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Z³otoryjska edukacja:
historia - teraŸniejszoœæ - przysz³oœæ

I.P.: Politologia to takie „niekobiece”
studia.
Iwona Paw³owska: Jest pani doktorem, adiunktem
na Uniwersytecie Wroc³awskim, autork¹ ksi¹¿ki.
Sukcesy, jakie s¹ pani udzia³em, to dowód, ¿e mo¿na
du¿o osi¹gn¹æ, pochodz¹c z prowincjonalnego
miasteczka.
Anna Paczeœniak: To, ¿e pochodzê z ma³ego
miasteczka, paradoksalnie u³atwi³o mi start.
Sprzyja³o mobilizacji. Niektórzy twierdz¹, ¿e osoby
z prowincji s¹ bardziej zdeterminowane. Poza tym
musz¹ liczyæ same na siebie. Co prawda maj¹
wsparcie rodziny, ale ona jest daleko.
Nam, ludziom z ma³ych miasteczek, nikt niczego
nie u³atwia, nie mamy mo¿liwoœci wykorzystaæ
koneksji, nikt nie prowadzi nas za rêkê. Ale jest te¿
taka œwiadomoœæ, ¿e wszystko zawdziêczamy sobie.
To daje satysfakcjê. Chocia¿ nie mo¿na lekcewa¿yæ
roli rodziny. Kiedy nasi najbli¿si mówi¹: wierzymy
w ciebie, uda ci siê, wtedy dodaje to nam skrzyde³. Ja
mog³am liczyæ na swoich rodziców. Poza tym doœæ
szybko wysz³am za m¹¿ (na trzecim roku studiów) i
mia³am dodatkowe wsparcie w osobie mê¿a.
I.P.: Dlaczego nie zwi¹za³a pani swojej przysz³oœci
ze Z³otoryj¹?
A.P.: Kiedy by³am w drugiej klasie liceum,
zamarzy³am, by zostaæ dziennikark¹. Powiedzia³am
o tym rodzicom, a oni zrezygnowali z kupna
wiêkszego mieszkania, poniewa¿ uznali, ¿e ja i tak
tu, do Z³otoryi, nie wrócê. Oburzy³o mnie to trochê,
bo ze swojej perspektywy ocenia³am, ¿e oni niejako
przes¹dzili o moim losie. Czu³am siê trochê
nieswojo, a rodzice po prostu wyszli z za³o¿enia, ¿e
skoro chcê byæ dziennikark¹, to swoje ¿ycie
zawodowe zwi¹¿ê z jak¹œ du¿¹ gazet¹ w wiêkszym
mieœcie. PóŸniej jednak okaza³o siê, ¿e na studia
dziennikarskie nie dosta³am siê, wiêc posz³am na
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A.P.: Faktycznie. Jak ja zaczyna³am studia, to
œmia³am siê, ¿e posz³am na politologiê, aby znaleŸæ
mê¿a. Dziewczyn by³o znacznie mniej ni¿
ch³opaków. Teraz to siê zmieni³o i proporcje p³ci
wynosz¹ prawie 50/50. Ten kierunek szczególnie
przyci¹ga facetów, gdy¿ oni naiwnie myœl¹, ¿e po
tych studiach zostan¹ politykami albo przynajmniej
w ka¿dym wydaniu „Wiadomoœci” bêd¹
komentowaæ ich poczynania.
I.P.: Jest pani autork¹ ksi¹¿ki „Kobiety w
Parlamencie Europejskim. Prze³amywanie
stereotypu p³ci w polityce”. Sk¹d pomys³ na taki
temat?
A.P.: To jest ciekawy temat. Mnie interesuj¹ kobiety
w polityce, a szerzej - w sferze publicznej. Ostatnio
zajê³am siê zagadnieniem zwi¹zanym z obecnoœci¹
kobiet w wojsku. Tam ich przecie¿ jeszcze mniej ni¿
w polityce.
Parlament Europejski jest instytucj¹ zupe³nie inn¹
ni¿ w Polsce, równie¿ inaczej tam traktuje siê
kobiety. Tam p³eæ nie ma wiêkszego znaczenia,
poniewa¿ oczywiste jest, ¿e to kompetencje
decyduj¹ o zajmowanym stanowisku. Nie wszyscy
parlamentarzyœci jednak myœl¹ tak samo. Unia to
zbiór 27 krajów i ro¿nych kultur, w zwi¹zku z tym
rozmaitych pogl¹dów na rolê kobiety w ¿yciu
publicznym. Jednak¿e uczestniczenie w obradach
Parlamentu Europejskiego zobowi¹zuje równie¿ do
zweryfikowania swoich, czasami seksistowskich,
pogl¹dów.
Uzna³am, ¿e Parlament Europejski to enklawa dla
kobiet, gdzie nie ka¿e siê nam zajmowaæ tylko
sprawami kultury, edukacj¹ czy problemami ludzi
starszych. Chcia³am ten pogl¹d zweryfikowaæ. St¹d
pomys³ na ksi¹¿kê.
I. P.: Jaki by³ odzew na pani publikacjê?

A.P.: Ksi¹¿ka ukaza³a siê pó³ roku temu i od tego
czasu nie kontaktowa³am siê jeszcze z wydawc¹.
Nie mam zatem dok³adnych informacji na temat
tego, jak wygl¹da sprzeda¿. £atwiej mi
zaobserwowaæ odzew wœród studentów i
pracowników naukowych. Widzê, ¿e w bibliotece
moja ksi¹¿ka jest czêsto wypo¿yczana. Studentki i,
co istotne, studenci coraz czêœciej zajmuj¹ siê
problematyk¹ p³ci w ¿yciu spo³ecznym.
Nie wiem jednak, ile osób niezwi¹zanych z uczelni¹
kupuje tê ksi¹¿kê. Wyniki sprzeda¿y nied³ugo do
mnie dotr¹. Redaktor tej ksi¹¿ki uwa¿a, ¿e jak na
monografiê, ksi¹¿ka siê nieŸle sprzedaje. Ale co to
znaczy „nieŸle” - nie mam pojêcia.
I.P.: Pisz¹c tê ksi¹¿kê, spotyka³a siê pani zapewne z
parlamentarzystkami z ró¿nych krajów
europejskich. Jak na tym tle wypadaj¹ nasze
pos³anki?
A.P.: W Parlamencie Europejskim Polek jest
naprawdê niewiele, bo zaledwie siedem. Dolny
Œl¹sk reprezentuje pani Lidia Geringer de
Oedenberg, która politykiem jest od niedawna.
Niektórzy politolodzy mówi¹ „co z niej za polityk”.
Natomiast ona siê tam œwietnie sprawdza. Jest
bardzo aktywna i pracowita. Bardzo dba o swój
wizerunek, a to rzutuje na postrzeganie Polek w
ogóle.
Naszych pos³anek w PE jest tak ma³o, ¿e trudno je
postrzegaæ jak grupê (zupe³nie inaczej jest z
Niemkami). Ka¿da jest indywidualnoœci¹,
pochodz¹ z ró¿nych ugrupowañ i, co trudno sobie
wyobraziæ, niektóre nawet nie rozmawiaj¹ ze sob¹.
Bywa, ¿e nie mówi¹ sobie nawet „Dzieñ dobry”. Na
pewno niedobrze to œwiadczy o Polkach. Co gorsza,
okazuje siê, ¿e takie zachowanie jest to specialite de
la maison Polaków, poniewa¿ nasi pos³owie
zachowuj¹ siê bardzo podobnie.
I.P.: Dlaczego w Polsce jest tak ma³o kobiet w
polityce?
A.P.: Polityka jest postrzegana jako brudna sprawa.
Poza tym, jeœli kobieta myœli, by zaj¹æ siê polityk¹,
to chce za³atwiæ konkretn¹ sprawê. W zwi¹zku z tym
wybiera dzia³anie lokalne, w samorz¹dach
terytorialnych. Kiedy przed ostatnimi wyborami
samorz¹dowymi bra³am udzia³ w spotkaniu
kandydatek z wyborcami, us³ysza³am z ust jednej z
nich zdania: „Powiedzmy sobie szczerze - kobiety
nie nadaj¹ siê do polityki. Co one mog¹? Za³ataæ
dziurê w drodze? Nie pchajmy siê do wielkiej
polityki. Zostawmy j¹ mê¿czyznom.” To by³o jak
strza³ do w³asnej bramki. Kobiety, niestety, tak
siebie postrzegaj¹. A kiedy ju¿ trafi¹ do polityki, to
twierdz¹, ¿e s¹ tam przez przypadek. Istnieje
równie¿ stereotyp, który ka¿e traktowaæ kobietê
polityka jak istotê bezp³ciow¹. Kobieta w polityce
traci wdziêk. Która z nas chcia³aby byæ tak
postrzegana? Istnieje jeszcze jeden mit dotycz¹cy
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nauki polityczne, ale ca³y czas z myœl¹, ¿e
bêdê publicystk¹. I faktycznie, nawet
zaczê³am pracê w dzienniku „Wieczór
Wroc³awia”, ale kiedy urodzi³y siê dzieci,
musia³am zrezygnowaæ z tego zajêcia,
gdy¿ poch³ania³o ca³y mój czas: od rana do
wieczora z przerw¹ obiadow¹. W tej nowej
sytuacji nie mog³am pozwoliæ sobie na
dyspozycyjnoœæ, której wymaga siê od
dziennikarza.
Pomys³, by zostaæ na uczelni, pojawi³ siê w
zwi¹zku z tym, ¿e mia³am ma³e dzieci.
Kiedyœ by³o nie do pomyœlenia, by wi¹zaæ
pracê naukow¹ z wychowywaniem dzieci.
Mnie siê jednak wydaje, ¿e to idealne
po³¹czenie, poniewa¿ na uczelni jest siê
panem swojego czasu, pracuje siê wtedy,
kiedy ma siê ochotê. To, ¿e za³o¿y³am
rodzinê, spowodowa³o, i¿ pomyœla³am o
pracy naukowej. I nie ¿a³ujê.
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I.P.: Mam wra¿enie, ¿e kobiety s¹ mniej solidarne.
Kiedy g³osuj¹ w wyborach, prêdzej decyduj¹ siê daæ
szansê mê¿czyŸnie ni¿ kobiecie, choæ kandydaci s¹
tak samo kompetentni i wykszta³ceni.
A.P.: No tak, mê¿czyzna siê bardziej nadaje - takie
jest przekonanie. Gdyby kobiety g³osowa³y na
kobiety, nie by³oby problemu i tematu naszej
rozmowy. Kobiety stanowi³yby po³owê polityków.
Jednak faktycznie nie ma solidarnoœci wœród pañ.
Widaæ to wyraŸnie w polityce. Jeœli któraœ zajdzie
wysoko, to nie ci¹gnie za sob¹ innych.
Istnieje taki niepisany zwyczaj, ¿e kiedy mê¿czyŸni
podczas debaty nakrzycz¹ na siebie, zwymyœlaj¹
siê, to nic im nie przeszkadza, by potem razem iœæ na
piwo. Za³atwiaj¹ swoje sprawy w kuluarach czy
klubach. Kobiety natomiast, kiedy spe³ni¹ siê w tej
roli publicznej, uciekaj¹ czym prêdzej do domu, bo
tam czeka m¹¿, dziecko. Nie ma takiej przestrzeni,
gdzie mog³yby siê spotkaæ i budowaæ solidarnoœæ.
Istnieje jeszcze jedna przyczyna: kobieta nigdy nie
zapomina, ¿e jest kobiet¹ i chce siê przypodobaæ
mê¿czyŸnie. Woli z nim trzymaæ ni¿ z k³ótliwymi i
zawistnymi babami. Choæ tak naprawdê to nie tylko
kobiety s¹ k³ótliwe. Okazuje siê, ¿e podczas sporów
to one d¹¿¹ do pojednania, poniewa¿ k³ótniê
uwa¿aj¹ za stratê cennego czasu. Mê¿czyznom
nigdzie siê nie spieszy, nie p³acze im dziecko, nie
musz¹ ugotowaæ obiadu, dlatego przeci¹gaj¹ spory,
„bij¹ pianê”, bo chc¹ siê pokazaæ i wymêczyæ
przeciwnika. Mê¿czyŸni maj¹ inny styl dzia³ania.
A wracaj¹c do problemu solidarnoœci, to muszê
stwierdziæ, ¿e ja zawsze g³osujê na kobiety. Chyba z
przekory.
I.P.: Czytaj¹c pani ksi¹¿kê, zwróci³am uwagê na
dane statystyczne wskazuj¹ce, ¿e w lipcu 2006 roku
w Polsce w rz¹dzie polskim by³y trzy kobiety na
stanowiskach ministerialnych, a w Szwecji dziesiêæ.
Sk¹d te ró¿nice?
A.P.: Szwecja to kraj, w którym najwyraŸniej widaæ
równouprawnienie. Wiêcej kobiet zasiadaj¹cych w
parlamencie znajdziemy chyba tylko w Ruandzie,
ale tam po prostu podczas wojny wyginêli
mê¿czyŸni, wiêc panie przejê³y ich rolê. Jak
mê¿czyŸni siê odrodz¹, skoñczy siê
równouprawnienie.
W Szwecji jest inne ¿ycie spo³eczne. Zaczyna siê to
ju¿ w obrêbie rodziny. Na przyk³ad mê¿czyzna musi
wzi¹æ urlop rodzicielski, poniewa¿ w innej sytuacji
œwiadczenie przepadnie. 80%- 90% panów
wykorzystuje ten urlop, tym bardziej, ¿e jest on
p³atny. Pracodawca jest do tego przekonany, a
wynika to z prawa. U nas ci¹gle patrzy siê ze
zdziwieniem na tatê, który chcia³by opiekowaæ siê
swoim dzieckiem i w zwi¹zku z tym bierze urlop. To
kuriozum.
W Szwecji jest to naturalne. W zwi¹zku z tym
kobieta mo¿e realizowaæ siê w pracy zawodowej.
Dziecko od pierwszego roku ¿ycia przyjmowane
jest do ¿³obko-przedszkola.
Szerszy dostêp kobiet do polityki w Szwecji wynika
równie¿ z tzw. parytetów. Ka¿da partia polityczna

kwiecieñ 2007

ma nieoficjalnie ustalone, ile kobiet powinno dostaæ
siê z jej listy do parlamentu, a skoro kobiety s¹ w
parlamencie, to i znajdziemy je w rz¹dzie. Kolejni
premierzy deklaruj¹, ¿e w ich gabinecie po³owa
ministrów to bêd¹ kobiety. Taka tam jest kultura
polityczna. W Polsce nie do pomyœlenia. Ale jeszcze
gorzej ni¿ w Polsce jest w krajach basenu Morza
Œródziemnego.
Ciemn¹ stron¹ równouprawnienia w Szwecji jest
przemoc domowa. Tej przemocy coraz czêœciej
doœwiadczaj¹ mê¿czyŸni.
I.P.: Co nale¿a³oby zmieniæ w Polsce w organizacji
¿ycia spo³ecznego, by kobiety nie czu³y, ¿e s¹ na
straconej pozycji?
A.P.: Myœlê, ¿e nale¿a³oby wprowadzaæ te zmiany
w mentalnoœci kobiet. Wiele z nich twierdzi, ¿e to
naturalne, kiedy s¹ zdominowane przez mê¿czyzn.
Podrzêdna pozycja im nie przeszkadza, bo podobno
wynika z prawa naturalnego. I tu siê zaczyna rola
przedszkola, szko³y, które mia³yby oduczyæ
stereotypowego pojmowania p³ci i przypisanych jej
kompetencji. Sama obserwujê na przyk³adzie moich
synów, którzy chodz¹ do przedszkola, ¿e stereotypy
wci¹¿ pokutuj¹. Ci¹gle jest podzia³ na zajêcia czy
zabawy typowo ch³opiêce lub dziewczêce. Ostatnio
us³ysza³am, ¿e nazywaj¹ woŸnego (jedynego
mê¿czyznê wœród pracowników przedszkola)
panem dyrektorem. Dlaczego? Bo to pan.
Du¿e pole do dzia³ania maj¹ równie¿ rodzice.
Wa¿ne, by umieli wœród w³asnych dzieci równo i
racjonalnie rozdzielaæ obowi¹zki i nie traktowali
córki wyj¹tkowo, narzucaj¹c jej tzw. prace domowe.
I jeszcze rada dla nauczycieli: doceniajmy to, co
mówi¹ dziewczyny, nie lekcewa¿my ich
wypowiedzi.
I.P.: W pani ksi¹¿ce znalaz³am takie zdanie: „Bycie
kobiet¹ jest doœwiadczeniem tak bardzo odrêbnym
od bycia mê¿czyzn¹, ¿e mê¿czyzna, w pewnych
przynajmniej kwestiach, nie mo¿e byæ
reprezentantem kobiet.” Jest to wypowiedŸ bardzo
aktualna w sytuacji, kiedy ponownie politycy
debatuj¹ nad ograniczeniem praw kobiet do aborcji.
Co pani czuje, s³ysz¹c ich wypowiedzi na ten temat?
A.P.: Moim zdaniem to jest tylko problem
polityczny. Kiedyœ kobiety faktycznie traktowa³y
aborcjê jako œrodek antykoncepcyjny, ale to siê
zmieni³o. Ta pierwsza debata o aborcji w latach 90.
zmieni³a œwiadomoœæ Polek i Polaków. Nikt z nas
przecie¿ nie kwestionuje, ¿e aborcja jest z³a.
Œwiadomoœæ zosta³a zbudowana. Có¿ jeszcze
mo¿na zmieniæ? Tylko zaostrzyæ. Ale po co?
Najdziwniejsze, ¿e dyskusjê rozpoczynaj¹
mê¿czyŸni, a jeœli kobiety, to te, co ju¿ problemy
prokreacyjne maj¹ za sob¹.
Aborcja to problem prywatny, nie publiczny. Nie
s¹dzê, ¿e politykom, którzy domagaj¹ siê zmiany i
tak restrykcyjnego prawa, zale¿y na dobru jeszcze
nienarodzonych. To raczej zbijanie kapita³u
politycznego.
I. P: Jak pani ocenia nasz¹ politykê prorodzinn¹?
A.P.: Je¿eli becikowe uznaæ za politykê
prorodzinn¹, to œmieszne. Nikt o zdrowych
zmys³ach nie zdecyduje siê na dziecko, by otrzymaæ
w prezencie tysi¹c lub dwa tysi¹ce z³otych.
Kobieta, która decyduje siê zajœæ w ci¹¿ê, zdaje
sobie sprawê, ¿e powrót do pracy po urodzeniu
d z i e c k a b ê d z i e b a r d z o t r u d n y. ¯ ³ o b k i
polikwidowano, opiekunka kosztuje, zasi³ki
rodzinne s¹ mizerne. Powinny byæ jakieœ
rozwi¹zania systemowe. Ostatnio organizuje siê
konkursy na firmê przyjazn¹ mamie, ale to nie jest

inicjatywa rz¹dowa. Z tego, co ostatnio s³ysza³am,
pani Kluzik-Rostkowska przedstawi³a kilka
pomys³ów, których realizacja mog³aby coœ zmieniæ
w polityce prorodzinnej. Wiem, ¿e wraca chocia¿by
pomys³ przyzak³adowych przedszkoli.
I. P.: Jaki jest pani stosunek do feminizmu?
A.P.: Jestem feministk¹, co nie znaczy, ¿e
nienawidzê mê¿czyzn - lubiê ich (choæ nie
wszystkich), mam dzieci, przez piêæ lat by³am na
urlopie wychowawczym. Mo¿e to nietypowe dla
feministki. Jednak tu nie chodzi o to, by odwracaæ
role i ja bêdê pracowaæ, a mój m¹¿ wychowywaæ
dzieci. Feminizm siedzi w g³owie, nie musi byæ
manifestowany. Polega na odpowiednim
wychowaniu dzieci, …mê¿a. Mój m¹¿ zreszt¹
wiedzia³ od pocz¹tku, jakie mam pogl¹dy i pierwsz¹
próbê przeszed³, kiedy zaraz po œlubie
postanowi³am wyjechaæ do Francji na cztery
miesi¹ce. Mimo sprzeciwów, zrealizowa³am to
postanowienie. Pokaza³am, ¿e ¿ona nie musi zawsze
byæ przy mê¿u, ma prawo do samorealizacji. Jeœli
kobieta uwa¿a, ¿e ma takie same prawa jak
mê¿czyzna, to, wed³ug jednej z wielu definicji, jest
feministk¹. Ja jestem przekonana, ¿e jesteœmy
równi. Ró¿ni, ale równi.
I. P.: Jak wygl¹daj¹ pani plany na przysz³oœæ?
A.P.: Ostatnio ws³uchujemy siê w g³osy naszego
najm³odszego synka, który mówi, ¿e nie chce byæ
najm³odszy…Ale to jeszcze nie teraz. Na razie
dobrze czujê siê w pracy, rozkrêci³am siê po tych
piêciu latach siedzenia w domu. Pó³tora roku temu
zaczê³am pracê na uczelni, chcê zgromadziæ pewien
dorobek, by zdobywaæ kolejne szczeble naukowe.
Na doktoracie nie poprzestanê. Teraz przygotowujê
z kole¿ank¹ ksi¹¿kê na temat pozycji kobiet w
ró¿nych czêœciach Europy. Redagujê z kolegami z
uczelni podrêcznik do europeistyki dla studentów.
Teraz realizujê siê w pracy, choæ nie wykluczam, ¿e
do domu jeszcze zawitam… na d³u¿ej.
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Jesteœmy równi,
ale ró¿ni

kobiet w tej sferze, wed³ug którego karierê robi siê
przez ³ó¿ko.
Bardzo trudno zmierzyæ siê kobietom z takimi
stereotypami. Nic dziwnego, ¿e nie garn¹ siê do
polityki. Nie wynika to z faktu, ¿e s¹ w czymœ
gorsze. Absolutnie nie. Niestety, brakuje u nas
takiego treningu od dzieciñstwa, który pozwoli³by
prze³amywaæ pewne ograniczenia wynikaj¹ce ze
stereotypowego postrzegania kobiet i mê¿czyzn.
Ch³opców kszta³ci siê w kierunku aktywnoœci, by
brali sprawy we w³asne rêce, rozwijali swój pawi
ogon, a dziewczynki maj¹ byæ pracowite i potulne.

I. P.: Czuje siê pani kobiet¹ nowoczesn¹?
A.P.: Na pewno nie jestem kobiet¹ staroœwieck¹.
Jeœli istnia³yby tylko te dwa bieguny: nowoczesnoœæ
i staroœwieckoœæ, to jestem kobiet¹ nowoczesn¹.
Ostatnio, kiedy gdzieœ mia³am jechaæ samochodem,
m¹¿ t³umaczy³ mi, co mam zrobiæ, kiedy auto siê
popsuje. A ja mu na to: przecie¿ mam komórkê, jak
bêdzie awaria, to zadzwoniê po ciebie. Nie po to
wychodzi³am za m¹¿, ¿ebym teraz sama naprawia³a
auto. Taka ze mnie nowoczesna kobieta. Jednak
niedawno sama pojecha³am do mechanika na
przegl¹d i nawet zesz³am do kana³u, by poogl¹daæ,
co jest pod spodem samochodu. Mechanicy mieli
niez³¹ zabawê. A ja siê czu³am taka odpowiedzialna.
Prawd¹ jest jednak, ¿e lubiê siê wesprzeæ na mêskim
ramieniu.
I.P.: Dziêkujê z rozmowê.
Anna Paczeœniak z domu Bamburowicz (ur. 1975)
jest absolwentk¹ Instytutu Politologii we
Wroc³awiu. W 2005 roku obroni³a doktorat z nauki o
polityce. Pracuje jako adiunkt w Zak³adzie
Europeistyki Uniwersytetu Wroc³awskiego. Jej
zainteresowania naukowe dotycz¹ sektora
publicznego w Unii Europejskiej oraz problematyki
udzia³u kobiet w europejskiej polityce.
Rozmawia³a: Iwona Paw³owska
Zdjêcie: Robert Paw³owski

3

niczym siê nie zna³ i niczego wyt³umaczyæ sobie nie
pozwoli³ (sk¹d my to znamy?). W ten sposób
marzenia o uniwersytecie pêk³y jak bañka mydlana powsta³y niesnaski, a nawet konflikty. Oto dwa
skrajne przypadki roli jednostki - ojca i syna.
£acina - to jêzyk staro¿ytnych rzymian, a
w œredniowieczu - jêzyk uczonych. V. Trozendorf
by³ zafascynowany staro¿ytnym Rzymem, a
konkretnie ustrojem republiki rzymskiej oraz
kultur¹ staro¿ytnego Rzymu, a nade wszystko Cyceronem. Nie mo¿e wiêc dziwiæ, ¿e skoro ksi¹¿ê
pozwoli³ mu na stworzenie „szko³y autorskiej”, zaœ
w niej „klas autorskich” - to nasz Rektor siêgn¹³ do
wzorca rzymskiego. A mianowicie, zasady
funkcjonowania republiki rzymskiej stanowi³y
wzór dla zasad funkcjonowania gimnazjum
³aciñskiego w Z³otoryi. Na czele szko³y sta³
samorz¹d szkolny (magistratus scholasticus) na
czele z konsulem, 12 senatorami, 2 cenzorami.
Zorganizowano tak¿e s¹d szkolny. Uczniowie
(studenci) sprawowali te¿ ró¿ne „rzymskie”
funkcje: ekonomów, eforów, discoforów,
kwestorów, liktorów, trybunów - ka¿da ze œciœle
okreœlonym zakresem obowi¹zków. Ponadto starsi
studenci, zgodnie z rzymsk¹ zasad¹
- uczymy siê ucz¹c (docendo disicimus) - uczyli
m³odszych. Tê zasadê wdra¿a³ Trozendorf nie tylko
w okresie braków kadrowych, lecz na sta³e - jako
sposób przygotowania wychowanków do
przysz³ego ¿ycia. To by³o g³ówne przes³anie
rektora; szko³a mia³a swój mikroklimat
wychowawczy.
Czego uczono? Religia by³a na pierwszym
miejscu. A ponadto: kultura rzymska i grecka,
arytmetyka, sfera (astronomia), muzyka,
dialektyka, retoryka, filozofia naturalna i moralna,
w programie by³y te¿ æwiczenia fizyczne i
wycieczki. Dewiz¹ dydaktyki Trozendorfa by³o:
- zasad i regu³: ma³o i krótkie
- przyk³ady: jasne i niezbêdne
- æwiczenia: ustawiczne i niezliczone.
Kto uczy³? Po przejœciowych k³opotach rektor
Trozendorf zebra³ wyœmienit¹ kadrê prawie w
ka¿dej dziedzinie. W z³otoryjskiej szkole naucza³ m.
in. twórca podstaw gramatyki niemieckiej Johannes Clajus.
Kto studiowa³ w Z³otoryi? Wyró¿nikiem
z³otoryjskiej szko³y by³a surowa dyscyplina oraz
bardzo wysoki poziom nauczania. To œci¹gnê³o do
Z³otoryi rzeszê studentów prawie z ca³ej Europy.
Jest wysoce prawdopodobne, ¿e rocznie studiowa³o
tu oko³o 600 m³odzieñców. Wœród niej by³o bardzo
wielu Polaków pochodz¹cych ze znanych
szlacheckich rodzin. Wymieniæ wypada chocia¿by
Macieja Pstrokoñskiego - póŸniejszego kanclerza
koronnego oraz Erazma Glicznera ze ¯nina - autora
pierwszego traktatu pedagogicznego napisanego w
jêzyku polskim. Z zachowanych wspomnieñ
wychowanków wynika, ¿e V. Trozendorf by³
nauczycielem surowym, lecz sprawiedliwym.
Gdzie uczono? Mimo usilnych starañ nie uda³o siê
ustaliæ miejsca pierwszej szko³y. Uwzglêdniaj¹c
wszystkie odkryte dot¹d okolicznoœci
topograficzne, mo¿na przyj¹æ, ¿e by³ to teren przy
obecnym Zau³ku, w miejscu (i za) obecnym
zak³adem fryzjerskim M. Deneki. PóŸniejsza
lokalizacja nie budzi natomiast zastrze¿eñ - s¹ to
zabudowania klasztoru franciszkañskiego, które
ksi¹¿ê Fryderyk II przekaza³ szkole (1540 lub 1542
r.).
Zale¿y mi na tym, a¿eby czytelnicy uœwiadomili
sobie, ¿e z³otoryjskie Gimnazjum £aciñskie za
rektoratu V. Trozendorfa nie by³o zwyk³¹
peryferyjn¹ szko³¹ jakich by³o wiele. Na ca³ym
Œl¹sku, na ówczesnym obszarze kultury
niemieckojêzycznej, a wiêc na sporej czêœci Europy
by³a to szko³a jedyna tego typu. By³ to zak³ad
wychowawczy prowadzony na bardzo wysokim

Alfred Michler
*A. Michler, Valentin Trozendorf - nauczyciel
Œl¹ska, wyd. TMZZ, Z³otoryja 1996 r.
PS: Ani na uczelni w Opolu, ani we Wroc³awiu nie
us³ysza³em ani s³owa o Trozendorfie. Uwagê na
niego zwróci³ mi dopiero w Z³otoryi inspektor
oœwiaty Józef Górzañski. Jeœli w przedwojennej
historii z³otoryjskiej oœwiaty nikt nie mo¿e równaæ
siê z Trozendorfem, to w okresie powojennym pod
wzglêdem szeroko rozumianej dzia³alnoœci
oœwiatowej nikt jeszcze nie dorówna³ J.
Górzañskiemu (1934 - 1998).

Nauczyciel z³otoryjan
Gdy z panem Alfredem Michlerem
dyskutowaliœmy o rocznicy œmierci Trozendorfa,
niemal¿e w tej samej chwili pomyœleliœmy, ¿e przy
tej okazji nale¿a³oby wspomnieæ o innej postaci z
najnowszej historii Z³otoryi: panu Józefie
Górzañskim.
Trudno mi osobiœcie pisaæ o panu Górzañskim,
poniewa¿ nigdy nie by³em na tyle blisko jego osoby,
by poznaæ j¹ bli¿ej, ale mo¿e w³aœnie dlatego staæ
mnie na obiektywizm, pewien dystans. Dla mnie by³
dyrektorem Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych, w
sk³ad którego wchodzi³o Liceum Ogólnokszta³c¹ce,
a do niego przez cztery lata uczêszcza³em.
Postrzega³em wtedy swojego dyrektora, co
naturalne, z perspektywy ucznia, wiêc niemal¿e go
nie zauwa¿a³em. Dopiero póŸniej nauczono mnie,
¿e dobry mened¿er to taki, którego na co dzieñ nie
widaæ, ale jego brak natychmiast daje siê odczuæ. I
rzeczywiœcie, dla nas, uczniów LO, pan dyrektor by³
widoczny na apelach, jakiœ uroczystoœciach no i w
mniej przyjemnych sytuacjach. Trochê inaczej
wygl¹da³a zapewne perspektywa nauczycieli,
których pan dyrektor, w taki czy inny sposób,
motywowa³ do pracy, a jeszcze inaczej, gdy
spytamy siê o niego ludzi, którzy stykali siê z nim na
ró¿nych polach dzia³ania. Na pewno ocena nie jest
jednoznaczna. Wielu uwa¿a³o go za s³u¿bistê, ale
gdy tak rozmawiam na ten temat, to, co brano za
oznakê jego „s³u¿bistoœci”, by³o raczej przejawem
wielkiej samodyscypliny. I tu pojawia siê pewna
analogia byæ mo¿e ktoœ pos¹dzi mnie o pewne
nadu¿ycie, ale tak samo jak Trozendorf pan
Górzañski potrafi³ zaplanowaæ dok³adnie to, co
bêdzie robi³ dnia nastêpnego. Trozendorf
rozpisywa³ lekcje na sylaby pan Józef planowa³
ka¿dy dzieñ co do minuty. Pracy poœwiêca³ siê bez
reszty. Czêsto, gdy w niedzielê przeje¿d¿a³em
rowerem ko³o szko³y, widzia³em go jak maszeruje
do lub z pracy. Wszystkiego musia³ dojrzeæ,
wszystkiego dopilnowaæ. Kocha³ dzia³anie. Do tego
stopnia, ¿e resztê wolnego czasu poœwiêca³ pracy
spo³ecznej. Teraz okreœla siê takich ludzi mianem
pracoholików.
Pracê rozpocz¹³ w sierpniu 1954 r. w szkole
podstawowej w Soko³owcu. W 1956 r., po s³u¿bie
wojskowej, podj¹³ pracê w szkole podstawowej nr 1
w Z³otoryi, w której w krótkim czasie zosta³
kierownikiem. By³ m³ody, ambitny i wymagaj¹cy,

wymaga³ jednak wiêcej od
siebie ni¿ od innych. Gdy goni³
nauczycieli i m³odzie¿ do
budowy sali gimnastycznej,
sam te¿ zakasywa³ rêkawy.
PóŸniej, gdy by³ ju¿
inspektorem oœwiaty, jeŸdzi³ i
za³atwia³, dziêki wielkiemu
uporowi, i now¹ szko³ê w
Œwierzawie, i salê
gimnastyczn¹ w Nowym
Koœciele, i rozbudowê oœrodka
szkolno-wychowawczego w
Z³otoryi. Sala gimnastyczna
p r z y
L i c e u m
Ogólnokszta³c¹cych nie
powsta³a dlatego, ¿e ktoœ,

Rok 1958 - p. Józef Górzañski ze swoimi uczniami

gdzieœ tam, na górze to sobie wymyœli³. Trzeba by³o
jeŸdziæ i prosiæ, przekonywaæ i uzasadniaæ. To tylko
kilka materialnych przyk³adów. O wiele wiêcej
pracy w³o¿y³ w wychowanie i to nie tylko uczniów,
ale te¿ kadry nauczycielskiej. Choæ sam partyjny,
nie stosowa³ nigdy klucza partyjnego, nagradzaj¹c i
premiuj¹c nauczycieli. Motywowa³ ich do pracy,
zachêca³ do ustawicznego podnoszenia
kwalifikacji. Wychodzi³ z za³o¿enia, ¿e to nie sztuka
odnosiæ sukcesy z uczniami szczególnie
uzdolnionymi, ale nie lada wyczynem jest z
miernego ucznia zrobiæ dobrego.
Dba³ o dobór nauczycieli i kadry kierowniczej do
szkó³, stawiaj¹c przede wszystkim na kwalifikacje,
co nie zawsze podoba³o siê zwierzchnikom.
Nigdy nie kry³ swoich lewicowych pogl¹dów i
by³ im wierny. Obecnie takich ludzi dyskredytuje
siê, przypisuj¹c lojalnoœæ z³owrogim si³om. Oskar¿a
siê o umacnianie komunistycznego systemu.
Ja uwa¿am, ¿e po prostu kocha³ swoj¹ ojczyznê,
tak¹, jaka by³a byæ mo¿e w swojej naiwnoœci nie
dostrzega³ tego, co my teraz tak wyraŸnie widzimy,
siedz¹c wygodnie w kapciach przed kolorowym
telewizorem. Byæ mo¿e poprzez swoj¹ pracê
umacnia³ socjalizm. A mo¿e tylko
albo a¿
wychowywa³ m³odszych i starszych na dobrych,
przyzwoitych Polaków. Nikt mnie nie przekona, ¿e
za tzw. komuny wszyscy ludzie u w³adzy ni¿szej czy
wy¿szej byli Ÿli, zapatrzeni tylko we w³asn¹
korzyœæ. Byli te¿ ludzie przyzwoici. Ludzie, którzy

bardziej myœleli o innych ni¿ o sobie samym. I
wtedy i teraz s¹ tacy ludzie, z tym tylko, ¿e jest ich
bardzo niewielu.
Dopiero po wielu latach dowiedzia³em siê, jak to w
latach stanu wojennego, gdy coraz g³oœniej zaczêto
mówiæ o Katyniu, da³ woln¹ rêkê nauczycielom
historii, w jaki sposób bêd¹ ten temat omawiaæ. Nie
pamiêtam te¿, by któryœ z uczniów by³
przeœladowany za swoje pogl¹dy polityczne
(wyra¿ane np. odmow¹ uczestniczenia w pochodzie
pierwszomajowym). Ktoœ powie to ma³o. Ale
wtedy to by³o du¿o. Tak zachowywali siê tylko
przyzwoici ludzie. I gdy ktoœ dzisiaj próbuje mi
wmówiæ, ¿e przed 1989 r. nie by³o Polski, nie by³o
przyzwoitych ludzi, wszystko by³o z³e i prze¿arte
zgnilizn¹ moraln¹, wszyscy kombinowali, by³o
ponuro i nieprzyjaŸnie myœlê o ludziach takich jak
pan Józef Górzañski i utwierdzam siê w
przekonaniu, ¿e lat wtedy prze¿ytych nie
powinienem wstydliwie chowaæ w zakamarkach
pamiêci.
Pamiêtam ponury dzieñ pod koniec 1998 roku,
gdy na z³otoryjskim cmentarzu zebra³ siê t³um ludzi,
odprowadzaj¹cych, po raz ostatni, pana
Górzañskiego. Przecie¿ nikt nie kaza³ im tam
przyjœæ.
Robert Paw³owski
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Lutra „nie jako arcykacerza i sprawcê rebelio
luterana, lecz jako poszukuj¹cego i stawiaj¹cego
pytania”. I arcybiskup opolski A. Nossol: „Ani
ewangelickie, ani katolickie chrzeœcijañstwo nie
mo¿e obojêtnie przejœæ obok postaci i orêdzia tego
cz³owieka, który jest przede wszystkim œwiadkiem
Chrystusa”.
W okresie naszych poœwi¹tecznych rozwa¿añ
poœwiêæmy te¿ tym dwom cytatom trochê naszej
uwagi. Tak uczynili celebruj¹cy nabo¿eñstwo
ekumeniczne ksi¹dz Marian Sobczyk i pastor Jan
Zaj¹czkowski (26. 05. 1995 r.) w Koœciele
Narodzenia Najœwiêtszej Marii Panny.
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w pozytywnym znaczeniu. W swoim czasie
poœwiêci³em im swój czas na miarê swoich
mo¿liwoœci: œw. Jadwiga, Henryk I Brodaty,
Helmrichowie, Zedlitzowie, ród Feige, pastor Guhl.
Nie tracê te¿ z pola widzenia wspó³czesnych
„bohaterów” okresu powojennego. Wybitni
„Goldergerzy” nadawali tempo i rytm ¿ycia miastu
do 1945 r. Teraz czyni¹ to „z³otoryjanie” i cieszê siê,
¿e moja lista tych ostatnich powoli, lecz wyd³u¿a siê.
Dzisiaj chcia³bym przypomnieæ postaæ pó³duchownego, pó³-nauczyciela, dziêki któremu o
szesnastowiecznej Z³otoryi by³o niemniej g³oœno
ni¿ za spraw¹ „gor¹czki z³ota” w XIII wieku. By³
z³otoryjaninem z wyboru, a nie z urodzenia; urodzi³
siê w Trójcy ko³o Zgorzelca. Pozosta³ jednak w
naszym mieœcie i w swojej szkole mimo nêc¹cych
propozycji z wiêkszych oœrodków, np. ze Zgorzelca
czy z Norymbergii. „Wzrostu by³ niskiego, jakby
kompendium cz³owieka, cera ¿ywa, wyraz twarzy
powa¿ny - niemal ponury, lecz wzrok ognisty i
mocny”. Filip Melanchton, jeden z najtê¿szych
umys³ów okresu odrodzenia okreœli³ Trozendorfa
jako tego, który „urodzi³ siê do nauczycielstwa jak
Scypio do wojny” (Scypio-wybitny wódz rzymski).
To pochwa³a talentu pedagogicznego Valentina
Trozendorfa. Przypomina mi siê epizod z pocz¹tku
mojej kariery nauczycielskiej w z³otoryjskim LO.
Jeden z nauczycieli arcywa¿nego przedmiotu mia³
tê przypad³oœæ, ¿e „do Gawora” (piwiarnia przy
obecnej ul. Pi³sudskiego) wyskakiwa³ nie tylko tu¿
po lekcjach, lecz potrafi³ to zrobiæ nawet na du¿ej
przerwie. Kiedy sytuacja dla tego smakosza piwa
sta³a siê niebezpieczna, do mnie - jako do
wychowawcy - niemal oficjalnie zg³aszali siê moi
wychowankowie, a tak¿e ich rodzice, w obronie
tego nauczyciela. Ich koronnym argumentem by³o
to, ¿e „on nawet po piwie lepiej wyt³umaczy ni¿
niejeden na trzeŸwo”. Ten cytat sprzed czterdziestu
lat przytaczam tu li tylko jako pochwa³ê talentu
pedagogicznego. Dzieci, szczególnie m³odzie¿
uwielbiaj¹ i kochaj¹ nauczycieli utalentowanych nie znosz¹ i nie cierpi¹ nijakich.
Trozendorfa po jego wyk³adach studenci wynosili z
sali na rêkach. To chyba najwy¿szy wyraz uznania
dla nauczyciela.
Co jednak oprócz talentu sprawi³o, ¿e ten
niepozorny mê¿czyzna urós³ do rangi najwiêkszego
z³otoryjanina? Wspó³czesnym wyda siê to
nieprawdopodobne i wrêcz niewiarygodne, lecz o
wielkoœci tego niewysokiego mê¿czyzny
rozstrzygnê³o - po pierwsze: kilkanaœcie
w³asnorêcznie zapisanych kartek, na których
zmieœci³ swój „plan studiów” i „statut z³otoryjskiej
szko³y” i po drugie: jak on sam, i jego kadra,
realizowa³ w praktyce pedagogicznej owe zapisy. Z
tym drugim elementem jest pewien k³opot, gdy¿ w
zakresie dzia³añ, które dzisiaj nazwalibyœmy

metodyk¹, Trozendorf pozostawi³ po sobie niewiele.
Wiemy zatem dok³adniej co osi¹gn¹³, ni¿ jak to
osi¹gn¹³. Jeœli kogoœ bardzo zdziwi, ¿e za
kilkanaœcie kartek mo¿na zostaæ uznanym za wielki
autorytet lub nawet najwybitniejszym - to bardzo
proszê. Proszê spróbowaæ wypromowaæ siê. Niech
jednak przystêpuj¹cy do rywalizacji maj¹
œwiadomoœæ, ¿e nale¿a³oby napisaæ coœ, nawet tylko
kilkanaœcie kartek, czego nikt przed nimi nie
napisa³. Nie iloœæ i fizyczna waga kartek, lecz ich
waga merytoryczna i sens zadecyduj¹.
A có¿ takiego Trozendorf napisa³? Nic
wielkiego. Mo¿na to przeczytaæ w ci¹gu pó³
godziny*. Podkreœlam jednak ponownie, ¿e przed
Trozendorfem ¿aden myœliciel, ¿aden duchowny,
¿aden pedagog - nikt tak tych prostych i oczywistych
prawd, w tak prosty i oczywisty sposób nie uj¹³.
Dopiero po nim jego uczniowie rozpowszechnili to
po ca³ej Europie: od Strassburga - po Ukrainê, od
Ba³tyku - po Siedmiogród. Co rozpowszechnili?
Rozpowszechnili teoriê i praktykê pedagogiczn¹
Wielkiego Rektora ze Z³otoryi.
Valentina Trozendorfa œci¹gnêli do Z³otoryi
Helmrichowie (burmistrzowska z³otoryjska rodzina
w XVI w.), a konkretnie Georg Helmrich, kiedy
pierwszy raz zosta³ burmistrzem. Ten pierwszy
pobyt w Z³otoryi nie przyniós³ oczekiwanych
efektów - by³ zbyt krótki, gdy¿ ksi¹¿ê Fryderyk II
zabra³ Trozendorfa do Legnicy, gdzie w 1527 r.
powo³a³ uniwersytet. Ta inicjatywa, g³ównie
wskutek konfliktów religijnych, zakoñczy³a siê
niestety niepowodzeniem. Dla Z³otoryi by³ to
jednak szczêœliwy zbieg okolicznoœci, gdy¿ V.
Trozendorf powróci³ do naszego miasta,
zapocz¹tkowuj¹c z³ote æwieræwiecze z³otoryjskiej
oœwiaty (1531-1556). W wielkim uproszczeniu
mo¿na powiedzieæ, ¿e ci dwaj œwiatli mê¿owie
(Trozendorf i Fryderyk II) postanowili zrealizowaæ
w Z³otoryi to, czego nie uda³o siê im osi¹gn¹æ w
Legnicy. W Z³otoryi, na bazie dobrej szko³y
prowadzonej przez Hieronimmusa Gürtlera
(Aurimontanusa), V. Trozendorf zorganizowa³
wzorcowe gimnazjum (gymnasium illustre).
Szko³a jako „ksi¹¿êca” (schola ducalis) pozostawa³a
pod opiek¹ samego ksiêcia. Rektor Trozendorf
wbrew ówczesnemu pr¹dowi, gdy rodzi³y siê w
literaturze jêzyki narodowe, przeforsowa³ zasadê, ¿e
w z³otoryjskim gimnazjum jêzykiem wyk³adowym i
obowi¹zuj¹cym w kontaktach miêdzy uczniem a
nauczycielem, miêdzy uczniami oraz miêdzy
nauczycielami - bêdzie nie jêzyk niemiecki, lecz
jêzyk ³aciñski. St¹d te¿ z³otoryjsk¹ placówkê
nazywano tak¿e „gimnazjum ³aciñskim”. Ta sprawa
zas³uguje jeszcze na kilka s³ów. Trozendorf po
wyst¹pieniu Marcina Lutra (1517r.) stan¹³
jednoznacznie - a nie okrakiem na barykadzie - po
jego stronie, chocia¿ jeszcze w roku 1518 przyj¹³ we
Wroc³awiu œwiêcenia kap³añskie.
By³ jednym z najwybitniejszych ludzi tzw. drugiego
szeregu reformatora.
Luter przet³umaczy³ Bibliê na jêzyk niemiecki,
tworz¹c podstawy literackiego jêzyka
niemieckiego, a tymczasem jego pierwszy cz³owiek
w Z³otoryi postêpuje wrêcz odwrotnie -utrwala
³acinê. Ten fakt œwiadczy o wysoce samodzielnej
roli, jak¹ Trozendorf odgrywa³ w tym krêgu i w tej
czêœci Europy. To nie by³ rektor (dyrektor) urzêdnik, który p³aszczy³ siê przed ka¿d¹ w³adz¹
,byle tylko zachowaæ stanowisko. Wrêcz
przeciwnie, spiera³ siê z ni¹ ostro, gdy chodzi³o o
interes szko³y i dobro wychowanków.
Z permanentnych dyskusji z m¹drym
ksiêciem Fryderykiem II zrodzi³a siê idea
Uniwersytetu w Z³otoryi. Kadra profesorska,
program studiów oraz baza stwarza³y tak¹
mo¿liwoœæ. Jednak z nastêpc¹ Fryderyka II, jego
synem Fryderykiem III, nie by³o ju¿ niestety „¿adnej
rozmowy”, gdy¿ ten niczym siê nie interesowa³, na
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W historii
interesuje mnie
przede wszystkim
cz³owiek i jego
dzia³anie - jego
pozytywna lub
negatywna rola w
procesie dziejowym
œwiata, pañstwa,
regionu. W istocie
cz³owiek znaczy tyle,
ile jego dzia³anie, a
raczej owoce tego
dzia³ania. Z historii
Z³otoryi i Ziemi
Z³otoryjskiej wy³ania
siê sporo wybitnych
jednostek i rodzin,
których dzia³anie
sprawi³o, ¿e o
Z³otoryi by³o g³oœno

gromadz¹, chcê wiêc, aby tak¿e tu, bez wszelkiej
ró¿nicy byli jednakowo traktowani”. Tak - skromny
i pracowity dyrektor szko³y, lecz Wielki Rektor, nie
zna³ i nie tolerowa³ waœni narodowoœciowych.
Swoim wychowankom wpaja³ zasadê: „kochajcie
prawdê i pokój”.
Tak¿e wspó³czeœni z³otoryjanie mog¹ byæ dumni z
tego, ¿e tu przed 550 laty dzia³a³a wybitna postaæ.
Swoim znajomym i zagranicznym wycieczkom
winniœmy pokazywaæ jego pomnik m. in. dlatego, ¿e
oto katolicka i polska Z³otoryja postawi³a pomnik
cz³owiekowi, o którym nie wiadomo, czy bardziej
by³ ksiêdzem, czy nauczycielem. Ale na pewno by³
protestantem i na pewno by³ szlachetnym
cz³owiekiem. W ten sposób mieszkañcy Z³otoryi i
ówczeœni decydenci (burmistrz K. Zwierzyñski,
ksi¹dz proboszcz M.
Sobczyk) wystawili dobre œwiadectwo tak¿e samym
sobie: œwiadectwo rozumienia zasad ekumenizmu i
tolerancji religijnej. Nie znam innego miejsca na
ziemi, gdzie tu¿ obok œwi¹tyni katolickiej sta³by
pomnik protestanta. Tê wyj¹tkowoœæ powinniœmy
podkreœlaæ.
Jeœli ktoœ dopiero teraz uœwiadomi³ sobie ten fakt i
aspekt sprawy, i jednak „zabola³o” go jego polskie i
katolickie sumienie, to niech pos³ucha, co
powiedzieli o Lutrze, a wiêc i o Trozendorfie. Jan
Pawe³
II: jako pierwszy papie¿ po 450 latach wymieni³ M.
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Kochajcie prawdê i pokój

poziomie dydaktycznym i wychowawczym.
G³ównym punktem ciê¿koœci tej placówki by³a nie
tyle szko³a, ile internat; studentom fundowano
stypendia.
Jak radzi³ sobie Trozendorf z tak¹ mieszanin¹
narodowoœciow¹? Nie znalaz³em ¿adnego œladu,
który wskazywa³by, a¿eby nie by³o uprawnione
stwierdzenie, ¿e te problemy uk³ada³ doskonale.
Zreszt¹, tak¹ szko³ê - tygiel móg³ prawid³owo i
sprawiedliwie prowadziæ tylko on (lub ktoœ taki).
On, cz³owiek pogranicza polsko - niemiecko czeskiego, który z piersi matki wyssa³ porozumienie
i ró¿norodnoœæ kulturow¹. Nacjonaliœci niemieccy
(lub nacjonalistycznie nastawieni) uwa¿aj¹ V.
Trozendorfa wy³¹cznie za „swojego”. Ich polscy
odpowiednicy widz¹ w nim natomiast w najlepszym
wypadku „nieswojego” . Skrajnoœci jak zwykle
przes³aniaj¹ prawdziwy obraz: Trozendorf jest
Œl¹zakiem, co najwy¿ej - niemieckim Œl¹zakiem.
Urodzi³ siê na Œl¹sku jako poddany króla czeskiego
(14. 02. 1490 r.); zmar³ jako poddany cesarza
Habsburgów (26. 04. 1556 r.). Przez ca³e swoje
aktywne ¿ycie by³ natomiast poddanym œl¹skich
Piastów w Legnicy - z nimi k³óci³ siê i
wspó³pracowa³ dla dobra wspania³ej z³otoryjskiej
szko³y. Tylko ktoœ taki jak V. Trozendorf móg³ ju¿ w
pierwszym zdaniu pierwszego rozdzia³u swojego póŸniej s³ynnego - „porz¹dku szkolnego” napisaæ:
„skoro ze wszystkich stron œwiata ludzie siê tutaj
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„Chcemy zostaæ!”. S³ychaæ by³o g³osy, ¿e to, co
mówi burmistrz, to slogany, a niektóre dzieci i tak
nie dotr¹ do szko³y. Pow¹tpiewano, czy na pewno
nie ma planów likwidacji gimnazjum. Sugerowano,
¿e decyzja o ewentualnym przeniesieniu szko³y
mog³aby zapaœæ za kilka lat. Burmistrz wskazywa³,
¿e spoza miasta do gimnazjum uczêszcza tylko 33
uczniów, a wszystkie jego dotychczasowe plany
zosta³y zrealizowane. Dzieci z ul. Garbarskiej bêd¹
dowo¿one najpierw do dworca PKS, a potem pod
szpital. Nie uwierzy³ w automatyczny zanik
tradycji, niebezpieczeñstwo skumulowania agresji,
odrzuci³ oskar¿enia o agresjê g³ównie ze strony
uczniów Gimnazjum nr 2, podkreœli³ ponownie, ¿e
nie chodzi o pieni¹dze. Tadeusz Szapowa³, ucz¹cy
wf w G 1, podwa¿y³ sens budowy boisk
wielofunkcyjnych w obliczu ni¿u demograficznego.
Jego zdaniem, z pewnoœci¹ nie przetrwaj¹
przynajmniej tradycje szko³y sportowej. Gdy
Ma³gorzata Bartkowska, nauczycielka ZSZ, spyta³a
o nastêpstwa przeniesienia niektórych klas ZSZ na
Kolejow¹, czego nie wykluczy³ P. Choczaj, dyr. A.
Skowroñski odebra³ jej g³os, a zaraz potem
wiêkszoœæ zgromadzonych opuœci³a aulê. Chwilê
potem A. Skowroñski wyjaœni³, i¿ w dniu 14 marca o
decyzji mówi³ tylko „byæ mo¿e”, a na s³owa jednego
z rodziców, ¿e du¿o uczniów wybiera w³aœnie G 1 ze
wzglêdu na budynek, odpar³, ¿e ma inne sygna³y w
tym wzglêdzie. Burmistrz powtórzy³, ¿e decyzja
zapadnie na sesji Rady Miejskiej i ¿e nigdy do tej
pory nie stwierdzi³, ¿e ju¿ zosta³a podjêta. Na
pytanie o obecnoœæ rodziców na sesji, stwierdzi³, i¿
jeœli bêdzie du¿e zainteresowanie, to sesja mo¿e
odbyæ siê nawet w hali sportowej.
„Gazeta Z³otoryjska”, która ukaza³a siê 28
marca, nie pozostawi³a jednak rodzicom i uczniom,
a tak¿e radnym, ¿adnych z³udzeñ (tekst artyku³u
powstaæ musia³ przed 27 marca). Autor stwierdzi³
ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ, ¿e „od przysz³ego roku
szkolnego Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2
znajdowaæ siê bêd¹ w jednym budynku - na ul.
Wilczej. Dzieci skorzystaj¹ na standardzie,
opuszczaj¹c niedoinwestowany budynek na ul.
Kolejowej, a dodatkowo Gimnazjum nr 1 zyska
dostêp do nowoczesnej hali sportowej”. Artyku³ w
ogóle nie odniós³ siê do w¹tpliwoœci rodziców,
uczniów i nauczycieli. Na sesji Rady Miejskiej w
dniu 28 marca burmistrz okreœli³ zebranie w
poprzednim dniu jako „przedwczesne”. Wiêcej
szczegó³ów, m.in. wypowiedzi uczniów oraz
argumenty obu stron, przyniós³ tekst w S³owie
Polskim-Gazecie Wroc³awskiej z 30 marca.
Na pocz¹tku kwietnia Ko³o Terytorialne
Platformy Obywatelskiej napisa³o w oœwiadczeniu,
i¿ „ z niepokojem obserwuje sposób informowania o
planach przeniesienia gimnazjum z ul. Kolejowej na
ul. Wilcz¹,…tak istotne decyzje dla spo³ecznoœci
miasta i regionu winny byæ wczeœniej konsultowane
z odpowiednimi przedstawicielami
zainteresowanych stron… oraz radnymi Rady
Miejskiej i Rady Powiatu(stanowisko PO dotyczy
równie¿ pomys³u po³¹czenia szpitala z³otoryjskiego
z placówk¹ w Legnicy - przyp. RG). Tylko
uczciwoœæ postêpowania, wiarygodne informacje i
partnerskie rozmowy mog¹ s³u¿yæ pozytywnym
decyzjom podejmowanym w interesie
spo³ecznym”. Nauczyciele gimnazjów ostatnio nie
bardzo chc¹ na ten temat dyskutowaæ.
Sesja Rady Miejskiej odbêdzie siê w dniu 25
kwietnia. Dwa dni wczeœniej zbiera siê Komisja
O œ w i a t y. Z o b a c z y m y, j a k i e p r z y n i o s ¹
rozstrzygniêcia.
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przecinka”.
Nie tylko pisanie wychodzi im bardzo dobrze.
Po wejœciu do pracowni artystycznej
zachwyci³yœmy siê bombkami zrobionymi przez
wychowanków. Dowiedzia³yœmy siê, ¿e po
wykonaniu s¹ sprzedawane na ró¿nego rodzaju
aukcjach. Za zarobione pieni¹dze podopieczni
je¿d¿¹ na wycieczki. „Ostatnio byliœmy w górach
przez tydzieñ”- mówi pan kierownik.
W r a m a c h p r o g r a m u „ Wy m i a n a
Doœwiadczeñ” WTZ nawi¹za³ wspó³pracê z
Niemcami. Dziêki niej niepe³nosprawni maj¹
kontakt z wiêksz¹ iloœci¹ ludzi o podobnych
problemach, od których mog¹ siê nauczyæ nowych,
przydatnych w codziennym ¿yciu, umiejêtnoœci.
Warsztaty Terapii Zajêciowej s¹ jedyn¹
szans¹ na przystosowanie siê osób upoœledzonych
do normalnego ¿ycia i przygotowania ich do wejœcia
na rynek pracy. Dziêki nim uczestnicy nabieraj¹
wiêkszej pewnoœci siebie i utwierdzaj¹ siê w
przekonaniu, ¿e s¹ potrzebni. Oby takich instytucji
powstawa³o jak najwiêcej, gdy¿ daje to satysfakcjê
nie tylko uczestnikom, ale i organizatorom.
Anna Pitera i Marta Ko³odziej

Nasza duma
Wroc³awiu na egzaminie, by³ inspirowany
fragmentem powieœci ,,Zbrodnia i kara” Fiodora
Dostojewskiego. Autor próbuje nam wyt³umaczyæ
bohatera przed czytelnikiem i pokazaæ to, ¿e
cz³owiek nie jest do koñca z³y. Nie udaje mu siê,
gdy¿ Raskolnikow zabija… mimo wszystko.
Odebra³am tej historii tradycyjnego narratora i
doda³am odwieczny spór Dobra ze Z³em.
Stworzyliœmy postacie na wzór diab³a i szatana.
Zobrazowaliœmy to kostiumem - aktorzy
odtwarzaj¹cy te postaci ubrani byli w bia³y i czarny
p³aszcz. W finale jednak naiwne dobro, czyli ta
postaæ w bia³ym p³aszczu, okazuje siê wartoœci¹
przegrana.
E&M: Jak du¿o czasu poœwiêca Pani dla teatru?

Teatr „Mimo wszystko” od zawsze by³ chlub¹
z³otoryjskiego ogólniaka. A wszystko to dziêki pasji
pani Jolanty Zarêbskiej, która z oddaniem kieruje
m³odzie¿ na drogê artystyczn¹. Godziny pracy
przynosz¹ niesamowite efekty.
E&M: Z czyjej inicjatywy powsta³ teatr w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym?
Jolanta Zarêbska: Teatr w tej szkole powsta³ na
moj¹ wyraŸn¹ propozycjê rekrutacji do takiej formy
zajêæ pozalekcyjnych. Na pocz¹tku nosi³
miano,,Teatrzyk LO”. W efekcie moich studiów na
wydziale Re¿yserii Teatru Dzieci i M³odzie¿y
zaistnia³a taka potrzeba, aby grupa teatralna, z któr¹
pracowa³am, wykaza³a siê ¿ywym udzia³em w
formie mojego egzaminu. M³odzie¿ zgodzi³a siê i
pojechaliœmy do Wroc³awia. Tam, na scenie Szko³y
Teatralnej zagraliœmy spektakl mojego autorstwa,
ale nie powsta³by on, gdyby nie ta wspania³a grupa,
z któr¹ wspó³pracowa³am. Zdaliœmy ten egzamin na
5.
E&M: Sk¹d wziê³a siê nazwa teatru ,,Mimo
wszystko”?
J.Z.:

Spektakl, który prezentowaliœmy we

J.Z.: Teatr jest moj¹ pasj¹, nie licz¹c spotkañ z
m³odzie¿¹. Staram siê bywaæ przynajmniej raz w
miesi¹cu w teatrze wraz z nimi w ramach edukacji
teatralnej. Organizujê wyjazdy do teatrów, g³ownie
s¹ to sceny wroc³awskie. Odczuwam olbrzymi¹
satysfakcjê, kiedy wracamy z teatru i moi uczniowie
s¹ zadowoleni, zaintrygowani i rozmawiaj¹ o tym.
Wtedy ja czujê siê szczêœliwa i wiem, po co to robiê.
E&M: Ostatnio w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
odby³o siê XI Spotkanie z Piosenka Poetyck¹, czy
mo¿e nam Pani coœ wiêcej na temat tej formy
powiedzieæ?
J.Z.: Jest to forma, któr¹ postanowi³am
kontynuowaæ, pracuj¹c w poprzedniej szkole, by³a
to szko³a w Wilkowie, stworzyliœmy Federacjê
Inteligentnych Uczniów. By³ to kabaret, tam
uprawialiœmy formê poezji œpiewanej. Gdy
przysz³am do Liceum, postanowi³am to
kontynuowaæ, tym bardziej, ¿e mój poprzednik Pan
Pawe³ Choczaj zaproponowa³ mi, ¿eby te dzieci,
które ja wypuszczam, gdzieœ tam nie przepad³y,
¿eby je wyeksponowaæ. Scena piosenki utworzy³a
siê, poniewa¿ okaza³o siê bardzo szybko, ¿e
uczniowie potrafi¹ sobie doskonale poradziæ w
doborze akompaniamentu. Formu³a przyjê³a siê i
wci¹¿ trwa, ju¿ 11. rok.

E&M: Co daje m³odym ludziom udzia³ w takiej
formie zajêæ pozalekcyjnych?
J.Z.: Najwa¿niejsze jest uwra¿liwianie, poniewa¿
gdzieœ ten poziom wra¿liwoœci nam uciek³ i teraz
trzeba wysoko podskoczyæ, aby dosiêgn¹æ tego, co
tkliwe, pokazaæ nasze wewnêtrzne piêkno i dobro.
Staram siê uczyæ kreatywnoœci, która pomo¿e
m³odym ludziom radziæ sobie i otworzyæ siê w
przysz³oœci.
E&M: Sk¹d Pani czerpie pomys³y na spektakle?
J.Z.: Pomys³y mog¹ byæ ró¿ne, natomiast ja mam te
ci¹goty polonistyczne. Istniej¹ trudne dzie³a
literatury i m³odzie¿ podchodzi do nich z rezerw¹.
Kiedy siê zobaczy coœ na scenie, zinterpretowane od
nowa, przeniesione w czasie, bli¿ej ku
wspó³czesnoœci, okazuje siê to o wiele prostsze do
zrozumienia. Postanowi³am interpretowaæ moimi
scenariuszami trudne lektury.
E&M: Jakie ma Pani marzenia i plany na
przysz³oœæ?
J.Z.: Chcia³abym wyjœæ w eliminacjach ze swoim
teatrem na zewn¹trz. Na razie nie mo¿emy tego
zrobiæ, bo nie ma finansów. Tak w³aœnie przepad³
nam przegl¹d teatrów szkolnych w K³odzku.
Chcielibyœmy pojechaæ do Poznania i walczyæ o
zdobycie Z³otej Maski. Nie liczê na wygran¹, ale
chcia³abym choæ raz pojechaæ do Poznania z moim
teatrem i byæ tam, gdzie rozdaj¹ Z³ote Maski.
By³aby to mobilizacja dla teatru. Ale przede
wszystkim jestem polonistk¹ i najwa¿niejsze jest dla
mnie uczenie literatury, chcê zachêciæ ludzi do
czytania, bo zanika jako indywidualna potrzeba.
Czytanie staje siê coraz bardziej elitarne, a powinno
byæ powszechn¹ form¹ poznawania, badania œwiata.
Marzê ci¹gle, aby dziêki moim lekcjom m³odzi
ludzie wykszta³cili w sobie tê potrzebê.
Rozmawia³y: Ewa Derbisz i Monika Kozubska
Zdjêcie: Andrzej Fr¹ckiewicz
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Warsztaty Terapii Zajêciowej istniej¹ w naszym
mieœcie od 2004 roku. Zainicjowa³a je Fundacja
Rozwoju Powiatu Z³otoryjskiego. Dla zdrowych
ludzi takie zajêcia mog¹ nie mieæ wiêkszego
znaczenia, jednak dla pokrzywdzonych przez los,
niepe³nosprawnych maj¹ one ogromn¹ wartoœæ.
W obecnej chwili w terapii bierze udzia³
dwadzieœcia piêæ osób z problemami umys³owymi,
w wieku od osiemnastu do trzydziestu oœmiu lat.
Nowe osoby s¹ mile widziane, jednak dolna granic¹
wieku to18, a górna 30 lat. Mimo ró¿nicy wieku
wszyscy s¹ traktowani jednakowo zarówno przez
swoich terapeutów, jaki i kolegów.
Wchodz¹c do oœrodka, poczu³yœmy
ogromn¹ ¿yczliwoœæ ze strony zgromadzonych tam
m³odych ludzi. Ciesz¹ siê oni, ¿e mog¹ przebywaæ w
towarzystwie swoich rówieœników oraz maj¹
miejsce do codziennych spotkañ. Bardzo chêtnie
nawi¹zuj¹ nowe znajomoœci i z otwartymi
ramionami przyjmuj¹ nowych kolegów do swego
grona. Nie maj¹ ¿adnych problemów z akceptacj¹

drugiego cz³owieka.
Zajêcia maj¹ na celu zjednywanie ze sob¹
ludzi o podobnych problemach, jednak nie to jest
najwa¿niejsze. Chodzi o to, aby niepe³nosprawni
potrafili poruszaæ siê w g¹szczu problemów
dzisiejszego ¿ycia. Dlatego te¿ w ka¿dym miesi¹cu
dostaj¹ oni tzw. trening ekonomiczny. Jest to kwota
oko³o 100 z³, któr¹ mog¹ wydaæ na swoje potrzeby.
Jeœli pope³ni¹ b³¹d w pracy lub zachowaj¹ siê
niew³aœciwie, pensje s¹ im ucinane. Za dobre
sprawowanie wynagrodzenie mo¿e byæ wiêksze.
„Upoœledzeni umys³owo ludzie chc¹ czuæ
siê potrzebni. W tym celu w naszej placówce istnieje
szereg ró¿nych pracowni”- mówi pan Kamil
Krupiñski, kierownik oœrodka. Podopieczni
korzystaj¹ z sali komputerowej, artystycznej,
stolarskiej, gospodarstwa domowego, plastycznej
czy dobrego stylu. Z tej ostatniej wychowankowie
oœrodka zrobili sobie mini klubik. Spotykaj¹ siê tam,
gdy maj¹ przerwy, rozmawiaj¹, ¿artuj¹ i bardzo
dobrze siê bawi¹.
Dziêki komputerom niepe³nosprawni
mog¹ sprawdziæ siê w przepisywaniu tekstów.
„Robi¹ to, jak nikt inny, po prostu œwietnie”stwierdza zadowolony pan Kamil. „Potrafi¹
odwzorowaæ dok³adnie wszystkie znaki, co do
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Od pocz¹tku marca w mieœcie przedmiotem
wielu dyskusji sta³y siê znów problemy oœwiaty.
Tym razem jednak nie chodzi np. o trudnoœci
wychowawcze czy molestowanie uczniów.
W ostatnich dniach lutego Starostwo Powiatowe
wypowiedzia³o umowê dotycz¹c¹ wynajmowania
przez klasy Zespo³u Szkó³ Zawodowych dwóch
piêter gmachu szkolnego przy ul. Wilczej,
podlegaj¹cego Urzêdowi Miasta. Ju¿ parê dni
póŸniej powsta³a myœl (mniejsza o to, czy pierwszy
wpad³ na ni¹ Burmistrz Miasta czy Zbigniew
Wróblewski, G³ówny Specjalista ds. oœwiaty w
Urzêdzie Miejskim), aby przenieœæ tutaj
Gimnazjum nr 1 z ul. Kolejowej. W ten sposób
skoñczy³yby siê problemy z wynajmowaniem przez
tê szko³ê czêœci gmachu, nale¿¹cego z kolei do
Starostwa. Z. Wróblewski oraz Sekretarz Miasta,
W³odzimierz Bajoñski powiadomili w dniu 14
marca radnych z Komisji Oœwiaty, Kultury i Kultury
Fizycznej, i¿ nie chodzi o wzglêdy finansowe, lecz
organizacyjne (³atwiej bêdzie burmistrzowi
zarz¹dzaæ trzema swoimi szko³ami w jednym
obiekcie) oraz o polepszenie warunków nauki
uczniów G 1. Radni pytali o problemy wi¹¿¹ce siê z
ewentualnymi przenosinami (np. dostatek miejsca
w hali sportowej dla trzech szkó³, dowóz dzieci do
szko³y, sto³ówkê, ewentualne konflikty pomiêdzy
uczniami dwóch gimnazjów). Przedstawiciele
w³adz stwierdzili, i¿ przewidziany jest dowóz
uczniów nie tylko np. z ul. £¹kowej czy Piastowej,
ale równie¿ z dworca PKS pod szpital, zapewnili, ¿e
nie bêdzie problemów z lekcjami wf (co z pewnym
sceptycyzmem przyj¹³ np. Leszek Antonowicz) ani
sto³ówk¹. Podkreœlili, i¿ w 2008 r. powstanie boisko
za ul. Szczêœliw¹. Dziêki ca³ej operacji piêtra nie
bêd¹ staæ puste oraz zniknie problem z remontem
starego gmachu przy Kolejowej. Zastrzegli
jednoczeœnie, ¿e ostateczna decyzja jeszcze nie
zapad³a. Komisja Oœwiaty w zasadzie przyjê³a te
wyjaœnienia, lecz od³o¿y³a g³osowanie do momentu
przygotowania projektu stosownej uchwa³y.
Dok³adnie w tym samym dniu dyrektor
gimnazjum Andrzej Skowroñski zakomunikowa³
decyzjê o przeniesieniu rodzicom w taki sposób, ¿e
odebrali j¹ jako przes¹dzon¹. Us³ysza³ pe³ne
oburzenia pytania, dlaczego nikt jej z nimi nie
konsultowa³.
Z naszych rozmów w tym czasie z nauczycielami
gimnazjum wynika³o, i¿ obawiaj¹ siê zarówno o
bli¿sz¹ i dalsz¹ przysz³oœæ swoj¹ i szko³y.
W tych dniach z³otoryjanie daremnie szukali

informacji na ten temat w „Gazecie Z³otoryjskiej”.
Tutaj dowiedzieliœmy siê wtedy, i¿ redakcja
oczekuje na wynik spotkania burmistrza z rodzicami
gimnazjum, zaplanowanego na 27 marca.
Tymczasem Rada Rodziców Gimnazjum, na
czele z Bogdanem Baraniakiem, Ew¹ Karsk¹,
Ma³gorzat¹ Lipniak, Krystyn¹ Gruba i Jolant¹
Malinowsk¹ podejmowa³a rozmowy z radnymi,
wyra¿aj¹c nadziejê, i¿ nie dopuszcz¹ oni do
przeniesienia ich szko³y. Pod listem protestacyjnym
podpisa³o siê ponad 600 osób.
Najpe³niej swoje stanowisko wyrazili rodzice w
obszernym piœmie, skierowanym 27 marca do
Komisji Bud¿etu i Finansów Rady Miejskiej, co
œwiadczy³o tak¿e, i¿ nie wierz¹, ¿e nie chodzi o
pieni¹dze.
Rada Rodziców podkreœli³a, i¿
„bezduszna machina urzêdnicza” nie uwzglêdni³a
ani czynnika ludzkiego, ani opinii publicznej, a
„perspektywa ponoszenia przez bud¿et miasta
kosztów utrzymania dwóch piêter przy ul. Wilczej
nie musi automatycznie wi¹zaæ siê z przeniesieniem
tam gimnazjum”. Nie da siê - pisali rodzice przenieœæ infrastruktury, nastroju, klimatu i tradycji,
przestronnego po³o¿enia, zaplecza socjalnego i
sportowego, auli szkolnej, zielonego otoczenia oraz
dogodnego po³o¿enia w centrum miasta. „Dwie
kondygnacje … nie s¹ nawet namiastk¹ obiektu przy
ul. Kolejowej”, nie oferuj¹ jakiejkolwiek
infrastruktury, bezpiecznych korytarzy i klatek
schodowych, sto³ówki, zielonej sali, terenów do
wyjœæ podczas przerw. „Z oazy zieleni i spokoju
m³odzie¿ ma trafiæ do bezdusznej betonowoasfaltowej pustyni”. Zanim ewentualnie powstan¹
nowe boiska, szko³ê opuszczaæ bêd¹ roczniki
„okaleczone brakiem sportu i ruchu”. Hala sportowa
jest ju¿ maksymalnie przepe³niona. Przypomniano
antagonizmy pomiêdzy uczniami obu gimnazjów,
akty agresji potwierdzone orzeczeniami s¹dowymi.
Do nastêpnych konfliktów dochodziæ bêdzie, np. w
drodze do szko³y i w jej okolicach. Wskazano na
niepotrzebne koszty d³u¿szego dowozu oraz
niebezpieczn¹ trasê do szko³y przez ruchliw¹ ul.
Wojska Polskiego. Rodzice zaproponowali
wynajêcie pustych piêter, np. organizacjom
spo³ecznym, firmom czy biurom. Zakoñczyli
przekonaniem o dobrej woli radnych i apelem, aby
nie pominêli g³osów mieszkañców miasta.
Aula przy Kolejowej wype³ni³a siê w dniu 27
marca rodzicami, nauczycielami, radnymi oraz
uczniami gimnazjum. Kilkunastu z nich trzyma³o
transparenty: „Komu przeszkadza, ¿e nam dobrze w
naszej szkole?”, „Dzieci i ryby g³osu nie maj¹”,
„Chcemy zostaæ!”, Kolejowa to nasz drugi dom. Nie
odbierajcie nam go, prosimy!”, „Nasze zdanie te¿
siê liczy!”, „Dlaczego mamy p³aciæ za b³êdy
doros³ych?”, „Mamy do Wilczej 2 km i to pod górê!.
Burmistrz Ireneusz ¯urawski stwierdzi³, ¿e na
decyzjê o przeniesieniu szko³y wp³ynê³y wzglêdy
demograficzne: 12 klas gimnazjum bêdzie mia³o w
nowej siedzibie 19 pomieszczeñ, nast¹pi znaczna
poprawa bazy sportowej - hala „Têcza” mo¿e
zapewniæ zrealizowanie 310 godzin wf, a potrzeba
tylko 220. Potwierdzi³ budowê boisk
wielofunkcyjnych, dowóz dzieci pod szpital,
przewidzia³ kolejne nak³ady na inwestycje przy
Wilczej. Podkreœli³, ¿e przeniesienie nie jest
odpowiedzi¹ na wczeœniejsze posuniêcie Starostwa;
wspó³praca burmistrza i starosty jest wzorowa.
Pawe³ Choczaj ze Starostwa potwierdzi³, ¿e by³y to
zgodne decyzje. Obie strony wykaza³y siê
gospodarskim podejœciem. Kilkoro rodziców i
nauczycieli raz jeszcze wyrazi³o w¹tpliwoœæ w
realnoœæ obietnic, odwo³ywa³o siê do argumentów z
pisma Rady Rodziców. Uczniowie skandowali:

Nauka ¿ycia
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Po drugiej stronie muru
Kogo z nas nie intryguje, co jest po drugiej stronie
muru. Nie mam na myœli metafizyki. Chodzi o ten
zwyk³y mur z kamienia czy ceg³y. Ciekawoœæ, jak ¿yj¹
wychowankowie Zak³adu Poprawczego w
Jerzmanicach, zaprowadzi³a mnie w to, jak
mniema³am, niedostêpne miejsce. Przekraczaj¹c
bramê, wiedzia³am, ¿e bêdê mog³a stamt¹d wyjœæ,
kiedy uznam za stosowne. By³am w zupe³nie innej
sytuacji ni¿ trafiaj¹cy tam wychowankowie. Oni nie
maj¹ luksusu wyboru.

Etap pierwszy - w gabinecie dyrektora
Nie³atwo rozmawia siê z dyrektorem ZP - p. Janem
Wolskim. Mam wra¿enie, ¿e niektóre pytania budz¹ w
nim irytacjê. Nic dziwnego - on to œrodowisko zna od
lat 70, ja tu jestem po raz pierwszy i na wszystko patrzê
okiem ignoranta. W rozumieniu dyrektora reprezentujê
tzw. opiniê publiczn¹, która o niczym nie wie, ale
wszystko potrafi skomentowaæ i oceniæ. Mimo to, a
mo¿e dziêki temu, dowiem siê o placówce wielu
interesuj¹cych rzeczy. Jednak ¿eby tak siê sta³o, mój
rozmówca musi wezwaæ posi³ki w osobie dyrektora
szko³y p. Jerzego Zdyba, który z pedagogiczn¹
cierpliwoœci¹ wprowadza mnie w tajniki Zak³adu.
Zdumiewaj¹co wielka przestrzeñ, jak¹ zajmuje
poprawczak, s³u¿y resocjalizacji ok. 70 wychowanków,
którzy przybywaj¹ z ró¿nych stron naszego kraju.
Obecnie w jerzmanickim Zak³adzie odbywaj¹ karê
ch³opcy (nie ma poprawczaków koedukacyjnych ) w
wieku od 15 do 21 lat. Wielu z nich tak polubi³o
Jerzmanice, ¿e kiedy koñczy siê kara, doœæ szybko
wracaj¹ w to miejsce. Oczywiœcie pod eskort¹.
Pan Wolski, wyjaœniaj¹c specyfikê systemu
resocjalizacyjnego, zaznacza, ¿e wychowanek, którego
s¹d skazuje na pobyt w Zak³adzie poprawczym, nie ma
odgórnie narzuconego czasu pobytu w placówce. O
tym, ile trwa kara, decyduje postêp procesu
resocjalizacji. Na wniosek Zak³adu Poprawczego,
rodziców czy samego wychowanka s¹d mo¿e mu
zezwoliæ na opuszczenie miejsca odosobnienia. Jedno
jest pewne - nie mo¿na przebywaæ tu d³u¿ej ni¿ do 21.
roku ¿ycia. Dla starszych s¹ Zak³ady Karne.
Czyny, które ich tu zaprowadzi³y, s¹ rozmaite: pobicia,
wymuszenia, kradzie¿e, morderstwa, napady, handel
narkotykami…Jeœli chodzi o te ostatnie, to okazuje siê,
¿e w porównaniu z latami 90. wzros³a radykalnie liczba
wychowanków uzale¿nionych od œrodków
odurzaj¹cych. W Zak³adzie mog¹ liczyæ na wsparcie
psychologa i terapeuty, a przy odrobinie dobrej woli pokonaæ swoj¹ s³aboœæ.
Kiedy konfrontujemy przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ,
pojawia siê kolejny wniosek: kiedyœ m³odzi ludzie
mieli wiêksze poczucie przyzwoitoœci, wstydu. Czyn
przestêpczy nie by³ powodem do dumy, teraz panuje
tendencja do licytowania siê paragrafami Kodeksu
Karnego. Kiedyœ w ci¹gu roku za morderstwo trafia³ do
Zak³adu jeden wychowanek, obecnie œrednio szeœciu,
siedmiu.
Resocjalizacja w Zak³adzie Poprawczym odbywa
siê przez naukê i pracê. „Chêtnie zaprosi³bym tu p.

Giertycha, aby zobaczy³, ¿e u nas od dawna uczniowie
chodz¹ w mundurkach, nie nosz¹ komórek, wiedz¹, jak
siê zwracaæ do nauczycieli. A poza tym jest zero
tolerancji dla przemocy” - mówi p. Zdyb. Agresja
zostaje tu wyciszona. Jeœli nie przez fakt odosobnienia,
to nawet ze wzglêdu na respekt, jaki skazany czuje
przed kadr¹ i swoimi kolegami. Tu nikomu nie
zaimponuje tym, ¿e zgwa³ci³ dziesiêcioletni¹
dziewczynkê.
Na terenie Zak³adu funkcjonuj¹ dwie placówki:
gimnazjum i zasadnicza szko³a zawodowa.
Wychowankowie maj¹ okazjê ukoñczyæ szko³ê i
zdobyæ zawód. Do ZP trafiaj¹ z takich œrodowisk, w
których chodzenie do szko³y by³o strat¹ czasu lub
luksusem. Poprawczak wyposa¿a ich w narzêdzia
umo¿liwiaj¹ce normalne ¿ycie na wolnoœci. Wychodz¹
st¹d jako stolarze, œlusarze, murarze, operatorzy
wózków wid³owych, spawacze z certyfikatem
euro…(od wrzeœnia szko³a uruchamia nowy kierunek:
kamieniarz - brukarz). Po ukoñczeniu szko³y
zawodowej mog¹ przyst¹piæ nawet do egzaminu
czeladniczego. Maj¹ fach w rêkach, oby jeszcze
wyra¿ali chêæ u³o¿enia sobie ¿ycia. Dyrektor Wolski
wspomina i takie sytuacje, kiedy byli wychowankowie
po wielu latach odwiedzaj¹ go, by pochwaliæ siê, ¿e s¹
¿ywymi dowodami sukcesu resocjalizacji. Jeden z nich

warunkach lokalowych w latach 70. przebywa³o 220
wychowanków, dziœ 70. Miesiêczny koszt utrzymania
jednej osoby wynosi ok. 6 tys. z³otych (w tej kwocie
ujête s¹ miedzy innymi wynagrodzenia pracowników
Zak³adu, wyposa¿enie sal, itp.).
Kadra nauczycielska w poprawczaku dobierana
jest w sposób szczególny. Wa¿ne s¹ predyspozycje
psychofizyczne nauczyciela. Zdarza³o siê, ¿e
nieodporni rezygnowali po kilku miesi¹cach, a nawet
dniach. Ka¿dy zatrudniany w zak³adzie pedagog czy
wychowawca powinien mieæ jeszcze ukoñczone studia
z zakresu resocjalizacji. Pracodawca oferuje kadrze
dodatki do pensji. Nauczyciel otrzymuje 45%,
wychowawca 60%. Trud pracy w poprawczaku jednak
nie³atwo zrekompensowaæ finansowo.
Dyrektor, zapytany o najbardziej znacz¹ce
wydarzenia w ¿yciu poprawczaka, wymienia wiele
sytuacji. Wœród nich niew¹tpliwie pierwsze miejsce
zajmuje s³ynny bunt wychowanków, kiedy to
podpalono budynek. Jednak zaraz potem s³yszê o tym,
jak w poprawczaku zak³adano harcerstwo. Pan Wolski
wspomina równie¿ o w³¹czeniu siê wychowanków w
prace przy odnawianiu i konserwacji murów obronnych
w Z³otoryi. Powodem do dumy jest udzia³ w projekcie
„Szko³a przyjazna dzieciom”.

Etap drugi - w pokoju nauczycielskim

pani Anna Kramarska
w tym roku koñczy studia na Uniwersytecie
Zielonogórskim (kierunek resocjalizacja). Jego ¿ona
jest doktorem na uczelni. Razem wychowuj¹ dwójkê
dzieci. Jednak p. Wolski zdaje sobie sprawê, ¿e to tylko
chlubne wyj¹tki. Dla wielu poprawczak jest
pocz¹tkiem równi pochy³ej. Nie wszystkim mo¿na
pomóc, nie wszyscy chc¹ tej pomocy.
Zak³ad zapewnia swoim wychowankom lepsze
warunki rozwoju ni¿ niejednokrotnie maj¹ w domu.
Jednak jeœli resocjalizacja ma siê powieœæ, trzeba
stworzyæ tym ludziom namiastkê normalnoœci. Dlatego
oprócz lekcji, oferuje siê uczniom zajêcia
pozalekcyjne, sportowe, kulturalne. Ostatnio du¿¹
popularnoœci¹ cieszy siê kó³ko informatyczne
prowadzone w nowej sali multimedialnej. Dyrektor
Wolski wspomina czasy, kiedy w tych samych

Dyrektor Wolski sugeruje, ¿e najlepszym Ÿród³em
informacji o problemach wychowawczych w
poprawczaku jest pani Anna Kramarska - nazywana
potocznie omnibusem. Nic dziwnego, uczy
elektrotechniki, geografii, chemii, a czasem nawet
zastêpuje polonistkê. Jest opiekunk¹ ko³a
dziennikarskiego dzia³aj¹cego na terenie Zak³adu. Wraz
z wychowankami redaguje czasopismo „Jowisz”. Pani
Anna pracuje ju¿ 26 lat w szkole i twierdzi: „Skoro tak
d³ugo wytrwa³am, to znaczy, ¿e muszê chyba lubiæ swoj¹
pracê.” Nie jest ³atwo. W zwyk³ych szko³ach m³odzie¿
jest i dobra, i z³a. Tu tylko ten ogon, najtrudniejsi. Ale
zdarzaj¹ siê te¿ przyjemne sytuacje, kiedy na przyk³ad
ch³opak po latach pisze list, ¿e co roku przyje¿d¿a pod
Zak³ad i z rozrzewnieniem myœli o tym miejscu. Zwykle
jest to jednak orka na ugorze, gdy¿ ch³opcy, którzy tu
trafiaj¹, maj¹ tzw. negatywizm szkolny. Bywa, ¿e
dwudziestoletni mê¿czyŸni nie umiej¹ czytaæ. Ale jak
wspaniale reaguj¹, kiedy uda im siê wreszcie zdobyæ
dobr¹ ocenê. Szóstka jest powodem euforii. To nie jest
tak, ¿e nie imponuje im m¹droœæ lub wiedza.
Nauczycielka ze œmiechem wspomina sytuacjê, kiedy
uczeñ rozwi¹zuj¹c krzy¿ówkê, co chwilê pyta³ j¹ o
znaczenie s³ów, by po chwili stwierdziæ: Ale pani
m¹dra. Z zupe³nie innymi emocjami opowiada
nauczycielka o dramatycznym wydarzeniu. Kiedyœ
uczeñ zamkn¹³ siê z ni¹ w gabinecie i zdemolowa³
pomieszczenie, jej na szczêcie nic nie zrobi³. Potem
okaza³o siê, ¿e to by³a agresja przemieszczona.
Zdenerwowany na w³asn¹ matkê w ten sposób
wy³adowa³ emocje. Mimo wielkiego stresu pani Anna
nie pomyœla³a o rezygnacji z pracy w poprawczaku.

Wychowankowie poprawczaka s¹ bardzo czuli na
punkcie swojej rodziny. Nawet kiedy pochodz¹ z
patologicznych domów, nie pozwalaj¹ nic z³ego
powiedzieæ o matce czy ojcu. Trzeba to wiedzieæ, by nie
pope³niæ ¿adnego faux pas. Nauczyciele maj¹
obowi¹zek czytaæ akta wychowanków, by poznaæ ich
sytuacjê rodzinn¹.
„Trzeba umieæ i przytuliæ, i pog³askaæ, ale kiedy
jest to konieczne - i za ucho wytargaæ” - odpowiada
pani Kramarska na pytanie o metody wychowawcze.
„Kiedy wychowankowie wyczuj¹, ¿e maj¹ przed sob¹
s³ab¹ osobê, to wykorzystaj¹ sytuacjê. Trzeba
wyznaczyæ im granice, co wolno, a czego nie. Musz¹
wiedzieæ, ¿e czegoœ siê od nich wymaga. Wa¿na jest
konsekwencja” - kontynuuje.
Wed³ug pani Anny wœród wielu czynników
resocjalizuj¹cych trzeba uwzglêdniæ uczucie. Ma na
myœli mi³oœæ. Zdarzy³o siê ju¿ nie raz, ¿e poznanie
przez ch³opaka odpowiedniej dziewczyny odmieni³o
jego ¿ycie, postawi³o na nogi. Dla dziewczyny
motywowali siê do pracy nad sob¹ i wygrywali
wolnoœæ. „Ma³¿eñstwo z kobiet¹, która bêdzie trzymaæ
faceta za uzdê, i zmiana towarzystwa, to droga do
sukcesu” - mówi nauczycielka. „Jeœli wychowanek
wraca do tej samej patologii, do tej biedy, z której
wyszed³, to nie ma si³y, ¿eby odbi³ siê od dna.”
Interesuje mnie, czy praca w poprawczaku
odbija siê na ¿yciu prywatnym nauczyciela. Bywa, ¿e
pani Anna przenosi problemy zawodowe do domu.
Wtedy mówi swojej rodzinie: „Mia³am sytuacjê
stresow¹, teraz dajcie mi dwie godziny, dojdê do
siebie.” Najczêœciej idê spaæ. Wszyscy w domu wiedz¹,
¿e muszê odreagowaæ. Niech nikt nie zazdroœci nam
tych wiêkszych pieniêdzy. One nie zrekompensuj¹
stresu.”

Etap trzeci - wychowankowie
¯ebym zbudowa³a sobie kompletny obraz œwiata za
murem, pani Anna proponuje mi rozmowê z dwoma
wychowankami: dziewiêtnastoletnim Patrykiem i
dwudziestoletnim Adrianem. Spotykam siê z nimi w
redakcji „Jowisza”.

Historia Patryka
I. P.: Jak tu trafi³eœ?
Patryk: Pierwszym razem czy drugim? Bo pierwszym
razem, to by³o trzy lata temu, mia³em 22 paragrafy.
Miêdzy innymi napaœæ z broni¹ w rêku, pobicie ze
skutkiem œmiertelnym, napaœæ z przed³u¿eniem rêki…

I. P.: Co to znaczy „z przed³u¿eniem rêki”?
Patryk: To na przyk³ad z butelk¹ albo kijem. Wtedy to
by³y jeszcze rozboje, haracze.
I. P.: Jak d³ugo siedzia³eœ za pierwszym razem?
Patryk: Oko³o dwóch lat. Wyszed³em w czerwcu
ubieg³ego roku. Wróci³em za handel marihuan¹.

I. P.: Z bratem?
Adrian: To brat bliŸniak. Ale nie utrzymujemy
kontaktów. On siedzi w wiêzieniu. Dosta³ 25 lat za
zabójstwo.
I. P.: Masz ochotê nawi¹zaæ kontakt z bratem?
Adrian: Nie, nie chcê. On jest ju¿ stracony.

I. P.: Op³aca³o siê?
Patryk: No nie.

I. P.: Co planujesz teraz?
Adrian: Wychodzê w czerwcu. Dzisiaj siê
dowiedzia³em od dyrektora, ¿e za³atwi³ mi pracê w
Legnicy. Moja dziewczyna przeprowadzi³a siê z
Bytomia do Z³otoryi i tu bêdziemy mieszkaæ. Nie chcê
wracaæ do Bytomia, nie mam do czego. Po wyjœciu z
Zak³adu chcê utrzymywaæ kontakty z wychowawcami.
Myœlê, ¿e mi pomog¹.

I. P.: Co dalej?
Patryk: W czerwcu wychodzê. Myœlê, ¿e dalej bêdzie
ju¿ dobrze. Tutaj zrobi³em prawo jazdy, czeladnika.
Mam uprawnienia na wózki wid³owe. Z wykszta³cenia
jestem œlusarzem. Mam zamiar zacz¹æ normalne ¿ycie.

I. P.: Jak myœlisz, ilu jest w grupie ch³opaków, którzy
chc¹ zmieniæ swoje ¿ycie?
Adrian: Ma³o kto. Ja tu z ch³opakami nie utrzymujê
kontaktów. Nie mam czasu. Rano do szko³y, potem
warsztat. Pomagam te¿ naszemu kierowcy. Tak

I. P.: Chcia³eœ dorobiæ?
Patryk: Nie, moja sytuacja ogólnie jest dobra. Ale ja
mam taki charakter dziwny. Nie chcia³em braæ
pieniêdzy od rodziców, chcia³em siê szybko
usamodzielniæ

I. P.: Wracasz do rodziny. Jak ciê przyjmie?
Patryk: Na pewno dobrze. Przyje¿d¿aj¹ tutaj do mnie,
odwiedzaj¹. Byli tu trzy razy. Przeprosi³em ich za
wszystko.
I. P.: Jak wygl¹da twój dzieñ w poprawczaku?
Patryk: Jest du¿o nauki. W czasie wolnym
wychodzimy z grup¹ na dwór, na salê gimnastyczn¹.
Gram te¿ z wychowawcami w siatkówkê w KLAPS-ie,
redagujê „Jowisza”.
I. P.: Jak ci siê ¿yje w grupie?
Patryk: Ja zawsze ¿y³em w grupie. Tu idzie siê
przyzwyczaiæ. Jak siê ma twardy charakter, to jest
dobrze.
I. P.: A ty, jaki masz charakter?
Patryk: Twardy
I.P.: Jak myœlisz, dlaczego ciebie wybrano do rozmowy
ze mn¹?
Patryk: Bo jestem zresocjalizowany. Jestem zupe³nie
innym cz³owiekiem ni¿ dwa lub trzy lata temu. Wtedy
by pani nie porozmawia³a ze mn¹.

Historia Adriana
I. P.: Jak d³ugo tu jesteœ?
Adrian: Dwa lata.
I. P.: Za co siedzisz?
Adrian: Za kradzie¿e. Krad³em ró¿ne rzeczy. Radia z
samochodów. No i æpa³em klej. Jak mia³em siedem lat,
to zacz¹³em æpaæ. Teraz od trzech lat wychodzê z tego.
I. P.: Ktoœ ci w tym pomaga?
Adrian: Najwiêcej dziewczyna. Ona powiedzia³a:
Albo æpanie, albo ja.
I. P.: Co oznacza ten tatua¿ na szyi?
Adrian: Z³y ch³opak. Zrobi³em go, jak by³em pijany,
ale wywabiê to. Ju¿ kilka wywabi³em.
I. P: Dlaczego krad³eœ?
Adrian: Przez æpanie. To by³o w pierwszej klasie
podstawówki. Starsi æpali i podpatrzy³em to razem z
bratem. Potem sami zaczêliœmy.

sala informatyczna

wype³niam czas.
I.P.: Boisz siê, ¿e jak bêdziesz mia³ wiêcej czasu,
zaczniesz myœleæ o dawnym ¿yciu?
Adrian: Nie, ja lubiê pracowaæ. A tak w ogóle to siê
pilnujê.

***
Wychodz¹c z Zak³adu, pytamy dyrektora, czy mo¿emy
jeszcze sfotografowaæ druty nad murem okalaj¹cym
Zak³ad. „Oczywiœcie, sfotografujcie dla innych ku
przestrodze”- odpowiada.
Iwona Paw³owska
Zdjêcia: Ryszard Mas³owski

Krobos w akcji

ZABYTKI

Ratunek dla pa³acu
Kiedy lokalne œrodki masowego przekazu doœæ
czêsto donosz¹ o niekwestionowanej atrakcji
powiatu - zamku w GrodŸcu, mnie, z zupe³nej
przekory, zainteresowa³a, le¿¹ca u podnó¿a
warowni, inna budowla - barokowy pa³ac. O tym, ¿e
powinnam zaj¹æ siê tematem, przekona³o mnie
ostatecznie zdziwienie znajomej, kiedy
wspomnia³am jej o swoim pomyœle: „To w GrodŸcu
jest pa³ac?”. No w³aœnie, jest, o czym nawet
zapominaj¹ ju¿ sami mieszkañcy wsi, a na pewno
w³adze gminy. Nie musz¹ pamiêtaæ, bo na szczêœcie
to nie ich problem. Pa³ac ma w³aœciciela. Jest nim
pan Piotr Balicki. Na rozmowê z w³aœcicielem
budowli umówi³am siê w Bielawie, w przyjemnej
scenerii innego pa³acu (równie¿ nale¿¹cego do p.
Balickiego). Przyznam, ¿e by³am pod wra¿eniem
efektu pracy konserwatorów budowli i zmys³u
estetycznego w³aœciciela. Zamarzy³o mi siê
zobaczyæ kiedyœ w takim stanie budowlê w
GrodŸcu. Jaka bêdzie przysz³oœæ pa³acu? O tym
mia³am zamiar porozmawiaæ z p. Balickim.
Iwona Paw³owska: Kiedy i od kogo pan kupi³ pa³ac
w GrodŸcu?
Piotr Balicki: Kupi³em go od p. Onyszkiewicza,
restauratora z Boles³awca. To by³o w 2001 roku.
Poœrednik, który za³atwia³ nam kupno innego
obiektu, zwróci³ uwagê na walory pa³acu w
GrodŸcu. Zobaczy³em w Internecie zdjêcie i
ustaliliœmy z ¿on¹, ¿e trzeba siê powa¿nie
zainteresowaæ tym zabytkiem. Pa³ac by³ w
op³akanym stanie. Poprzedni w³aœciciel nie tylko
nic w nim nie remontowa³, ale nawet wywióz³ z
budynku kilka cennych elementów wyposa¿enia.
Nie sposób to teraz odzyskaæ. Od kiedy naby³em
pa³ac, na jego uratowanie wy³o¿y³em wiele
pieniêdzy.
I.P.: Proszê skonkretyzowaæ, co to znaczy „w
op³akanym stanie”?
P.B.: Praktycznie budowla by³a bez dachu, bez
stropów.
I.P.: To dlaczego zdecydowa³ siê pan na ten w³aœnie
pa³ac?

Krobos jest to górska dru¿yna specjalistyczna
dzia³aj¹ca w hufcu Z³otoryja od 2001 roku.
Mog³oby wydawaæ siê, ¿e nie jest to czas d³ugi, ale
tej organizacji wystarczy³, aby rozpostar³a swe
skrzyd³a na wiele dziedzin ¿yciowych: zarówno
moralnych, spo³ecznych, jak i hobbystycznych.
Jednak najpe³niej obraz 26 Górskiej Dru¿yny
Harcerzy Starszych i Wêdrowników przedstawi
osoba, która zwi¹zana jest z ni¹ na co dzieñ Karolina Marchewka, przez znajomych nazywana
Koœk¹.

P.B.: Urzek³o mnie
miejsce, jest naprawdê
wyborne. Wokó³ pa³acu
roztacza siê piêkny park.
Wyobra¿am sobie, jak
trudno musia³o byæ
poprzedniemu,
przedwojennemu
w³aœcicielowi pa³acu,
panu Dirksenowi
opuszczaæ to miejsce. Mówi siê, ¿e pa³ac i jego park,
ogl¹dane z góry zamkowej, przypominaj¹ serce
przebite strza³¹. Aleja lipowa prowadz¹ca do pa³acu
to w³aœnie ta strza³a.
I.P.: Na jakim etapie s¹ prace remontowe w
budynku?
P.B.: Wymieniliœmy ca³¹ wiêŸbê dachow¹,
po³o¿yliœmy nowy dach, wymieniliœmy ca³¹
blacharkê, wiêkszoœæ belek stropowych. A te belki
s¹ olbrzymich rozmiarów. Ciê¿ko by³o zdobyæ
odpowiednie drewno. Dziêki temu, ¿e
wyremontowaliœmy dach, uchroniliœmy przed
zniszczeniem piêkne plafony i freski. Zrobiliœmy
odwodnienie, odrestaurowaliœmy piwnice.
Pa³ac jest teraz zakonserwowanym zabytkiem i
czeka na lepsze czasy. Lepsze dla nas finansowo.
Myœlê, ¿e w ci¹gu roku, dwóch lat zaczniemy dalej
inwestowaæ pieni¹dze w Grodziec. Mam nadziejê
na dofinansowanie z Unii Europejskiej. Jest to w
koñcu jeden z piêkniejszych zabytków Dolnego
Œl¹ska. My siê tam bardzo dobrze czujemy,
zakochaliœmy siê w tym miejscu, tak samo zreszt¹
jak i w pobliskich górach.
I.P.: Jak siê panu uk³ada wspó³praca z
konserwatorem zabytków?
P.B.: Uwa¿am, ¿e bardzo dobrze, jestem
zadowolony ze wspó³pracy z nim i jego ca³¹ ekip¹.
Jedynie marzy³aby mi siê wiêksza pomoc w
informowaniu, gdzie mo¿na pozyskaæ fundusze na
remont budowli. Ja zawsze mówiê, ¿e jestem
teraŸniejszym administratorem budowli. Nie
remontujê jej dla siebie. Przecie¿ ona mnie
przetrwa. To, co ja zrobiê, bêdzie dla nastêpnych
pokoleñ. Niewa¿ne, kto jest w³aœcicielem, istotne
jest to, jak kto zarz¹dza takim obiektem

odpowiednie kwalifikacje.
I. P.: Nie ¿a³uje pan, ¿e kupi³ pa³ac w GrodŸcu?
P. B.: Nie, dlaczego mia³bym ¿a³owaæ.
I.P.: Niektórzy twierdz¹, ¿e pan siê przeliczy³? Za
du¿a powierzchnia, za du¿o pracy, za du¿o
pieniêdzy…
P.B.: Nie, my za du¿o rzeczy zaczêliœmy robiæ naraz
i nie jesteœmy w stanie ogarn¹æ tego wszystkiego. W
Polsce jest tak, ¿e jak zatrudnia siê fachowca do
pracy, to trzeba jeszcze nad nim staæ i pilnowaæ,
¿eby wszystko przebiega³o nale¿ycie. Poza tym
teraz jest coraz mniej fachowców. Kiedyœ mieliœmy
œwietn¹ firmê, która tam pracowa³a (firma p.
Micha³a Popka). Im mo¿na by³o zaufaæ, zdaæ siê na
ich inicjatywê i kompetencje. Oni wykonali
naprawdê œwietn¹ pracê, to by³ trudny projekt,
wymiana stolarki. Te prace, które teraz zosta³y
(wymiana okien, zrobienie elewacji), to ju¿ sama
przyjemnoœæ, ale tak, jak mówi³em, czekamy na
dofinansowanie z UE.

Celina Marchewka: No dobrze, ale coœ bli¿ej na
temat specjalizacji Krobosu.
Dh. Koœka: Wi¹¿e siê ona w prostej linii z

Na proœbê rozmówcy jego nazwisko zosta³o
zmienione.

„Ratownictwem przedmedycznym”. Zajêcia z
pierwszej pomocy odbywaj¹ siê na zbiórkach,
œrednio przynajmniej dwa razy w miesi¹cu. Myœlê,
¿e jesteœmy dobrze przygotowani i umielibyœmy
poradziæ sobie w sytuacji, gdyby w naszej obecnoœci
zdarzy³ siê jakiœ groŸny wypadek.
Celina Marchewka: Jest to na pewno
zainteresowanie bardzo pomocne w codziennym
¿yciu. Nie odczuwacie jednak pewnej monotonii,
pog³êbiaj¹c wci¹¿ tylko tê dziedzinê harcerskiego
¿ycia?

I. P.: Jak du¿o?

Celina Marchewka: Krobos, to podobno równie¿
jaskinie?

P. B.: Przecie¿ my sami nie bêdziemy tam pracowaæ.
Na pewno zatrudniê ludzi. Musz¹ mieæ jednak

Celina Marchewka: Aby opanowaæ technikê tak
trudnych sportów, nie wystarcz¹ chyba same

Dh. Koœka: Wbrew pozorom, nie potrzeba ich
wiele. Przeciêtnie p³acimy oko³o 20 - 30 z³otych, w
co wliczone s¹ dojazdy i jedzenie, bo zazwyczaj,
gdy tylko pogoda na to pozwala, œpimy w namiocie.

Dh. Koœka: Do tego nam jeszcze trochê brakuje, ale
jest siê czym pochwaliæ. Zawitaliœmy ju¿ w ka¿dy
zak¹tek pobliskich nam gór Kaczawskich, Sowich,
Rudaw Janowickich. Jednak nie ograniczamy siê
jedynie do okolicy. Na swoim koncie zapisaliœmy
pokonanie szlaków Tatr, Bieszczad, Karkonoszy,
Gór Œwiêtokrzyskich. W tym roku, w czasie wakacji
wybieramy siê na obóz wêdrowny do Rumunii na
trzy tygodnie. Zawitamy tam miêdzy innymi nad
Morze Czarne i do Transylwanii. Zbli¿ymy siê do
niedŸwiedzi brunatnych i wilków, których jest tam
ogromnie du¿o, jak i poznamy trochê kulturê tego
tajemniczego kraju.

Dh. Koœka: W naszym kalendarzu znajduje siê czas
równie¿ na takie przedsiêwziêcia. W pierwszym
tygodniu czerwca organizujemy ju¿ po raz drugi
Rajd Ekstremalny „Extreme”, który polega na
przejœciu 100 km w ci¹gu 36 godzin i sprawdzeniu
siê w wielu misternie wyselekcjonowanych
zadaniach specjalnych. Myœlê, ¿e ka¿dy, kto chce
robiæ coœ ponad przeciêtnoœæ, znajdzie tu spe³nienie
swych oczekiwañ.
Celina Marchewka: „Bawicie” siê w naprawdê
ciekawe rzeczy. Wszystko w porz¹dku, ale musi
dowodziæ wami ktoœ wykszta³cony w tym
konkretnym kierunku.
Dh. Koœka: Jak najbardziej. W szeregach Krobosu
znajduj¹ siê instruktorzy pierwszej pomocy,
narciarstwa, nurkowania, ludzie po kursach
wspinaczkowych.
Celina Marchewka: Widzê, ¿e mo¿liwoœci
roztaczaj¹ siê przed wami nieograniczone. Macie
jednak mo¿e na swoim koncie coœ nieprzeciêtnego,
co opowiadaæ mo¿na dzieciom i wnukom?
Dh. Koœka: Hmm... Stawiam na skoki
spadochronowe. Na dzieñ dzisiejszy wykonywa³ je
tylko nasz dru¿ynowy - dh Krzysztof Zab³otny, ale
to, mam nadziejê, ulegnie zmianie w najbli¿szej
przysz³oœci.
Celina Marchewka: Jesteœcie naprawdê
niecodzienni. Jaki jest przepis na udanego
Krobosiaka?
Dh. Koœka: Na ca³e szczêœcie nie ma czegoœ
takiego. Ka¿dy mo¿e zasiliæ nasze szeregi, jeœli
tylko nie boi siê wyzwañ i przygody. Zbiórki
odbywaj¹ siê w ka¿d¹ sobotê od godziny 10 rano w
harcówce na
poddaszu budynku
przy ulicy Rynek 48.
Nie wypraszamy
nikogo, wszystkim
dajemy szansê
zaistnieæ na arenie
s p o r t ó w
ekstremalnych i
spe³niæ marzenia.
Celina Marchewka
Zdjêcia: archiwum
Krobosa
www.krobos.pl
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Celina Marchewka: Podró¿e - piêkna rzecz, ale
sk¹d braæ na to pieni¹dze?

Celina Marchewka: To naprawdê imponuj¹ce.
Jednak brakuje wam jakiejœ dzia³alnoœci
organizacyjnej, czegoœ, gdzie sprawdziæ siê mog¹
ekipy z innych miast.

K

A
TO W R ZYS

I.P.: Kiedy uda siê wyremontowaæ pa³ac i
uruchomiæ w nim hotel, spa, znajdzie siê tam praca
dla okolicznych mieszkañców?

Dh. Koœka: Oczywiœcie. Kilka razy w miesi¹cu
odbywaj¹ siê jednodniowe wyjazdy, miêdzy innymi
do pobliskiego Wojcieszowa, gdzie przy pomocy
profesjonalnego sprzêtu penetrujemy wnêtrza tych
piêknych, ale jak¿e niebezpiecznych dzie³ natury.

O
TW

Tradycj¹ naszej dru¿yny s¹ majówka i zimowisko.
Trwaj¹ one oko³o tygodnia, ale w ci¹gu roku
organizowanych jest równie¿ kilka trzydniowych
biwaków, które w po³¹czeniu z rajdami zapewniaj¹
nam opuszczenie domu w ka¿dym miesi¹cu chocia¿
raz.

PASJE

P. B.: Nie, absolutnie nie. Chyba, ¿e ktoœ da³by nam
bardzo du¿o pieniêdzy.

Dh. Koœka: Oh, pierwsza pomoc bynajmniej nie
jest jedyn¹ rzecz¹, jak¹ siê zajmujemy. Sta³a siê ona
jakoby koniecznoœci¹ przy innych stronach
funkcjonowania „Dru¿yny”, np. wspinaczce
ska³kowej, która, nie chwal¹c siê, idzie nam coraz
lepiej. Pokonujemy swoje s³aboœci, siêgaj¹c wci¹¿
wy¿ej i wy¿ej, a¿ do szczytu.

P. B.: Nie wiem, ile.

Dh. Koœka: Naturalnie.

Celina Marchewka: Gratulujê pomys³u! Tak czêsto
wyje¿d¿acie, zwiedziliœcie ju¿ chyba ca³y œwiat!

Zdjêcia: Robert Paw³owski

I.P.: Nie zamierza pan sprzedaæ pa³acu? Przyznam,
¿e takie informacje do mnie dotar³y.

Celina Marchewka: A
mo¿na ods³oniæ r¹bka
tajemnicy?

Dh. Koœka: Racja. Jednak znaleŸliœmy równie¿ na
to sposób. Przed ka¿dym kosztowniejszym
wyjazdem organizujemy sobie akcjê zarobkow¹.
Mo¿na spotkaæ nas wtedy w z³otoryjskiej
„Biedronce”, gdy przy kasach w pe³nym
umundurowaniu pakujemy ludziom zakupy. S¹ oni
dla nas bardzo hojni i to dziêki nim mo¿emy
inwestowaæ w siebie i sprzêt.

rozmawia³a Iwona Paw³owska

P.B.: Obiekt jest za du¿y, by przeznaczyæ go na
mieszkanie. Pa³ac musi na siebie zarabiaæ. Tak jak
ka¿dy prawie zabytek w Europie. W tak du¿ym
obiekcie mo¿e mieœciæ siê hotel, spa. Teren mo¿na
by zagospodarowaæ na pole golfowe, za³o¿yæ
stadninê koni. Zalet¹ GrodŸca jest po³o¿enie blisko
autostrady, ³atwo tam dojechaæ, szczególnie po
zapowiadanej modernizacji drogi.

Dh. Koœka: W rzeczy
samej. Te cztery godziny
tygodniowo s¹ tylko
w i e r z c h o ³ k i e m
przys³owiowej góry
lodowej. Liny s¹
zainteresowaniem, które
bezpoœrednio wi¹zaæ siê
musi z praktyk¹.
Odbywamy j¹ na biwakach
i obozach.

Celina Marchewka: Ale nie wszyscy s¹ w stanie
wy³o¿yæ nawet tak¹ kwotê co miesi¹c.

I.P.: Obserwuj¹c wspania³y wystrój tego obiektu,
mam nadziejê, ¿e nied³ugo w podobnym stanie
zobaczê pa³ac w GrodŸcu.

I. P.: Jakie bêdzie przeznaczenie pa³acu?

10

Dh. Koœka: W Krobosie robimy naprawdê
wszystko. Mnie osobiœcie najbardziej fascynuj¹
góry, wêdrówki i obcowanie z przyrod¹, co u nas
dzieje siê naprawdê czêsto. Uczestniczymy
cyklicznie w rajdach harcerskich, takich jak
„Granica” czy „Marzanna”, gdzie odbywaj¹ siê
wielogodzinne wyprawy po górach. Nie nale¿y
równie¿ zapominaæ o klimacie takich wyjazdów.
Wieczorne „œwiecowiska”, czyli kominki
tematyczne, gdzie ka¿dy mo¿e wypowiedzieæ siê na
narzucony temat; „œpiewanki” - czêsto trwaj¹ce do
bia³ego rana mini festiwale piosenki i gry
integracyjne decyduj¹ o tym, ¿e rajd staje siê
niezapomniany i wyj¹tkowy.

zbiórki?
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Ciep³e dni sprzyjaj¹ wycieczkom. Chcia³bym
dzisiaj zaproponowaæ odwiedzenie dwóch uroczych
miejsc w najbli¿szej okolicy naszego grodu.
1. Dopóki jeszcze Wilcza Góra stoi na swoim
miejscu, proponujê wybraæ siê w jej okolice, ale
drog¹ od Wilkowa - tak jak prowadzi zielony szlak.
Tu¿ za ostatnimi zabudowaniami, po lewej stronie,
wœród urzekaj¹cych ska³ piaskowca, znajdziemy,
gustownie urz¹dzone, dzikie wysypisko œmieci.
Gdyby komuœ po drodze zepsu³ siê lewy trzewik,
mo¿e sobie po¿yczyæ ca³kiem dobrze zachowany
bucik.

Tam, gdzie p³ynie rzeka, s¹ ludzie
Pocz¹tki historii cz³owieka s¹ zwi¹zane z rzek¹.
Pierwsze cywilizacje na Ziemi powsta³y nad
wielkimi rzekami; Mezopotamia nad Tygrysem i
Eufratem, Egipt nad Nilem, a Palestyna nad
Jordanem. A¿ trudno sobie wyobraziæ, ¿e tak
niewielka rzeka jak Kaczawa (licz¹ca 84 km
d³ugoœci) mog³a odgrywaæ podobn¹ rolê. Wp³yw
biegu rzeki na codzienne ludzkie ¿ycie w Dolinie
Kaczawy by³ ogromny. Kaczawa by³a i jest
miejscem nieustannych przemian, Ÿród³em
egzystencji, si³¹ napêdow¹ oraz destrukcyjn¹ potrafi znakomicie niszczyæ. Poprzez historyczne
badanie rzeki mo¿liwe jest odtworzenie przemian
terenu z architektonicznego, œrodowiskowego,
gospodarczego, a nawet politycznego punktu
widzenia.
Materia³y do poznania historii rzeki mo¿na
pozyskaæ z ró¿nych bardzo Ÿróde³; np. z wykopalisk
archeologicznych, kronik miejskich i koœcielnych,
epitafiów, nagrobków, tablic upamiêtniaj¹cych
wylewy, zapisów w testamentach, uchwa³ rad
miejskich, umów kupna i sprzeda¿y m³ynów i praw
po³owu ryb w rzece, rachunków z budowy mostów i
wiaduktów oraz licznych rozporz¹dzeñ i zapisów
wydawanych przez ksi¹¿¹t.
Niewiele wiemy o prahistorycznej przesz³oœci
rzeki Kaczawy. Mo¿e tylko tyle, i¿ zapewne
dostarcza³a wody pitnej, po¿ywienia, pe³ni³a rolê
szlaku komunikacyjnego oraz by³a si³¹ napêdow¹

Rzeka P³ynie…
Rzeka stanowi³a bardzo wa¿ny czynnik
miastotwórczy, w póŸniejszym okresie zosta³o to
jeszcze wzmocnione poprzez wystêpuj¹ce w
Kaczawie z³otonoœne piaski oraz ze wzglêdu na
niezbêdne Ÿród³o wody wykorzystywanej przy
p³ukaniu wydobytego urobku. Obecnie tak¿e
odgrywa wielk¹ role, trudno sobie wyobraziæ
Mistrzostwa Polski w Pukaniu Z³ota bez wody z
…Kaczawy.
To tylko niewielka próbka roli i znaczenia rzeki
dla mieszkañców Ziemi Z³otoryjskiej. Jak wa¿na
by³a Kaczawa i nadal jest, pokazuje kalendarium
wydarzeñ zwi¹zanych z rzek¹. Œledz¹c w sposób
chronologiczny wydarzenia zwi¹zane z rzek¹,
mo¿na to doskonale zaobserwowaæ.

osadnictwa.
Przodkowie dzisiejszego cz³owieka przybyli na
Œl¹sk oko³o 250.000 lat temu. Z tego okresu siêgaj¹
te¿ najdawniejsze œlady pobytu praludzi w Dolinie
Kaczawy. PóŸniej, w epoce neolitu (5200 r. p.n.e. 1800 r. p.n.e.), zapanowa³y na Œl¹sku bardzo
korzystne warunki klimatyczne; co spowodowa³o
masowy nap³yw ludnoœci z terenów naddunajskich.
Tak wiêc Dolina Kaczawy znana by³a cz³owiekowi
od epoki kamienia i mo¿na tutaj stwierdziæ ci¹g³oœæ
osadnicz¹. Wyj¹tkowo korzystne dla osadnictwa,
we wszystkich okresach pradziejów, by³o po³o¿enie
Jerzmanic.
„Kaczawa wp³ywa tu na przedpole Sudetów szerok¹
dolin¹ wyœcielon¹ urodzajnymi madami. Po obu
stronach brzegów rzeki wystêpuj¹ pok³ady
piaskowca. £atwo by³o o drewno, zwierzynê ³own¹,
wodê i ryby. P³ytko zalega³y z³o¿a piasków
z³otonoœnych, ciekawi³ samotny sto¿ek Wilczej Góry,
spogl¹daj¹cy w malownicz¹ dolinê”
W schy³kowym okresie wp³ywów rzymskich
(III - IV w. n.e.) œrodkowe dorzecze Kaczawy - obok
dorzeczy O³awy, Œlêzy, Bystrzycy i po³udniowych
okolic G³ogowa - by³o nadal rejonem intensywnego
osadnictwa. Kolejny wzrost osadnictwa w
œrodkowym dorzeczu Kaczawy nast¹pi³ w VII oraz
VIII w. n. e. Wtedy powsta³o na skraju wysokiej
krawêdzi doliny Kaczawy kilka grodów.
Najwiêkszy z nich znajdowa³ siê w Rzymówce
niedaleko Z³otoryi, w Wysocku i Rokitnicy nad
Kaczaw¹, w Jerzmanicach istnia³a wtedy osada
otwarta. Mog³y istnieæ te¿ grody w Nowym
Koœciele i Prusicach. Niew¹tpliwie grody
powi¹zane by³y sieci¹ dróg oraz miejscami
przepraw przez rzekê. Ju¿ w VII w. mo¿na
zaobserwowaæ nad Kaczaw¹ ustabilizowane
osadnictwo s³owiañskie Trzebowian, jednego z
plemion prapolskich. Nieco póŸniej ni¿ grody
powsta³a osada Kopacz, która da³a pocz¹tek miastu
Z³otoryja.
„Ludnoœæ Kopacza zamieszkiwa³a, jak mo¿na siê
domyœleæ, parterowe chaty z drewnianych belek w
konstrukcji s³upowej i zrêbowej. Obok domu
mieszkalnego stawiano ró¿ne budynki gospodarcze.

ci¹g dalszy na str. 14
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W pobli¿u znajdowa³y siê ogrody warzywne i sady.
Nieco dalej od rzeki Kaczawy, poza obszarem
zrytym odkrywkami i szybami, rozci¹ga³y siê poletka
obsiewane zbo¿em, a uprawiane systemem
dwupolowym lub przemienno - od³ogowym. Si³¹
poci¹gow¹ by³y wo³y i konie, hodowano trzodê
chlewn¹, kozy i drób.”
Z VII - IX w. pochodzi kilkanaœcie (znalezionych
nad Kaczaw¹) ¿elaznych misek, które s³u¿y³y do
celów gospodarczych lub mog³y s³u¿yæ do
wydobywania z³ota. W XII - XIII w. nastêpuje
udokumentowany w Ÿród³ach rozkwit górnictwa
z³ota. Okolicê Z³otoryi wraz z dolin¹ Kaczawy
ogarnê³a prawdziwa „gor¹czka z³ota", górnicy
zajmowali coraz to nowe tereny daj¹ce nadziejê na
z³oto. Pozyskiwano je równie¿ w Podgórniku i w
Jerzmanicach, a tak¿e w Zakonnym Lesie i w
Z³otym Lesie w pobli¿u Sêpowa, gdzie cenny
kruszec wydobywano z aluwiów rzecznych
Kaczawy. Osady z³otonoœne wystêpowa³y we
wschodniej czêœæ miasta oraz w rejonie Kopacza i
Kozowa. Obecnoœæ z³ota stwierdzono tak¿e w
polodowcowych ¿wirach zalêgaj¹cych na Górze
Miko³aja, w warstwach piasków na lewym brzegu
Kaczawy oraz na wysoczyŸnie - na po³udnie od
doliny rzeki.
Uwa¿a siê, ¿e miejscem, gdzie mogli osi¹œæ
koloniœci z koñca XII w., móg³ byæ nie Kopacz, lecz
wzniesienie w pó³nocno - wschodniej czêœci miasta
zwane Gór¹ Miko³aja. Do dziœ zachowa³y siê
jeszcze strome zbocza od pó³nocy, czyli nad
Kaczaw¹. Archeolodzy nie wykluczaj¹ za³o¿enia
tam osiedla obronnego. Najbardziej imponuj¹co
wygl¹da³o wydobycie z³ota w terenie tzw. „Siedem
Koryt” usytuowanych w pobli¿u przejazdu
kolejowego na trasie Z³otoryja - Legnica. Szacuje
siê, ¿e w ci¹gu dwóch wieków wykonano w
okolicach co najmniej 150 tyœ odkrywek i szybów.
Urobek z szybów wyci¹gano wiadrami i
ko³owrotkami, rozdrabniano m³otkami lub
drewnianymi pa³kami i transportowano do p³uczek,
gdzie doprowadzano wodê za pomoc¹ ci¹gów koryt,
drewnianych rur, rowów i osadników. Zapewne
woda z Kaczawy s³u¿y³a do wyp³ukiwania urobku.

KALENDARIUM WYDARZEÑ
ZWI¥ZANYCH Z KACZAW¥
250.000 lat temu - pierwsze œlady pobytu praludzi w
Dolinie Kaczawy.
5200 r. p. n. e. - 1800 r. p.n.e. - masowy nap³yw
ludnoœci z terenów naddunajskich nad Kaczawê.
VII - VIII w. - wzrost osadnictwa w Dolinie
Kaczawy.
VII w. - nad Kaczaw¹ wystêpuje ustabilizowane
osadnictwo s³owiañskie Trzebowian
VII / VIII w. - na skraju wysokiej krawêdzi doliny
Kaczawy powsta³y grody: w Rzymówce niedaleko
Z³otoryi, w Wysocku i Rokitnicy nad Kaczaw¹, w
Jerzmanicach istnia³a osada otwarta.
XII w. - pod koniec wieku powstaje osada o nazwie
Kopacz oraz osada zwana Gór¹ Miko³aja.
XII - XIII w. - udokumentowany w Ÿród³ach rozkwit
górnictwa z³ota. Okolicê Z³otoryi wraz z Dolin¹
Kaczawy ogarnê³a prawdziwa „gor¹czka z³ota".
XII - XIII w. - miejscem najintensywniejszego
wydobycia z³ota by³o tzw. „Siedem Koryt” w
pobli¿u przejazdu kolejowego na trasie Z³otoryja Legnica. Woda z Kaczawy przep³ywa³a przez kilka
du¿ych koryt ustawionych szeregowo i s³u¿y³a do
wyp³ukiwania urobku.
1267 - nad Kaczaw¹ istnia³ m³yn.
XIV w. - w 1 po³. w. nad Kaczaw¹ istnia³o kilka
m³ynów.
1316 - rzemieœlnicy cechu piekarskiego otrzymali
zezwolenie na korzystanie z nowego m³yna pod
miastem.
1330 - klasztor w Lubi¹¿u podarowa³ ksiêciu m³yn
na Kaczawie.
1344 - pojawi³ siê m³yn w Jerzmanicach Zdroju.
1346 - na uposa¿enie szpitala w Z³otoryi sk³ada³y siê
m. in. dochody z m³yna w Jerzmanicach.
1353 - od tego roku mo¿na by³o przy sztolniach
budowaæ „m³yny”, czyli ko³a wodne, pod
warunkiem, ¿e u¿ywana przy nich woda nie zagra¿a
otoczeniu.
1410 - klasztor w Trzebnicy posiada³ m³yn nad
Kaczaw¹ ko³o Z³otoryi, wymieniony w 1267 r.
1418 - Z³otoryja po¿yczy³a Ludwikowi II 500
grzywien oraz 6 dalszych z GrodŸca i m³yna na
podró¿ na sobór w Konstancji.
1445 - wielka powódŸ, utonê³o wielu ludzi,
zniszczone zosta³y domy. ( Jest to pierwsza
informacja o powodzi w okolicach Z³otoryi. W
historii rzeki mo¿na naliczyæ oko³o 20
udokumentowanych powodzi, zapewne i tak
musia³o byæ ich znacznie wiêcej, z obliczeñ PAN
wynika, ¿e w na ziemiach polskich powódŸ œrednio
wystêpuje co 3,5 roku.)
1448 - szlachcic Hayn von Czirna otrzyma³ zgodê
magistratu na u¿ywanie wody z Kaczawy ko³o
Rokitnicy, pod warunkiem ¿e m³yny miejskie nie
ponios¹ ¿adnej szkody.
1473 - wielka susza doprowadzi³a do wyschniêcia
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W styczniu 2007 r. rozpoczê³a siê realizacja
projektu Eko - Kaczawa, który zak³ada
wykorzystanie rzeki do przeprowadzenia szeregu
dzia³añ maj¹cych doprowadziæ do równania szans
edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y z powiatu
z³otoryjskiego. Przedsiêwziêcie jest realizowane w
ramach programu: „Równaæ Szanse”
prowadzonego przez Polsk¹ Fundacje Dzieci i
M³odzie¿y. Projekt opracowa³o oraz pozyska³o
pieni¹dze na jego realizacjê Stowarzyszenie
Edukacja Przysz³oœci. Œrodki finansowe na
przeprowadzenie zaplanowanych zadañ zosta³y
pozyskane z Polsko - Amerykañskiej Fundacji
Wolnoœci.
W projekcie udzia³ bior¹ uczniowie i nauczycieli z
piêciu szkó³ powiatu z³otoryjskiego: Szko³y
Podstawowej w Rokitnicy, Gimnazjum nr 2 w
Z³otoryi, Publicznej Szko³y Podstawowej w
Jerzmanicach Zdroju oraz Szko³y Podstawowej w
Nowym Koœciele. W przysz³oœci liczymy na dalsz¹
realizacjê projektu oraz jego rozszerzenie na inne
szko³y le¿¹ce nad Kaczaw¹. W okresie od stycznia .
do czerwca 2007 r. zaplanowano nastêpuj¹ce
dzia³ania z udzia³em uczniów z piêciu szkó³:
promocja projektu, konkurs na logo projektu,
zbieranie materia³ów dotycz¹cych Kaczawy z
dziedziny geografii, geologii, biologii, chemii,
historii…, konkurs plastyczny, przeprowadzenie
badañ czystoœci wody oraz opracowanie
uzyskanych wyników, zorganizowanie akcji
sprz¹tania okolic Kaczawy, zawody sportowe: biegi
prze³ajowe wzd³u¿ nurtu rzeki, opracowanie
zebranych materia³ów: publikacja Eko - Kaczawa
2007, widokówki przedstawiaj¹ce faunê i florê
Kaczawy, plakietki, zorganizowanie sesji
popularnonaukowej prezentuj¹cej efekty pracy w
postaci wyników badañ, referatów, prezentacji i
podsumowañ po³¹czonych z wystaw¹ zdjêæ
Kaczawy oraz konkursem wiedzy o Kaczawie.
Zak³adamy, ¿e uczestnicy projektu zdobêd¹ szereg
nowych umiejêtnoœci, które nie zawsze mo¿na
nabyæ w szkole. Realizuj¹c projekt, zwrócimy tak¿e
uwagê œrodowiska lokalnego na stan rzeki Kaczawy,
na jej piêkno, niesamowity urok oraz,niestety, na
poziom zanieczyszczenia.

Kaczawy, dokucza³ g³ód.
1480 - powódŸ spowodowana wylewem Kaczawy.
1496 - w sierpniu wielka powódŸ spowodowana
przez Kaczawê.
1519 - sukiennicy z³otoryjscy posiadaj¹ folusz
napêdzany ko³em m³yñskim.
1538 - sukiennicy kupili na w³asnoœæ folusz
napêdzany ko³em m³yñskim.
1522/1523 - rozpoczêto w Z³otoryi budowê
wodoci¹gów.
1531/1554 - rektor gimnazjum humanistycznego
Valentin Trozendorf odbywa³ wêdrówki nad
Kaczaw¹ w okolicach Jerzmanic.
1568 - 17 czerwca nastêpuje wielki wylew
Kaczawy.
1587 - 7 czerwca wylewa Kaczawa, po tej powodzi
miasto Z³otoryja na okres 10 lat zostaje zwolnione z
podatku na rzecz ksiêcia.
1576/1577 - miasto zaci¹gnê³o po¿yczki,
zastawiaj¹c dobra; m³yny, staw i ³¹ki.
1578/79 - po³o¿ono wodoci¹gi miejskie.
1584 - rozpoczêto budowê drewnianego jazu na
Kaczawie, powy¿ej jej prawego dop³ywu, Dr¹¿nicy.
1593 - powódŸ spowodowana wylewem Kaczawy,
wiele szkód dozna³o miasto Z³otoryja oraz
przedmieœcia i folwarki.
1597 - rada miejska odda³a w korzystny zastaw m³yn
cechowi rzeŸników.
XVI w. - w 2 po³. wieku sytuacja finansowa zmusi³a
Z³otoryjê do oddania w zastaw posiadane dobra,
m.in. m³yny.
XVI w. - pod koniec wieku burmistrz Z³otoryi
Johannes Feige podj¹³ decyzjê o budowie m³ynówki
(wzd³u¿ której od Jerzmanic a¿ do ul. Chojnowskiej
powsta³o wkrótce wiele m³ynów wodnych).
1599 - przekopano M³ynówkê sk³adaj¹c¹ siê z
d³u¿szych i krótszych kana³ów, które sprowadza³y z
Kaczawy wodê do napêdu ko³a m³yñskiego i znów
uchodzi³y do macierzystej rzeki.
1599 - m³ynówka napêdza m³yn Willenbergów w
Jerzmanicach oraz zabezpiecza doln¹ czêœæ wsi
przed powodziami powodowanymi wylewami
Kaczawy.
1599 - od tego roku m³ynówka napêdza³a za pomoc¹
kó³ wodnych dwa folusze sukiennicze, dwa
garbarskie oraz w póŸniejszym czasie jeden
bia³oskórniczy i jeden m³yn prochowy.
1608 - w czerwcu dosz³o do najwiêkszej powodzi w
historii Z³otoryi. Wylew rzeki by³ niezwykle
gwa³towny; utonê³y 123 osoby, 106 sztuk byd³a,
woda znios³a 16 domów, 10 stodó³, zniszczy³a
wszystkie pola i ogrody. W Z³otoryi lustro wody
wznosi³o siê ponad 1,5m nad poziom ulic.
1608 - woda ponios³a m³yn Willenberga, zginê³o 86
mieszkañców Podgórnika i Jerzmanic.
1608 - zosta³a zniszczona miejscowoœæ Przymówka.
1608 - powsta³y ksi¹¿ki opisuj¹ce przebieg wielkiej
powodzi, wydarzenie to opisali: burmistrz Johannes
Feige, Diluvium Goldbergensis, Legnica 1608, oraz
pastor David Namsler w obszernym dziele
wydanym tu¿ po kataklizmie.
1608 - rada miejska powo³a³a nowe funkcje: od
spraw m³ynów (Mühlerr) i budownictwa (Bauherr)
1609 - Johannes Feige pod wp³ywem prze¿yæ
zwi¹zanych
z powodzi¹ ufundowa³ „emporê
mieszczañsk¹” najpiêkniejsz¹ galeriê w Koœciele
N.N.M.P.. Jeden z obrazów przedstawia biblijny
potop, powódŸ z 1608 roku musia³a byæ naprawdê
ogromna.
1621 r. - Z³otoryja otrzyma³a ogromn¹ sumê 7036
florenów za wykup przez ksiêcia prawa po³owu ryb
w Kaczawie wraz z m³ynówk¹.
1630 r. - Daniel Feige ufundowa³ tablicê (na
budynku m³yna), która do dzisiaj wskazuje poziom
wody podczas powodzi w 1608 r.
1702 r. - powódŸ spowodowana wylewem Kaczawy,
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2. Wypad do Z³otego Lasu na obiad, piwko lub lody
mo¿emy uatrakcyjniæ sobie krótk¹ wycieczk¹ w
stronê nieopodal przep³ywaj¹cej Kaczawy. Przy
moœcie kolejowym, jakby na ty³ach fabryki tektury,
mo¿emy zachwyciæ siê szumem wody, œwiergotem
ptaków i napawaæ siê widokiem restauracji
wynurzaj¹cej siê zza k³êbowiska wê¿y… od
odkurzaczy.
Robert Paw³owski

P³ynie

Wykorzystamy rzekê do równania szans
edukacyjnych
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W bie¿¹cym roku mija nie tylko dwudziestolecie
istnienia Towarzystwa Mi³oœników Ziemi
Z³otoryjskiej, ale równie¿ piêtnastolecie
udostêpnienia wie¿y koœcio³a NNMP. W 2008 r.
up³ynie 10 lat od otwarcia studni w tej œwi¹tyni. Od
wielu lat ³¹cz¹ TMZZ i koœció³ Mariacki œcis³e
wiêzy.
Przez kilka stuleci wy¿sza wie¿a koœcio³a NNMP
s³u¿y³a jedynie duchownym, stra¿nikom,
nakrêcaj¹cym zegar oraz uruchamiaj¹cym dzwony.
Rzadko kiedy móg³ wspi¹æ siê na szczyt turysta czy
nawet historyk. Jeszcze d³ugo po zakoñczeniu
wojny (koœció³ powróci³ do parafii katolickiej w
1958 r.) nie by³o sprzyjaj¹cego klimatu, zaufania, a
tak¿e zrozumienia korzyœci z ewentualnej zmiany
tej sytuacji. Takich obaw w 1987 r. nie mieli ju¿ Ks.
Dziekan Marian Sobczyk, Naczelnik Miasta i
Gminy Bogus³aw Cetera oraz œwie¿o powsta³e
TMZZ. Po trójstronnych spotkaniach (w których
uczestniczy³a równie¿ Teresa Borys z Wydzia³u
Oœwiaty, Kultury i Wychowania UMiG oraz ni¿ej
podpisany z TMZZ) wie¿a zosta³a
zelektryfikowana, ale na otwarcie musia³a czekaæ

Zdarzy³o siê w kwietniu
1241- kilkuset z³otoryjan wziê³o udzia³ w bitwie z
Tatarami pod Legnic¹.
1313 - mieszczanie z³otoryjscy podarowali rzeŸniê
klasztorowi cystersów w Krzeszowie.
1334 - ksi¹¿ê legnicki Boles³aw Rozrzutny
zatwierdza klasztorowi cystersów w Lubi¹¿u
dochody z kopalñ z³ota w Z³otoryi.
1421, 1438, 1446, 1461 oraz w innym latach w
kwietniu XV w. joannici otrzymali ró¿ne dochody w
Z³otoryi.1523 - do Z³otoryi przyby³ Valentin Trozendorf;
wkrótce obejmie rektorat szko³y. S³ynny rektor
umar³ w kwietniu 1556 r. w Legnicy.
1584 - poœwiêcenie piêknej ambony w koœciele
Mariackim.
1613 - wielki po¿ar miasta: sp³onê³o blisko 600
budynków, m.in. ratusz, szko³a, klasztor i szpital.
1622 - przy cmentarzu œciêto mieczem Annê Kargin
za cudzo³óstwo i dzieciobójstwo.
1840 - po¿ar zrujnowa³ koœció³ œw. Miko³aja.
1863 - sp³onê³a zachodnia strona ul. Basztowej.
1896 - uruchomiono po³¹czenie kolejowe Z³otoryja
- Lwówek. W tym samym roku u podnó¿a Wilko³aka
znaleziono narzêdzie z epoki kamienia.

1907 - otwarcie szko³y miejskiej(obecnie SP 1).
1945 - Antoni Skowron, dzia³acz Stronnictwa
Ludowego, otrzyma³ pe³nomocnictwa do
zorganizowania polskiej administracji w obwodzie
Z³ota Góra(pierwsza polska nazwa miasta po
wojnie).
1947 - Danuta Krawczyk zorganizowa³a w mieœcie
pierwsz¹ powojenn¹ dru¿ynê ZHP.
1949 - powsta³a Powiatowa Komisja Spo³eczna do
Walki z Analfabetyzmem z Janem Przybylskim na
czele.
1959 - utworzenie rezerwatu przyrody nieo¿ywionej
„Wilcza Góra” na Wilko³aku. Nomen omen w
kwietniu 2006 r. powsta³ pomys³ jego
likwidacji(patrz Echo ze stycznia b.r.).
1971 - powsta³ Harcerski Klub Lotniczy „Trawers”
pod dowództwem Jana Kuska. W kwietniu 1991 r.
wzbogaci³ siê o w³asny samolot.
1979 - oddano do u¿ytku sale sportowe z internatem
i zapleczem socjalnym przy Zespole Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych(LO i SP 2).
1984 - powsta³o Z³otoryjskie Przedsiêbiorstwo
Budowlane(upad³o w 1991).

Warto przeczytaæ...

jeszcze kilka lat.. Do zamys³u jej otwarcia powróci³
zarz¹d TMZZ na jednym z posiedzeñ pod koniec
1991 r. Dziêki zaufaniu, jakim obdarzy³ nas Ks.
Dziekan, pomocy w³adz miejskich, kilku zak³adów
pracy (PGKiM, TP S.A., PGR, Geobud, ZZO,
„Lena”, Bank Spó³dzielczy, Bank Zachodni) oraz
kilkudziesiêciu wolontariuszom z TMZZ i uczniom
LO, uda³o siê wstêpnie przygotowaæ wnêtrze wie¿y
i udostêpniæ je najpierw podczas majowych Dni
Z³otoryi, a nastêpnie od czerwca do wrzeœnia 1992 r.
Spo³eczne dy¿ury pe³ni³o wówczas ponad sto osób.
Te miesi¹ce zachowa³y siê w naszej pamiêci jako
przyk³ad wspanialej wspó³pracy w³adz œwieckich,
duchownych, organizacji spo³ecznych,
zaanga¿owania m³odych i doros³ych parafian. Setki
zwiedzaj¹cych z miasta, ca³ej Polski i zagranicy
potwierdzi³y sens przedsiêwziêcia.
Od 1993 r. a¿ po dzieñ dzisiejszy wie¿a jest
czynna od maja do wrzeœnia. Dozoruj¹ osoby
zatrudnione spoœród bezrobotnych. Zwiedzi³o j¹
ponad 20 tysiêcy osób. Trudno zliczyæ krajowe i
zagraniczne wycieczki, oficjalne delegacje, grupy
naukowców, uczniów i nauczycieli itd.. W Sali im.
Valentina Trozendorfa stanê³a m.in. rekonstrukcja
biblioteki ³añcuchowej i kilka muzealnych
przedmiotów, np. lufy armatnie z lat 1870-1871,
które wczeœniej znajdowa³y siê przed wejœciem do
koœcio³a. W sezonie funkcjonuje stoisko z
regionalnymi wydawnictwami. Na adaptacjê
czekaj¹ inne pomieszczenia, konieczny jest monta¿
nowych urz¹dzeñ do emisji miejskiego hejna³u.
Opiekunom wie¿y marzy siê powrót dzwonów,
które wisz¹ obecnie w parafiach niemieckich oraz w
cerkwi pod Bia³ymstokiem. Z pewnoœci¹ wie¿a jest
wizytówk¹ miasta i wa¿nym elementem jego
promocji.
Schodz¹c teraz nieco „na ni¿szy poziom”,
wspomnijmy np. o pracach porz¹dkowych w
otoczeniu koœcio³a, w ma³ej wie¿y i na strychu, jakie
w latach dziewiêædziesi¹tych przeprowadzi³a
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Roman Gorzkowski

Kulturowe dziedzictwo
Najnowszy, pi¹ty ju¿ tom Biblioteczki Mi³oœników Ziemi
Z³otoryjskiej, wydawanej przez TMZZ, nosi tytu³ „Dziedzictwo
kulturowe Z³otoryi na tle dziejów Œl¹ska i Europy”. Przynosi
siedemnaœcie referatów wyg³oszonych podczas sesji
popularnonaukowych, które w 2001 i 2006 r. zorganizowa³y TMZZ
oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Naukowcy polscy i niemieccy. a
tak¿e byli i obecni mieszkañcy Z³otoryi oraz przedstawiciele
Pulsnitz, opisuj¹, przewa¿nie po raz pierwszy w tak obszerny sposób,
nastêpuj¹ce wydarzenia: pradzieje Ziemi Z³otoryjskiej, za³o¿enie
miasta, najazdy husyckie, dzieje zakonu joannitów, gimnazjum
Valentina Trozendorfa, miasto podczas wojny trzydziestoletniej i I
wojny œwiatowej, epitafia i tablice nagrobne, tutejszych artystów,
herb i pieczêcie, losy Albrechta von Wallensteina, losy niemieckich
mieszkañców oraz problemy narodowoœciowe w l. 1945-1956,
z³otoryjan na europejskich uniwersytetach od XIV do XVIII w.,
powojenn¹ wspó³pracê miasta z zagranicznymi partnerami.
Publikacjê uzupe³niaj¹ streszczenia w jêzykach niemieckim i
czeskim, ilustruj¹ stare widokówki oraz ryciny. Jej wydanie by³o
mo¿liwe dziêki dotacji otrzymanej przez TMZZ z Euroregionu Nysa.
Ksi¹¿kê polecamy nauczycielom historii, przewodnikom
turystycznym oraz wszystkim mi³oœnikom naszej Ma³ej Ojczyzny.
(gar)

Historia jednej fotografii
Rok 1965. W³aœnie u zbiegu ulic M.
Konopnickiej i S. Staszica rozpoczyna siê
wznoszenie pomnika na XX-lecie Powrotu
Ziemi Z³otoryjskiej do Macierzy. Ju¿ nie ma
œladów po budynku masonerii i ogrodzie
botanicznym, które wczeœniej znajdowa³y
siê tu¿ obok. Na dalszym planie
dostrzegamy bardzo zniszczone mury
obronne. W latach 1965-1967 bêd¹
czêœciowo odrestaurowywane, a nastêpnie
w³aœnie w tym miejscu zostanie
umieszczona stosowna tablica.
Wokó³ pomnika zebra³a siê grupa
robotników oraz urzêdników. Czy ktoœ z
Czytelników móg³by podaæ nam ich
nazwiska?
(gar)
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m³odzie¿ LO, naprawie
wiatrowskazu na szczycie ni¿szej
wie¿y, monta¿u nowych krat w
zewnêtrznym wejœciu na balkony
oraz w zejœciu do kot³owni,
naprawie witra¿u w okienku nawy
bocznej, opisach zabytków we
wnêtrzu œwi¹tyni, ksi¹¿ce o
dziejach koœcio³a Mariackiego.
W latach 1998-1999 wiele
energii kilkudziesiêciu osób
(historyków sztuki,
k o n s e r w a t o r ó w z a b y t k ó w,
cz³onków TMZZ, miejscowych
rzemieœlników) poch³onê³y prace
przy otwarciu œredniowiecznej
studni w koœciele i otoczeniu jej
kamienn¹ balustrad¹. Tego rodzaju
obiekt, w dodatku ci¹gle
wype³niony kryszta³ow¹ wod¹,
nale¿y do rzadkoœci we wnêtrzach
koœcio³ów. Na balustradzie
widnieje krzy¿ maltañski oraz
³aciñska inskrypcja dotycz¹ca
wymienionych prac. Przy studni
przewodnicy turystyczni
nawi¹zuj¹ do nieszczêœliwego
wydarzenia z XVII wieku, gdy
utopi³a siê w niej córeczka jednego
z tutejszych sukienników.
Wymienienie wszystkich osób,
które anga¿owa³y siê w
przedstawione tutaj inicjatywy,
zajê³oby z pewnoœci¹ ca³¹ stronê
„Echa”. Œwiadectwa ich zapa³u
przechowuje archiwum TMZZ. Z
pewnoœci¹ nie zapomnimy o nich
w ksi¹¿kowych publikacjach.

1993 - strajk nauczycieli SP 1 i SP 3 oraz
pracowników ZUS.
1994 - powsta³a Rada Kupców i Pracodawców.
1995 - szpital otrzyma³ imiê doktora Andrzeja
Wolañczyka.
1997 - TMZZ odtworzy³o bibliotekê ³añcuchow¹ w
wie¿y koœcio³a NNMP; zawi¹za³a siê rejonowa
Rada Unii Pracy.
1998 - cz³onkowie TMZZ przywieŸli z Andechs w
Bawarii(miejsce urodzin œw. Jadwigi Œl¹skiej) kilka
kamieni, które w 2001 r. sta³y siê czêœci¹ kamienia
medytacji przy zamku w Rokitnicy.
1999 - przebieg³a przez miasto Miêdzynarodowa
Sztafeta Osób Niepe³nosprawnych; powsta³a
balustrada przy studni w koœciele NNMP.
2000 - z³otoryjscy kupcy i handlowcy protestowali
przeciwko budowie marketu „Plus”.
2004 - z inicjatywy TMZZ posadzono drzewka przy
Œcie¿ce œw. Jadwigi, pochodz¹ce z Bawarii,
Trzebnicy, Czech i Ziemi Z³otoryjskiej.
2005 - niezapomniany udzia³ z³otoryjan w dniach
¿a³oby i pogrzebu Jana Paw³a II.
(gar)
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poziom wody w okolicy m³yna wyniós³ 120 cm.
1703 r. - wybudowano jaz kamienny na Kaczawie.
1707 r. - przebudowano jaz na Kaczawie w
Jerzmanicach, który otrzyma³ tym razem
konstrukcjê kamienn¹.,
1725 - z inicjatywy burmistrza Johanna Leopolda
Feige zbudowano na górze zamkowej wie¿ê ciœnieñ,
do której jeszcze w koñcu XIX w. na wysokoœæ 56m
transportowano wodê z M³ynówki.
1755 r. - powódŸ spowodowana wylewem Kaczawy.
1763 r. - oddano do u¿ytku (przy dzisiejszej stacji
PKP) kamienny most na Kaczawie (odrestaurowany
w l. 1996 - 1997).
1778 - oddano do u¿ytku (przy dzisiejszej ul.
Legnickiej) kamienny most ³¹cz¹cy brzegi Kaczawy
- od 1970 r. ju¿ nieu¿ywany .
1797 r. - powódŸ spowodowana wylewem Kaczawy.
1804 r. - powódŸ spowodowana wylewem Kaczawy.
1813 r. - w sierpniu wyla³a Kaczawa, wezbranie to
mia³o najwiêkszy zasiêg terytorialny z notowanych
do owego czasu i objê³o tak¿e górn¹ i œrodkow¹
Odrê, a nawet Wis³ê oraz tereny Niemiec, Czech i
Wêgier. PowódŸ ta by³a tak wielka, ¿e wiele
póŸniejszych projektów wa³ów opracowano na
podstawie obliczeñ z powodzi 1813 r. okreúlonej
przez Centralne Biuro Hydrograficzne na 3300 m³/s.
XIX w. - 1 po³ w. w wyniku zamarzniêcia i utoniêcia
zginê³o 60 osób.
1813 r. - 23 sierpnia wojska francuskie
poprowadzi³y z rejonu Podgórnika atak na wojska
rosyjskie na Wilczej Górze oraz pruskie wojska pod
Z³otoryj¹ podczas „bitwy nad Kaczaw¹". PowódŸ
utrudnia³a prowadzenie dzia³añ wojennych.
1838 r. - powsta³a firma budowlana Augusta
Ludwika Urbana, która przez sto lat budowa³a
wiadukty, linie kolejowe i mosty na Kaczawie.
1854 r - powódŸ stulecia, najwiêksza powódŸ na
Odrze i jej w dorzeczu.
1881 r. - 10 Lipca nast¹pi³o oficjalne otwarcie w
Jerzmanicach uzdrowiska dzia³aj¹cego w oparciu o
miejscowe Ÿród³a mineralne. B³oto czerpano u
Ÿróde³ Czerwonego Potoku, zasilaj¹cego Kaczawê
na wysokoœci Nowej Ziemi. Powsta³y tak¿e:
restauracja serwuj¹ca rozmaicie przyrz¹dzane
pstr¹gi z Kaczawy, zak³ad k¹pielowy, du¿y park ze
stawami i fontann¹, (dok¹d doprowadzano
specjaln¹ odnog¹ wodê z Kaczawy) muszla
koncertowa, boiska oraz korty.
1882 r. - oddano do u¿ytku most na Kaczawie (przy
dzisiejszej ul. Chojnowskiej).
1895 r. - oddano do u¿ytku most kolejowy zwany
„¿elaznym” (nad Zalew).
1897 r. powódŸ spowodowana wylewem
Kaczawy.
1926 r. - wielka powódŸ spowodowana przez
Kaczawê, jaz na rzece w Jerzmanicach zosta³ mocno
uszkodzony, 1926 r. - spali³ siê m³yn w dolnej czêœci
Jerzmanic, po po¿arze urz¹dzono tam piekarniê.
1927 r. - odbudowano jaz na Kaczawie, uszkodzony
wskutek powodzi.
1927 - 1930 - wybudowano oczyszczalniê œcieków.
1945 r. - w powiecie z³otoryjskim by³o 51 m³ynów,
z których w latach 1945 - 1946 uruchomiono 47.
1945 r. - najpiêkniejszy m³yn w Z³otoryi znajdowa³
siê przy ulicy Chojnowskiej, by³ wykorzystywany
m.in. do produkcji energii elektrycznej.
1947 r. - odbudowano, zmieniaj¹c konstrukcjê, most
kolejowy zwany „¿elaznym” (nad Zalew).
1952/1954 - rozebrano folusz bia³oskórniczy
usytuowany przy stacji PKP.
1970/1980 r. - znacznie pogorszy³ siê stan wody w
Kaczawie.
Lata 70 XX w. - zasypano odnogê m³ynówki przy
budynku dawnego m³yna i ulicy kolejowej.
1972 r. - skontrolowano 56,5 km cieku Kaczawy, nie
by³o ju¿ wód I klasy czystoœci, klasa II stanowi³a
54,9%, trzecia 31,9% i wody pozaklasowe 13,2%.
1977 r. - 1 sierpnia, godz. 15.37, meldunek stra¿y

po¿arnej w Z³otoryi - donosi o gwa³townym
podnoszeniu siê wody w Kaczawie.
1977 r. - 1 sierpnia nastêpuje pocz¹tek wielkiej
powodzi spowodowanej wylewem Kaczawy,
przeprowadzono ewakuacjê ludnoœci Rzymówki,
Œwierzawy, Nowego Koœcio³a, w nocy wywróci³a
siê ³ódŸ i utonê³a jedna kobieta. Mówiono, ¿e
najstarsi ludzie takiej wody nie pamiêtaj¹.
1977 r. - 3 sierpnia premier Piotr Jaroszewicz
odwiedzi³ zalan¹ Legnicê.
1977/ 1978 r. - nastêpuje rozbudowa kanalizacji
miejskiej.
1978/983 r. - dalsze pogorszenie stanu wody w
Kaczawie, braku wód I klasy, wody II klasy
stanowi³y ju¿ tylko 27,9%, III klasy 36,1 i
pozaklasowe 36%.
1981 r. - powódŸ spowodowana wylewem Kaczawy,
odnotowano stany wy¿sze ni¿ w czasie powodzi w
1977 r.
1986-1987 r. - znaczna degradacja fizyko chemiczna i biologiczna Kaczawy, zniknê³y wody II
klasy, a klasa III stanowi³a 63,9%. Pod wzglêdem
zaœ biologicznym ca³a rzeka nios³a wody
pozaklasowe.
Lata 90 XX w. - podjêto kosztown¹ rozbudowê
systemu oczyszczania œcieków, poniewa¿ istniej¹ca
oczyszczalnia powa¿nie zanieczyszcza³a Kaczawê.
1994 r. - zorganizowano Pierwsze Mistrzostwa
Polski w P³ukaniu Z³ota. Rozpoczyna siê akcja
promowania miasta w oparciu o z³oto, Kaczawa
ponownie prze¿ywa gor¹czkê z³ota, kopacze
przemywaj¹ z³otonoœne piaski, wydobywaj¹c cenny
kruszec.
1997 r. - powódŸ spowodowana wylewem Kaczawy
nazwana powodzi¹ tysi¹clecia.
2000 r. - Mistrzostwa Œwiata w P³ukaniu Z³ota,
zawody odby³y siê w zbiorniku zasilanym przez
wodê z Kaczawy, ca³y teren Zalewu oraz teren
pomiêdzy wa³em a rzek¹ by³y miejscem zawodów.
2002 r. - 14.08 nastêpuje zagro¿enie powodziowe,
stan alarmowy zosta³ przekroczony o 70 cm, dwa
zbiorniki retencyjne w Kaczorowie i Œwierzawie
zosta³y wype³nione w 60% .Kaczawa wyla³a siê na
tereny przy zalewie oraz na pola przy ul Legnickiej.
2004 r. - badania potwierdzaj¹ poprawê jakoœci
wody w Kaczawie.
2005 r. - w marcu nag³a odwil¿ doprowadzi³a do
powodzi w Œwierzawie, utopi³o siê dwóch
ch³opców.
XXI w. - ocenia siê, ¿e wspó³czeœni kopacze z³ota
zrzeszeni w Polskim Bractwie Kopaczy Z³ota
wydobywaj¹ w okolicy Z³otoryi, przemywaj¹c
z³otonoœne piaski, ok. 0,5 kg cennego kruszcu
rocznie!
Damian Komada
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W dniach 14 oraz 15 kwietnia odby³y siê Mistrzostwa
Polski oraz Czech w Enduro. Trasa prowadzi³a przez
Z³otoryjê, Nowy Koœció³ i Lubiechow¹. Zawodnicy
startowali w ró¿nych klasach, m.in. w klasie senior,
junior, m³odzik oraz E1 w dó³. Podczas pierwszego
dnia zawodnicy za zadanie mieli przejechaæ
trzykrotnie wczeœniej wymienion¹ trasê, natomiast
drugiego dnia powtórzyæ j¹ jeszcze dwa razy.
G³ównym organizatorem ca³ych zawodów by³ Bartosz
Bembenik brat s³ynnego mistrza w tej dyscyplinie
Mateusza Bembenika. Organizatorzy, ze wzglêdu na
bezpieczeñstwo oraz sprawn¹ organizacjê, pragnêli,
aby zawody odby³y siê bez wiêkszej iloœci kibiców,
choæ i tak nie zabrak³o zagorza³ych fanów motoryzacji.
A by³o na kogo i na co popatrzeæ… pomimo tego, i¿
wiêkszoœæ zawodników pochodzi³a z Czech, kibice
zachwycali siê popisowymi wyczynami oraz
wspania³ymi maszynami. Mistrzostwa odbywa³y siê
na nastêpuj¹cych zasadach: ka¿dy zawodnik mia³ inny
czas startu i musia³ meldowaæ siê w punktach
kontrolnych na trasie. Choæ jeden z Czechów mia³
powa¿ny wypadek w okolicach Nowego Koœcio³a oraz
kilku zawodników pogubi³o siê na trasie i nie
ukoñczy³o wyœcigu, zawody uznano za bardzo udane.
Pierwsze miejsce zaj¹³ £ukasz Kurowski z Warszawy,
a tu¿ za nim by³ reprezentant naszego regionu Mateusz
Bembenik, który w swojej klasie zosta³ mistrzem
Polski, z czego cieszy siê chyba ca³y Dolny Œl¹sk.
Serdecznie mu gratulujemy i czekamy na kolejne jego
tytu³y.
Adrian Görge

Mistrzostwa Enduro

Zdjêcia: Ryszard Mas³owski

