na studia wrócił. Jeśli 
kończą swoją edukację na szkole śred-
niej, to taka możliwość jeszcze się po-
jawia. Aby sprawić by młodzi wykształ-
ceni ludzie zostali, a jeszcze lepiej przy-
byli z zewnątrz, musimy przyciągnąć tu-
taj biznes o przyszłościowych kierun-
kach, chodzi  głównie o firmy z sekto-
ra Hi-Tech. Informatyka, robotyka, czyli 
biznesy które ukierunkowane są na roz-
wój i prawdopodobnie będą się rozwi-
jać w przyszłości. Wiąże się to z koniecz-
nością przewidywania i obserwowania 
trendów, jaki rodzaj działalności będzie 
na topie za 10, 20, 30 lat. Musimy doło-
żyć wszelkich starań, by przyciągnąć ten 
biznes tutaj. Dodatkowo, Miasto jako 
gmina miejska ma na ogół limitowany 
teren do dyspozycji pod inwestorów i u 
nas widać to szczególnie. Zaczyna nam 
brakować działek atrakcyjnych dla in-
westorów. Nie zapominajmy, że granice 
administracyjne miasta nie są elastycz-
ne tylko ściśle określone. 

Starzenie się społeczeństwa i niski przy-
rost naturalny to kolejny aspekt pro-
cesów globalnych dotykających kraje 
rozwijające się i rozwinięte wpływają-
cych na wyludnienie. No to wpływu nie 
mamy na poziomie lokalnym. Naszym 
zadaniem jest uwzględnienie tych pro-
gnoz w działaniach i planowaniu długo-
terminowym tak, aby być przygotowa-
nym i odpowiedzieć na potrzeby spo-
łeczne przewidywanych prognoz. Pod-
czas obrad komisji czy sesji Rady Miej-
skiej, w których często uczestniczę, ba-
zuje się głownie na decyzjach krót-
koterminowych z szybkim efektem, a 
współzależność oraz efekty podejmo-
wanych dziś decyzji z planowaniem dłu-
goterminowym schodzi na dalszy plan. 
Zarządzanie miastem można porów-
nać do zarządzania dużą firmą. Stabilny 
rozwój gwarantują efekty długofalowe 
działań i planowanie strategiczne. Wte-
dy jesteśmy bardziej przygotowani na 
wszelkiego rodzaju prognozy,  nieprze-
widziane sytuacje jak kryzysy oraz poja-
wiające się możliwości dalszego rozwo-
ju. Czy jest to rozsądne podejście? Uwa-
żam, że tak. 

Kolejnym ważnym filarem wskazanym 
przez przedsiębiorców jest edukacja. 
Jeśli chodzi o szkolnictwo na poziomie 

podstawowym, które podlega pod mia-
sto, to jest ono na poziomie wyższym 
niż średnia wojewódzka, co pokazu-
ją wyniki egzaminów ósmoklasisty. In-
westujemy w programy, remontuje-
my budynki i pozyskujemy fundusze ze-
wnętrzne na rozwój placówek szkolnic-
twa podstawowego. Tych programów 
jest tak dużo, że wręcz nauczyciele nie 
są w stanie ich udźwignąć. Obie szko-
ły mają różne wyzwania, ale sukcesyw-
nie staramy się wraz z kadrą placówek 
im sprostać. Jeśli chodzi o nauczanie na 
poziomie ponadpodstawowym, to nie-
stety miasto nie ma na niego bezpo-
średniego wpływu. Szkoły średnie pod-
legają pod Starostwo Powiatowe. To w 
ramach obowiązków Starostwa Powia-
towego leży zagwarantowanie wzrostu 
poziomu szkolnictwa średniego na te-
renie miasta, inwestowanie w kierun-
ki szkolnictwa zawodowego reagując na 
zapotrzebowanie i trendy rynku pracy. 

W takim razie, jakie są plany miejskie 
odnośnie zdefiniowanych wyzwań? 

Po pierwsze na limitowanych działkach, 
które jeszcze posiadamy, przyciągnię-
cie inwestora, w którego firmie więk-
szość kadry stanowią osoby z wyższym 
wykształceniem i nastawionego na roz-
wój. Pamiętajmy, że osoby te wymagają 
większych zarobków co sukcesywnie łą-
czy się z większą siłą wpływu na rozwój 
wszelkiego rodzaju usług lokalnych, wy-
datkowania na terenie miasta czyli na-
stępuje stymulowanie rozwoju gospo-
darki także w innych sektorach. 

Chcemy także zainwestować w inkuba-
tor przedsiębiorczości, czyli współpra-
cę między sektorem nauki i gospodarki. 
Tu mamy na myśli nie tylko współpracę 
z uniwersytetami, ale także angażowa-
nie lokalnej młodzieży do różnych pro-
jektów, które pokazywałyby im, że moż-
na się rozwijać również na naszym te-
renie. Już rok temu postawiliśmy pierw-
sze kroki. Powołaliśmy inicjatywę Mło-
dzieżowego Zespołu Doradczego Bur-
mistrza Miasta. Pomimo, że było to 
jeszcze w okresie pandemii i wybuchu 
wojny na Ukrainie, udało nam się prze-
prowadzić kilka spotkań i warsztatów 
dla młodzieży, jak i uczestniczyliśmy w 
Regionalnym Forum Młodzieży tak, aby 
zaszczepić w młodych ludziach chęć 
udziału w inicjatywach społecznych. W 
tym roku wychodzimy w kolejny etap. 
Będzie on głownie ukierunkowany na 
kształtowanie kompetencji, aktywiza-
cji do działań i tak jak wspomniałam na 
spotkaniu Progressus, synergii z lokal-
nym sektorem gospodarczym. Cieszę 

się, że przedsiębiorcy zareagowali po-
zytywnie i są otwarci na współpracę z 
lokalną młodzieżą. Co ciekawe, na Ka-
czawskim Forum Młodzieży, które od-
było się w ramach tworzenia strategii 
rozwoju regionu Lokalnej Grupy Działa-
nia Partnerstwo Kaczawskie zrzeszają-
cej 14 gmin w tym Złotoryję, młodzież 
powiedziała, iż brakuje im oferty pracy 
od lokalnych przedsiębiorców np. pod-
czas wakacji. I tu widzę także potencjał 
dla stymulowania współpracy młodych 

ludzi z lokalnym biznesem i na pew-
no zainicjujemy dialog w tym kierun-
ku. Poprzez różnego rodzaju inicjatywy 
z udziałem młodzieży chcielibyśmy roz-
wijać w nich tożsamość lokalną i silną 
więź z miastem, gdzie się urodzili, gdzie 
mieszkają ich rodzice i rodziny z pokole-
nia na pokolenie. Głęboko zaszczepiona 
tożsamość lokalna może spowodować 
powrót do rodzinnego miasta po uzy-
skaniu edukacji i doświadczeń zawodo-
wych. Jestem tego dobrym przykładem. 
Pomimo, iż nie myślałam, że kiedykol-
wiek wrócę do Polski i początkowo wró-
ciłam tylko, żeby być blisko rodziny pod-
czas pandemii, ostatecznie postanowi-
łam tu zostać. Nasze miasto bardzo się 
rozwinęło podczas mojej nieobecności. 
Jest piękne, posiada świetną lokalizację 
z łatwym dostępem do natury czy duże-
go miasta i lotniska. Czego więcej trze-
ba?

Kolejnym ważnym filarem jest włącze-
nie komunikacyjne. Przy dobrej organi-

zacji połączeń komunikacyjnych możli-
we jest życie w Złotoryi a praca np. we 
Wrocławiu. Dziś trwa trend polegają-
cy na ucieczce z wielkich miast, w któ-
rych coraz trudniej żyć, ceny nierucho-
mości są na poziomie europejskim, a lu-
dzie są w nich zmęczeni i wiecznie na-
rzekają na brak czasu. Dojazd z punktu 
A do B we Wrocławiu jest często dłuż-
szy niż dojazd ze Złotoryi do Wrocła-
wia. W takim pojęciu tzw. peryferyza-
cja Złotoryi dziś postrzegana negatyw-
nie czy jako wada, może stać się naszym 
atutem. Tutaj znów mogę służyć wła-
snym przykładem. Pracowałem w głów-
nej siedziby firmy Philips w Eindhoven, 
a mieszkałam w Hadze. Każdego ran-
ka spędzałam w pociągu ponad półto-
rej godziny. W tzw. Holandii są dosko-
nałe połączenie kolejowe, oraz rozwią-
zania typu „park and ride” umożliwiają-
ce pozostawienie samochodu przy sta-
cji kolejowej.  Kiedy wchodziłam do biu-
ra o 9:00 miałam już dużą część pracy 
załatwioną, gdyż podczas podróży od-
powiadałam na poranne maile, których 
w korporacjach jest masa. Gdybym po-
konywała tę trasę samochodem, straci-
łabym mniej więcej tyle samo czasu, ale 
nic bym nie zrobiła. A trzeba wziąć jesz-
cze pod uwagę nerwy stracone w kor-
kach. Wracając na nasze podwórko, do-
strzegam podobną sytuację pomimo, ze 
nie mogę porównywać Hagi do Złotoryi. 
W Środzie Śląskiej rozwija się przemysł 
lotniczy. Ważnym i dużym ośrodkiem 
pozostaje Wrocław. Jeśli zagwarantu-
jemy połączenie Złotoryi z Wrocławiem 
w czasie niewiele większym niż godzina 
plus ewentualny dojazd do miejsca lo-
kalizacji firmy, to także otwieramy nowe 
możliwości dla naszego miasta. Nasze 
atuty to spokój i brak problemów, które 
dopadają mieszkańców wielkich miast. 
Mamy tu czyste powietrze, dużo ziele-
ni, dobrą bazę wypadową w inne rejony 
turystyczne. Mamy sporą ofertę rekre-
acyjną np. single tracki rowerowe, trasy 
Nordic Walking, lasy, przepiękne Pogó-
rze Kaczawskie, zamki w których wciąż 
się coś dzieje, szkoły na dobrym pozio-
mie. Za kilka lat będziemy mieli wyre-
montowane drogi. Wybudujemy basen, 
pomimo niekorzystnych warunków in-
westycyjnych w tej dziedzinie. Wierzę 
w potencjał miasta. 

Kolejną furtką, którą mamy zamiar 
otworzyć są mieszkania. Chcemy wdro-
żyć program mieszkanie na start. Stra-
t-up to dzisiaj bardzo popularna forma 
zachęcania młodego kapitału ludzkie-
go by zasiedlać miasta i na całym świe-
cie widać tego efekty. Wierzę, że w ten 

sposób stworzy się szansę na powrót 
do naszego miasta. W podobnym zamy-
śle działają u nas deweloperzy. Osiedle 
„Złota” powoli powstaje. Trwają pra-
ce nad rozpoczęciem budowy drugiego 
bloku, a docelowo ma powstać pięć. W 
oczywisty sposób rozwinie się tam han-
del, powstanie supermarket i usługi. 
Wokół powstaje osiedle domków, czyli 
za kilka lat będziemy mieć nową dziel-
nicę. Jednym słowem, będziemy robić 
wszystko by zatrzymać, a nawet przy-
ciągnąć młody kapitał, ale nie mamy 
wpływu na naturalne procesy, takie jak 
starzenie społeczeństwa czy przyrost 
naturalny choć nasze działania lokalne 
mogą wspomóc młode pary do założe-
nia rodziny np. poprzez mieszkanie star-
t-up . Innymi słowy, mamy dwie grupy, 
które interesują nas w sposób szczegól-
ny. To młodzi ludzie w wieku produk-
cyjnym (w tym także młodzież w wie-
ku przedprodukcyjnym) i seniorzy. Jest 
to naturalny układ, gdyż młode czynne 
zawodowo pokolenie musi utrzymać te, 
które już nie pracuje. I powinniśmy za-
chować zdrowy balans pomiędzy tymi 
grupami. 

Ale wszystko sprowadza się do znane-
go cytatu „Po pierwsze gospodarka”. 
Nie mamy co marzyć, że ściągniemy lu-
dzi z potencjałem jeśli nie będą mie-
li gdzie pracować i rozwijać się zawo-
dowo, gdyż to jest podstawą ich wybo-
rów lokalizacji. Musimy po prostu przy-
ciągać tutaj inwestorów. To jest hasło 
przewodnie, które Burmistrz powta-
rza często na spotkaniach i podzielam 
jego opinię. Wiedząc o tym, że otwie-
ra się nowa szansa stworzona przez du-
żego inwestora możemy zapropono-
wać tym ludziom mieszkania, tworząc 
w ten sposób efekt synergii. W ogó-
le uważam, że dobrze działający samo-
rząd powinien przypominać prawidło-
wo działające przedsiębiorstwo z tą tyl-
ko różnicą, że dla biznesu najważniejszy 
jest zysk, a dla samorządu zadowole-
nie mieszkańców. Z tego punktu widze-
nia można powiedzieć, że sektor bizne-
su jest łatwiejszy do kierowania, bo we-
dług zasad wolnego rynku może realizo-
wać założone cele. W samorządzie jest 
dużo uregulowań, które „wiążą ręce”, 
ale są to wyzwania z którymi mierzymy 
się każdego dnia i poprzez pracę w urzę-
dzie nabrałam dużo szacunku do kole-
gów i pracy urzędniczej. 

Pierwsze spotkanie za nami. Jakie są 
kolejne kroki dotyczące tego projektu? 

Plany zakładają kolejne spotkania z 
przedsiębiorcami. Pierwsze pokazało, że 

z ich strony jest duża otwartość. Z chę-
cią usłyszymy także ich pomysły na te-
maty naszych spotkań.  Podczas spotka-
nia przedstawiliśmy także projekt rów-
noległy Smart City&Smart Village jako 
inicjatyw oddolnych, a nie czysto tech-
nologicznych. Omówiliśmy koncept Vil-
lage Lab, nad którym pracujemy wspól-
nie z Lokalną Grupą Działania Partner-
stwo Karczewskie i przy wsparciu ka-
dry np. Uniwersytetu Jagiellońskiego i 
Instytutu Rozwoju Miasta i Regionów. 
Ten projekt opiera się na modelu pen-
tahelisy czyli zintegrowanej współpracy 
sektora publicznego, sektora prywatne-
go, mieszkańców, organizacji pozarzą-
dowych i instytucji naukowych. Siecio-
wanie współpracy z przedsiębiorcami 
jest ważnym filarem w Village Lab czy-
li projekty te działają w synergii. Dodat-
kowo, w LGD Partnerstwo Kaczawskie 
pracujemy nad budowaniem marki na-
szego regionu i Geoparku Krainy Wyga-
słych Wulkanów tak, aby zwiększyć jego 
atrakcyjność nie tylko na terenie Polski, 
ale także globalnie. Dostaliśmy już re-
komendację UNESCO i mamy teraz dwa 
lata, aby wypełnić wytyczne UNESCO. 
Miasto Złotoryja zatrudniło Koordyna-
tora ds. Certyfikacji UNESCO, więc dzia-
łamy na wielu płaszczyznach. 

Ale wracając jeszcze do Progressus, 
współpracujemy także ze Związkiem 
Pracodawców Polska Miedź. Związek 
analizuje projekty legislacyjne jako cia-
ło opiniodawcze i myślę, że włącze-
nia naszych przedsiębiorców w ten ne-
twork będzie dla nich bardzo atrakcyj-
ne. Na kolejne spotkanie chcemy zapro-
sić panią Prezes Beatę Staszków, z któ-
rą rozmawiałam na ten temat podczas 
jednego ze spotkań w Lubinie. Wcho-
dzimy także we współpracę z Legnic-
ką Specjalną Strefą Ekonomiczną, któ-
rej zarząd otwiera się na kolaborację z 
przedsiębiorcami spoza strefy. 

Czego moglibyśmy życzyć zespołowi 
urzędu?

Przede wszystkim wytrwałości w tym 
szczególnie ciężkim okresie dla miesz-
kańców, przedsiębiorców czy urzędu. 
Każdy dzień to nowe wyzwania, ale wie-
rzę, że im sprostamy. Jesteśmy świetną 
społecznością i mamy ogromny poten-
cjał jeżeli będziemy w stanie zjednoczyć 
nasze siły tak, aby wspólnie i ciągle dą-
żyć do polepszenia życia w naszym mie-
ście. 

✎ Andrzej Wojciechowski
 ◙ Piotr Maas
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Paweł Okręglicki, Mirosław Bednarz, Stanisław Kubicz, Ro-
man Kropiwnicki, Adam Tatko, Andrzej Tatko, Bogdan Łoś, 
Mieczysław Pluta, Zbigniew Kościuk, Janusz Miękus.

berg (nie licząc lazaretów). Obecnie jest to budynek 
przy ul. Legnickiej 4. 
Najstarsze przekazy pisemne mówią o szpitalu przy 
Dolnej Bramie. Budynek z przedstawionej pocztów-
ki zapewne powstał w miejscu starszego budynku. Na 
pewno ma kilkaset lat, o czym może świadczyć duża 
różnica poziomów względem obecnej ulicy. Do środka  
budynku schodzi się po schodach, a jego okna są prak-
tycznie na wysokości  chodnika. Po około 700  latach  
działalności  szpital przekształcono w Błogosławiony 
Dom Starców-Altersheim. Było to w 1889r.  Budynek  
wyremontowano i przebudowano w 1930 r. po czym 
przekazano miastu jako czynszowy dom mieszkalny. 
Nad wejściem widnieje napis STADT HOSPITAL (szpital 
miejski). Przed wejściem grupa ludzi pozuje do zdjęcia 
- być może są to  mieszkańcy Domu Starców....
Widokówka unikatowa, wysłana w 1912 r. do Görlitz.

✎ Piotr Klimaszewski

Plan miasta z lat 20 XX 
w. precyzyjnie określa  
złotoryjskie tory sa-
neczkowe.
Pierwszy tor  usytu-
owany był na  stoku 
Wilkołaka i przebiegał 
wzdłuż schronisk w 
kierunki ul. Hożej. 
Drugi  tor był na obec-
nej ul. Cmentarnej - w 
kierunku ul. Chojnow-
skiej.
Ciekawostką  jest, że 
ul. Cmentarna biegła 
tylko do cmentarza, a 
sam zjazd już nie był 
ulicą, tylko wydzielo-
nym torem saneczko-
wym. Oba tory szcze-
gółowo pokazane są 
na wspomnianym pla-
nie miasta. 

Może to świadczyć o tym, że ówcześni miesz-
kańcy, a także włodarze miasta bardzo dużą 
wagę przykładali do sportów zimowych.
Oprócz saneczkarstwa/narciarstwa w Goldber-
gu popularne było lodowisko. Funkcjonowało 
one na zbiorniku wodnym, gdzie później zbu-
dowano basen miejski.

✎ Piotr Klimaszewski

17 września… nie! To nie to, co myślicie! 
W Pubie Kortowym na ul. Konopnickiej 
w Złotoryi odbyła się uroczystość ob-
chodów 50. rocznicy powstania Klubu 
„Zajaks”. Co to za klub, którego człon-
kowie spotykają się po 50 latach, żeby 
wspominać? Krótko z briefingu prowa-
dzącego spotkanie Adama Tatko:
„Klub „Zajaks” powstał i prowadził swo-
ją działalność w latach 70. ubiegłego 
wieku. Mieścił się w piwnicy-suszarni w 
budynku przy ulicy Klasztornej. Zakres 
działalności klubowiczów był rozległy, 
ale najważniejsza była aktywność spor-
towa. Piłka nożna przeżywała wtedy zło-
ty okres. Były wielkie sukcesy. Klub zor-
ganizował 6 turniejów piłkarskich dla 
dzieci i młodzieży. Były to nieoficjalne 
Mistrzostwa Złotoryi Drużyn Podwór-
kowych o Puchar Klubu „Zajaks”. Naj-
większe nasze sukcesy to wicemistrzo-
stwo w 1974r. w finale z „Szalonymi 
Końmi” oraz mistrzostwo w 1975r., kie-
dy wygraliśmy z drużyną „My” 2:1. Ten 
mecz rozegrany został na głównym bo-
isku „Górnika” przy głośnym dopingu ki-
biców. Mistrzem była też młodsza dru-
żyna „Zajaksu”, która grała w kategorii 
dla młodszych uczestników. Te mecze 
rozgrywano na boisku do piłki ręcznej. 
Przez wszystkie te lata w naszych turnie-
jach przewinęło się setki młodych piłka-
rzy. Zajmowaliśmy się też kolarstwem i 
turystyką rowerową. Były wycieczki kil-
kudniowe, z namiotami do Lginia, Zbą-
szynia, Chodzieży (700 km.), a także w 
Karkonosze, Góry Stołowe oraz wspa-
niała wakacyjna wycieczka z plecakami 
w góry do Żywca i Czantorii. Sami urzą-
dziliśmy i wyposażyliśmy pomieszczenia 
klubu, włącznie z kominkiem. Była też 
budowa boiska do siatkówki, lodowi-
sko. Na podwórku odnowiliśmy kanały 

burzowe i schody. Ła-
two się domyślić, że 
największą ilość go-
dzin prac społecz-
nych mieli klubowi-
cze z „Zajaksu”. Na-
sza żartobliwie na-
zywana „działalność 
kulturalno-oświatowa” kryła niezapo-
mniane imprezy przy mocno zróżnico-
wanej muzie z płyt winylowych. Sym-
patyzowały z nami dziewczyny, które 
świetnie się z nami bawiły, co potwier-
dzają pamiątkowe wpisy w kronice. Na-
tomiast po ukazaniu się artykułów o klu-
bie w prasie, zmieniło się postrzeganie 
klubowiczów w szkołach. Było nam bar-
dzo miło, gdy odwiedził nas ówczesny 
dyrektor LO B. Maciejak. Był pod wra-
żeniem tego, co zobaczył i zostawił nam 
bardzo cenny wpis w kronice. Przygo-
dę z tenisem zaczęliśmy na wiosnę w 
1974r. Naszym kortem było boisko szu-
trowe do siatkówki, na naszym „Hotel-
niaku” przy ul. Konopnickiej. „Hotel-
niak” był boiskiem chłopaków z górnej 
części Klasztornej i oczywiście naszym, 
aż do czasu wybudowania tam kortów 
tenisowych. Po wakacjach 1974r. do-
łączyliśmy do tenisistów z „Zacisza”. W 
1978r. nastąpiło otwarcie kortów przy 
ul. Konopnickiej. Jednym z pierwszych 
turniejów był „Pierwszy krok” dla dzie-
ci i młodzieży w różnych kategoriach. 
Głównym organizatorem był „Zajaks”, 
a udział w tych zawodach wzięło kilka-
dziesiąt dzieci. Wśród czterech pierw-
szych instruktorów tenisa w Złoto-
ryi, trzech było z „Zajaksu”.  Przez wie-
le lat rozgrywane były turnieje teniso-
we o Puchar Klubu „Zajaks”. Myślę, że 
pracując w MKS „Aurum”, KS „Górnik”, 
ZTT i prowadząc Ligę Tenisową Złoto-

ryi, spełniliśmy się jako szko-
leniowcy, trenerzy, działacze 
czy kierownicy. Mamy duży 
wkład we wspaniałych sukce-
sach złotoryjskiego tenisa.  W 
tym roku planujemy rozegra-
nie jeszcze jednego Turnie-
ju o Puchar Klubu „Zajaks” z 
okazji 50. rocznicy powstania 
klubu. Jeżeli pogoda pozwoli, 
zorganizujemy też z tej okazji 
rajd rowerowy Złotoryja-Gro-
dziec-Ostrzyca. Działalność 
„Zajaksu” jest przedstawiona 

w gablocie przy wej-
ściu na korty.”
Goście zaproszeni 
zostali do złożenia 
podpisów na oko-
licznościowym pla-
kacie 50-lecia, autor-
stwa, a jakże, Ada-
ma Tatko. Potem był 
symboliczny kieliszek 
szampana i na stół 
podano „dedykowa-
ny” tort. Przy stole 

uczestnicy wspominali i podziwiali wza-
jemne osiągnięcia i jedyne, czego żało-
wali to to, że na uroczystości zebrało się 
zbyt mało dawnych członków.  
Przez pół wieku świat zmienił się nie 
do poznania. Zmieniła się też Złotory-
ja, a losy klubowiczów potoczyły się róż-
nie. Na te zmiany zwrócił uwagę Roman 
Kropiwnicki, który powiedział: „Kie-
dy idę teraz przez nasze miasto i patrzę 
na te podwórka, gdzie kiedyś tętniło ży-
cie, gdzie się spotykaliśmy jako młodzi 
ludzie, graliśmy w piłkę, dyskutowali-
śmy, często do wieczora - nie widzę nic! 
Gdzie są młodzi ludzie, którzy jak my 
będą kształtować losy swojego miasta? 
Tam gdzie biegaliśmy, są puste trawni-
ki poprzecinane asfaltowymi ścieżkami, 
prowadzącymi od drzwi klatki schodo-
wej na ulicę i z powrotem. Brakuje tyl-
ko tabliczek z napisem ‘Nie deptać traw-
ników’!”. No i zaczęła się dyskusja, jaką 
nie od dziś znamy: o sieciowej izola-
cji w internecie. A przecież to, co mło-
dzi chłopcy robili, zakładając Klub „Za-
jaks” i jakie decyzje podjęli będąc nasto-
latkami, zmieniło ich życie i zmieniło też 
historię miasta, w którym żyli. Bo kiedy 
dorośli, o Złotoryi usłyszała cała Polska.
Dziękuję za zaproszenie, 

✎ Jarek Jańta
Działalność Klubu „Zajaks” opisałem w 
Echu Złotoryi lipiec-sierpień z 2015r. (nr 
7/2015) oraz styczeń 2016r. (nr 1/2016).  

Widokówka przedstawia  najstarszy złotoryjski szpital, który 
może poszczycić się historią sięgającą XIII w.  Jest to pierwszy 
z trzech istniejących przed  II wojną światową szpitali w Gold-

50 lat Klubu Zajaks Tory saneczkowe
i lodowisko

Szpital
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