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opiero po 60 latach pan Stanisław Smus mógł odwiedzić grób swojej matki i brata na
cmentarzu w Wehl-Hameln w Niemczech. Było to możliwe dzięki inicjatywie profesora
Bernharda Gelderbloma. Historyk ten po dwóch latach korespondencji z 115. byłymi
robotnikami przymusowymi, deportowanymi w czasie wojny do Hameln*, napisał i wydał w
2004 roku monografię o ich wstrząsających losach pt. Najgorsze były tęsknota i głód. Dotarcie do
tych osób i nawiązanie korespondencji odbyło się przy pomocy i za pośrednictwem Fundacji
Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie, skąd autor uzyskał dane personalne tych osób.
Wśród nich byli też Stanisław Smus i jego siostra Janina. W listach deportowanych powtarzało się
ciągle życzenie, aby móc wrócić do miejsc, gdzie byli zmuszani do ciężkiej pracy, a w przypadku
Stanisława i Janiny odwiedzić groby matki i brata. Konfrontacja wspomnień i przeżyć z
rzeczywistością pomogłaby im pokonać wieloletnią traumę.
I oto Bernhard Gelderblom, urodzony w Świeciu nad Wisłą, syn wysokiego urzędnika do
spraw wysiedleń w czasie okupacji, wraz z ośmioma innymi społecznikami z miasta Hameln,
zebrał niezbędne fundusze i doprowadził do takiej konfrontacji.

Agnieszka Młyńczak:Jak doszło do tego, że znalazł
się pan na robotach przymusowych w Rzeszy?
Stanisław Smus: Był zimny świt w marcu 1943
roku, kiedy usłyszeliśmy silne kołatanie do drzwi.
W trwodze cała rodzina zerwała się ze snu. Za
drzwiami stało dwóch żandarmów wraz z sołtysem
naszej wsi. W zwięzłych słowach oznajmiono nam,
że jesteśmy wysiedlani z naszej ojcowizny w
Jakubicach (niedaleko Łodzi), gdzie moja rodzina
żyła z dziada pradziada. Kazano nam się szybko
ubierać i pakować. Zrozumieliśmy, że będzie nas
czekać ciężka i długa droga. Zaczęliśmy szybko
pakować do worków najpotrzebniejsze rzeczy:
jedzenie, odzież i pościel. Zastraszeni, w ogromnym
szoku, trzęsąc się z zimna, musieliśmy iść,
poganiani, do punktu zbornego w remizie
strażackiej w środku wsi. Było tam już sporo ludzi,
chyba około 200 osób. Następnie przewieziono nas
samochodami ciężarowymi do Łodzi na ulicę
Łąkową 4, do jednego z budynków fabryki
włókienniczej Glücksmana. Mieścił się tam obóz
przejściowy dla osób deportowanych do Rzeszy.
Jakie były warunki w obozie?
Znaleźliśmy się na tamtym końcu świata.
Warunki były katastrofalne, wprost nie do
zniesienia. Znosić je trzeba było, aby jakoś żyć i
czekać innego końca. Bez łóżek i prycz - sama tylko
zbutwiała i stęchła słoma służyła nam za pościel na
betonowej posadzce, wysmarowanej olejem. Nad
wszystkim unosił się ogromny zaduch i fetor z
ludzkich ciał. W halach przebywało od 200 do 300
osób. Najstraszniejsze były noce. Płacz dzieci,
charczenie starszych osób i bluźniercze krzyki
znerwicowanych. W tym powszechnym jęku i z
bólem w głowie trudno było zasypiać.
Co dawano wam do jedzenia?
Przede wszystkim buraczankę. Była to zupa o
smaku pomyj z buraków pastewnych, w której z
rzadka pływały ziarenka kaszy. Do tego - gliniasta
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bagażach. Sanitariatów nie było żadnych.
kromka czarnego chleba. Na śniadania i kolacje Załatwialiśmy się przez otwór w podłodze lub
czarna kawa, po kawałku chleba i odrobina
wyrzucali ekskrementy przez szczelinę w dachu.
margaryny. Nasze zapasy żywności zabrane z domu
Już dawno przestaliśmy odczuwać skrępowanie. W
były rarytasem. Po tygodniu wyczerpały się, więc
czasie tego transportu na wyznaczonych punktach
musieliśmy zadowolić się tym, co nam dawali.
postoju kąpano nas i odwszawiano. W takich
Głodowe racje zbierały żniwo. Najwcześniej
warunkach jechaliśmy około 10 dni.
zaczęły się choroby dzieci. Ja w tym czasie
zachorowałem na odrę i leżałem w izolatce ponad
Gdzie trafiliście do pracy?
miesiąc. Warunki były urągające temu, co miało być
namiastką
szpitala.
Wiadra służyły
d
o
wszystkiego. I
do mycia, i
j a k o
s a n i t a r i a t y.
Brak bieżącej
w o d y
i
należytej
o p i e k i
medycznej
powodował
częste zgony
dzieci. Mnie
przypadkowo
Byli pracownicy przymusowi, zaproszeni
wspomagał
przez władze miasta Hameln.
z n a j o m y
Trzeci od prawej stoi Stanisław Smus (arch.rodzinne).
kuzyn, który tu
pracował przy
Pociąg zatrzymał się na stacji w Hameln. Kilka
wynoszeniu kubłów z nieczystościami.
rodzin skierowano do okolicznych bauerów. Moja
Po dwóch miesiącach z początkiem maja
rodzina trafiła do dużego gospodarstwa rolnego
wywieziono nas z obozu na dworzec kolejowy Łódź
liczącego trzy i pół tysiąca hektarów w odległości 17
Kaliska i załadowano jak bydło do wagonów
km od stacji. Majątek nazywał się Gut Posteholtz,
towarowych. Stąd transportem powieziono do
właścicielem był Schultze-Berge. Ze stacji do
Rzeszy.
majątku zawieziono nas pojazdem rolniczym
(Rollwagen), wypełnionym do połowy słomą.
Co to był za transport? Jakie były warunki tej
Na miejscu nasz pojazd zatrzymał się pod
„podróży”?
rozłożystym kasztanowcem. Służba żywnościowa
Zaczęły się pierwsze majowe upały, a my
wrzuciła nam pół worka ziemniaków, torebkę kaszy
byliśmy strasznie stłoczeni. Powietrze wchodziło
jęczmiennej, dwa bochenki czarnego chleba, dwie
tylko przez niewielki lufcik przy suficie wagonu, bo
kostki margaryny i paczkę kawy zbożowej. Do tego
drzwi były zaryglowane. Duchota okropna. W
dwa litry mleka z zaznaczeniem „tylko dla dzieci”.
wagonach nie było żadnego wyposażenia. Byliśmy
Zakwaterowano nas na terenie majątku w
zmuszeni siedzieć na ziemi lub na naszych
opuszczonym domu. Nam przeznaczono dwa
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Pan Stanisław Smus na codziennej przejażdżce
rowerowej (fot. Agnieszka Młyńczak)
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litości miejscowych Niemców nieraz z rzadka
można było liczyć na jakieś wsparcie żywnościowe.
Robili to po kryjomu, gdyż groziły za to straszne
sankcje. Ojciec za pracę otrzymywał
wynagrodzenie miesięczne około 30 Reichsmark.
Za to można było kupić tylko znikomą ilość
żywności kartkowej, lecz
bywały przypadki, że
brakowało towaru nawet
tego na kartki. Buty i
ubrania do pracy były
wydawane przez zarządcę
majątku.
W naszym wyżywieniu
nie było mowy o żadnych
witaminach ani
warzywach. Byłem ciągle
głodny. Marzyłem, żeby
znaleźć chociaż brukiew
albo rzepę. Byłem
dzieckiem, tak mi się
chciało cukierków!

Czy wszyscy członkowie
pańskiej rodziny
pracowali?
Na początku ja nie
pracowałem. Opiekowałem
się moją czteroletnią
siostrą. Oboje rodzice
Dokument z czasów robót przymusowych matki
pracowali, ale mama po
Stanisława Smusa (odpis dla policji)
miesiącu została zwolniona
z pracy, gdyż była w
pomieszczenia z kuchnią, bo reszta pomieszczeń
zaawansowanej ciąży. Po dwóch miesiącach od
czekała na innych niewolników. Za łóżka służyły
porodu zmarła. Zmarł również nowo narodzony
dwie prycze, poza tym był stół, cztery stołki, szafa
brat. Wtedy ja w zastępstwie mamy musiałem
ze zwykłych desek i parę naczyń kuchennych. Tak
podjąć pracę.
wyglądał nasz „nowy dom”, który miał służyć mnie
W majątku była owczarnia z 500 sztukami
i mojej rodzinie do życia w nieznanym środowisku
owiec. Kazano mi tu pracować. Do mnie i dwóch
po ciężkiej i wyniszczającej pracy. Nie
psów owczarków należało pilnowanie, aby owce
wiedzieliśmy, jak długo tu zostaniemy, czy
pasły się kolejno na wyznaczonych kwadratach
będziemy żyć, czy kiedyś wrócimy do ojczyzny.
ogromnych pastwisk, tak aby wygryziona trawa
mogła spokojnie odrastać. To była przyjemna i
Na czym polegała wasza praca? Czy dostawaliście
nietrudna praca dla dwunastoletniego chłopca. Zimą
jakieś wynagrodzenie?
były prace przy doglądaniu zwierząt w owczarniach
W majątku pracowali ludzie z całej podbitej
zamkniętych. Pilnowało się też wykotów małych
przez Hitlera Europy: Rosjanie, Ukraińcy,
jagniąt.
Serbowie, Grecy, Jugosłowianie, Włosi, Holendrzy,
Belgowie, no i Polacy. Wszyscy musieli nosić na
Jak wyglądały święta w tych warunkach?
ubraniu znaki identyfikacyjne. Dla Polaków była to
Nie było żadnych świąt! Niedziela była wolna
fioletowa litera
o d p r a c y, l e c z
„P” na żółtym tle
W godzinach porannych 7 września 1943 pan B. przekazał nam Wielkanocy ani
z f i o l e t o w ą wiadomość o śmierci naszej matki. Następnego dnia przyszła B o ż e g o
obwódką.
wiadomość, że umarł również nasz brat Stefan. Matka leżała dwa Narodzenia nie
Gospodarst tygodnie w szpitalu w Hameln. W pogrzebie uczestniczyły tylko trzy wolno było nam
wo Schultze- osoby: ojciec, ja i moja siostra. Ponieważ bardzo płakałem, ojciec świętować. W te
B e r g a b y ł o poprosił, żeby otworzyć trumnę i pokazać nam matkę. Otwarto ją i z dni musieliśmy
nastawione na odległości około dwóch, trzech metrów zajrzeliśmy do środka. pracować jak w
produkcję rolną Dobrze pamiętam, że matka była bardzo wychudzona, a po jej prawej zwykły dzień.
oraz hodowlę stronie leżało coś większego, zawiniętego w gazę. To był nasz brat,
bydła i owiec. Stefan.
P r o s z ę
Pracowaliśmy
Potem poszliśmy dalej, na pole, gdzie wykopany był już grób, o p o w i e d z i e ć o
po 12 godzin obok leżała płyta z imieniem i nazwiskiem naszej matki. Był tam też wizycie w Hameln.
d z i e n n i e o d pomnik poświęcony ofiarom pierwszej wojny światowej.
Na zaproszenie
godziny szóstej [fragment książki „Najgorsze były tęsknota i głód” B. Gelderblom, miasta Hameln my,
rano, a latem w przekład M... Maruck]
byli pracownicy
a k c j a c h
przymusowi,
polowych od
pojechaliśmy do
wschodu do zachodu słońca. Na obiad mieliśmy
Niemiec - tym razem dobrowolnie - na tygodniowy
półtoragodzinną przerwę. Jedzenie musieliśmy
pobyt. Całość sfinansowali sponsorzy z tego
przygotowywać sobie sami. Rodzina taka jak nasza
miasta. W grupie było 13 osób w wieku 70-80 lat.
otrzymywała Ersatzkarte (kartki zaopatrzenia) na
Przyjęto nas z dużymi honorami. Abyśmy się dobrze
chleb, mąkę, margarynę i mięso. Były to ilości
czuli, zakwaterowano nas nie w hotelu, lecz w
niewystarczające do pełnego i normalnego
polskojęzycznych rodzinach. Program wizyty został
wyżywienia i nie było innych dodatków. Dzięki
skrupulatnie opracowany przez gospodarzy. Były
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spotkania z władzami miasta, z mieszkańcami,
nawet z młodzieżą szkolną. Dzieliliśmy się z nimi
naszymi przeżyciami z tamtego okresu. Ponownie
zobaczyliśmy swoje dawne miejsca pracy i
spotkaliśmy się z właścicielami majątków, w
których pracowaliśmy, ich synami lub tylko
wnukami. Dzięki temu mogliśmy pomóc naszej
okaleczonej psychice, chociaż wspomnień z
pamięci się nie wymaże.
Zwiedzaliśmy też okolice Hameln i samo
miasto, którego niegdyś, jako niewolnicy nie
mogliśmy oglądać. Zobaczyliśmy, jakie jest piękne.
Było to dla nas głębokie, wzruszające przeżycie.
Każdy dzień naszego pobytu był bogato
wypełniony. Było zwiedzanie wystawy w katedrze
w Münster, nabożeństwo dziękczynne na cześć
robotników. Na zakończenie wizyty było też
nabożeństwo i uroczysta kolacja. Nie mogę nie
wspomnieć o nabożeństwie w kościele polskiej
misji katolickiej w Hameln.
Szczególnym przeżyciem była dla mnie
uroczystość na cmentarzu. Ja i siostra przeżyliśmy
ponownie bolesną stratę matki i brata przy ich
grobach.
W czasie pobytu zawarto wiele przyjaźni i
znajomości. Wiele osób koresponduje teraz ze sobą.
Są też osobiste kontakty. Wszystko, co przeżyliśmy
wspólnie z tamtejszą ludnością w ich środowisku,
mocno utkwiło nam wszystkim w pamięci. Obecnie
odbija się to echem tamtych dni.
Nie wolno nam zapomnieć o tym, co przeżywali
robotnicy przymusowi, ale musimy robić wszystko,
aby nienawiść, rasizm i nietolerancja nie
zakiełkowała nigdy więcej w naszym społeczeństwie
- powiedział na spotkaniu z nami nadburmistrz
Hameln pan Klaus Arnecke.
Dzięki temu, że mogliśmy wrócić do miejsc
dawnego cierpienia, nasze blizny i rany mogły się w
końcu zagoić. Po 60 latach Niemcy i Polacy podali
sobie ręce na znak pojednania.
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Przetoczyła się wojna
miażdżącym walcem po lądzie,
przeorała ziemię setkami bomb,
obróciła w perzynę tysiące domów,
pochłonęła miliony istnień ludzkich.
[Ze wspomnień S. Smusa]

Agnieszka Młyńczak
* 60-tysięczne miasto w Niemczech, 60 km na
południe od Hanoweru.

Cmentarz w Wehl: grób Marii Smus, ur.14.01.1907 r.
zmarłej 7.09.1943 r. i Stefana Smusa ur. 1.08.1943r.,
zmarłego 6.09.1943 r. (arch.rodzinne).
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wyk
orzy
stywana. Nic
w i ę c
dziwnego, że nie
chcemy pomagać
innym. Wątpimy w szczerość potrzebujących. –
Może ktoś ją do tego zmusza. Może jest pilnowana i
ktoś karze jej tu siedzieć, a to, co dostanie, jest jej

zabierane? Może to nie jest jej wybór. – mówi ze
współczuciem i troską Anna Wełyczko.
Z ciekawości wybrałam się do Opieki
Społecznej. Kobieta z pewnością nie była Polką.
Jako uchodźca czy emigrantka może starać się o
pomoc ze strony państwa polskiego. Według pani,
która opublikowała swą pracę na temat uchodźców i
możliwości, jakie czekają na nich w Polsce,
deklarując o trudnej sytuacji, w jakiej znajdowali się
w swoim kraju, mogą spodziewać się pozytywnego
rozpatrzenia ich sprawy. W złotoryjskim ośrodku
opieki społecznej odsyłano mnie z jednego pokoju
do następnego. Nastawienie pracujących tam kobiet
w stosunku do mnie zmieniało się, gdy
oznajmiałam, w jakiej sprawie przychodzę. Z
początku uśmiechnięte twarze zmieniały się
wyrażając zdenerwowanie, dezorientację? Moje
pytanie na temat uchodźców i pomocy, której się im
udziela na terenie Złotoryi, wywołało małą
konsternację. Gdy trafiłam do gabinetu pani
dyrektor, ta nieco zmieszana, surowym tonem
poprosiła o przysłanie pytań na piśmie. W takiej
również formie na nie odpowie. Możliwe, iż
faktycznie powodem takiej reakcji był brak czasu.
Jeśli nie, to mogę jedynie domniemać, że jest to
temat trudny lub uciążliwy dla pracowników
socjalnych.
Codziennie przechodziłam ulicą Basztową.
Chciałam spotkać się z tą kobietą. Zamienić z nią
parę zdań. Może jej historia, bądź wymieniony
powód, dla którego znalazła się na ulicy z
dzieckiem, zmieniłby nastawienie ludzi. Niestety
nie spotkałam jej już. Nie dowiem się, co chciałaby
powiedzieć.
Paula Wełyczko
Rysunek: Robert Tyc

odległej od Złotoryi,
najbardziej na
południowy-zachód wysuniętej wsi powiatu
mieszka Lidia Jachyra. Mieszka – to zdecydowanie
za mało pojemne słowo. Kobieta, od kiedy niespełna
dwa lata temu straciła męża, jest w jednej osobie
szefową i menadżerem rozlewni wody Kapellanka,
opiekunką pokaźnego mini-zoo oraz właścicielką
gospodarstwa agroturystycznego. Ta energiczna
blondynka może nie jest supermanem, ale siłą ducha
niewiele różni się od oryginału.
Do Podgórek przyjechała „za mężem”. On,
były pracownik lubińskiego Zakładu
Doświadczalnego, postanowił porzucić pracę i
wyjechać na Zachód, aby zarobione tam pieniądze
pozwoliły rodzinie rozpocząć nowe, niezależne od
państwowych układów, życie. Kiedy wrócił,
zainwestował pieniądze w zakład kamieniarski na
Kapelli i zajął się obróbką marmuru, który
wydobywał w pobliskim kamieniołomie jego
kolega. Kupił ziemię w Podgórkach i rozkręcił
biznes. Sprowadził żonę i dwie córki. Starsza –
wówczas nastoletnia - Paulina z trudem
zaakceptowała zmianę miejsca zamieszkania. W
Lubinie zostawiła szkołę, koleżanki i wielkie
podwórko wśród blokowiska. Za to dla Lidii
przeprowadzka na wieś była spełnieniem marzeń z
dzieciństwa. Kobieta z błyskiem w oku opowiada o
odległych czasach, kiedy wychowywała się na
podgarwolińskiej wsi u babci. Mimo że byłam
„miastowa”, bo mieszkałam w Lubinie, na wsi
spędzałam każde wakacje. Dom babci oświetlała
lampa naftowa, łóżka miały prawdziwe sienniki,
pomidory dojrzewały w szufladzie a ziemniaki
przechowywano w kopcu. Nasze dzieci już tego nie
rozumieją ani nie poznają. To doświadczenie
prawdopodobnie zaszczepiło we mnie miłość do
natury. Kiedy osiadła w Podgórkach, postanowiła
zająć się ekologią i zwierzętami. Układ był
następujący – mąż zarabia pieniądze, a ona oddaje
się swojej pasji i realizuje
marzenia. Wybudowali
dom, zakład kamieniarski
(przestał się opłacać)
przekształcili w rozlewnię
wody mineralnej i stworzyli
mini-zoo. W zagrodach
pojawiły się owce, lamy,
osły, świnka wietnamska, w
stajniach kuce, po stawie
pływały różnorodne
odmiany kaczek. To miała
być atrakcja dla turystów, a
szczególnie dzieci. Lidia,
nieodrodna córka
nauczycielki, przejawiając
d y d a k t y c z n e
zainteresowania i talenty,
opracowała program
wypoczynku dla maluchów
z podstawówki i trochę
starszych dzieci z
gimnazjów. Zapraszając do
siebie, oferuje nie tylko
rozrywkę na rozległym
placu zabaw czy przecudne
widoki okolicznych wzgórz,
ale i „lekcje przyrody” wśród zwierząt.
Pierwotnie tak to tylko miało wyglądać.
Niestety, los jest kapryśny. Lidia zmienia się na
twarzy, gdy opowiada o wydarzeniach sprzed
dwóch lat. Mąż umierał na moich rękach. Nic nie
mogłam zrobić. Zostałam sama. Nie była

przygotowana do
przejęcia jego firmy. Nie
znała się na sprawach
produkcji ani finansów.
To było tak, jakby ktoś
rzucił ją na głęboką wodę.
Miała wrażenie, że to
wszystko ją przerośnie,
p o g r ą ż y. M ą ż n i e
wtajemniczał jej w swoje
sprawy. Musiała teraz
pogodzić prowadzenie
mini-zoo z kierowaniem
zakładem. Na dodatek
czekała na nią rozpoczęta przez męża inwestycja –
budowa hoteliku. Na szczęście miała przy sobie
córki. Najstarsza, która ukończyła studia
menedżerskie i MBA, postanowiła pomóc mamie.
Zajęła się kwestiami, o których Lidia nie miała
pojęcia - finansami i marketingiem. Z jednej strony
cieszy matkę, że ma wsparcie duchowe i fachowe w
Paulinie, ale jest też zła, że dziewczyna, pracując w
Podgórkach, nie rozwija się zawodowo, kiedy
mogłaby w dużej firmie w pełni wykorzystać
wiedzę, doświadczenie czy perfekcyjną znajomość
języka angielskiego. Ale Paulina nie narzeka.
Wybudowała z mężem dom w Podgórkach, założyła
rodzinę i spodziewa się dziecka. Na przekór
swojemu wizerunkowi bizneswomen zapuściła
korzenie na wsi. Młodsza, Marcelina ma geny po
matce. Zwierzęta są jej światem. Obecnie studiuje,
podobnie jak kiedyś siostra, zarządzanie, a w
wolnych chwilach oddaje się pasji jeździeckiej.
Często jest tak, że los jedno nam odbiera, by dać
nam w zamian coś innego. Lidia w ciągu dwóch lat
poznała świat biznesu i konkurencji. Nauczyła się,
jak kupować maszyny i ciężarówki. Nie potrafi
jednak ich naprawić, nad czym boleje. Wie, jak
korzystnie załatwić kredyt. Twardą ręką kieruje
kilkunastoosobową załogą.
Pracownicy mnie słuchają,
bo twierdzą, że mam diabły w
oczach – śmieje się. Sama
robi zastrzyki swoim
z w i e r z a k o m .
Uporządkowała sprawy
gruntowe, co nie było łatwe
ze względu na ogrom
przestrzeni, jaka jest w
posiadaniu Lidii oraz
bałagan biurokratyczny.
Skutecznie pozyskuje
dotacje unijne.
Jednak momentami jest
bezradna w sprawach
budowlanych. Mimo że
rozpoczęta przez męża
inwestycja obecnie jest już
na ukończeniu, to zostały
poprawki po „fachowcach”.
5 pokoi gościnnych na
parterze czeka na turystów.
Piętro dla właścicielki jest
już prawie gotowe do
zamieszkania. Drobne prace
trzeba jeszcze wykonać na
poddaszu, gdzie będzie mieszkanie dla najmłodszej
córki. Aranżacja wnętrza budzi mój podziw. Hol, w
którym rozmawiamy przy aromatycznym elgreyu,
jest przestronny i słoneczny. Wielkie okno wypełnia
całą ścianę i udostępnia widok na pobliskie
wzgórza. Meble wykonane są z drewna, nie płyt

wiórowych. Fachowa robota stolarska. Sofa, na
której siedzę, jest tak miękka, że nie mam ochoty się
z niej ruszać. Część mebli pochodzi z odzysku.
Przyjaciel Lidii zajmuje się renowacją staroci i od
czasu do czasu prezentuje właścicielce hoteliku
ciekawsze eksponaty. Ostatnio przywiózł jej łóżko
w stylu biedermaier z 1855 roku. Lidia jeszcze nie
wie, kto będzie w nim spać, bo długość łóżka to
zaledwie 160 cm [nie byli rośli nasi przodkowie – I.
P.]. Barek na pierwszym piętrze wykonany jest ze
starych drzwi, na których widoczne są jeszcze
zawiasy i klameczki. Zachwycający jest też stylowy
kredens, który od razu kojarzy mi się z
dzieciństwem u babci. Każdy z pięciu pokoi
gościnnych ma łazienkę z natryskiem i wc.
Właścicielka myśli jeszcze, by wybudować saunę i
siłownię. Nie wie jednak, czy starczy jej
cierpliwości do kolejnych ekip budowlanych. Kiedy
rozmawiamy, na dachu właśnie pracuje trzecia z
kolei grupa dekarzy, którzy poprawiają błędy po
wcześniejszych poprawkach. Gdybym mogła i
umiała, wszystko zrobiłabym sama. Nie potrafię
odpoczywać. Roznosi mnie energia. Jak mam wolny
czas, od razu szukam pracy. To, co pani widzi,
malowałam sama- mówi Lidia, pokazując na ściany
i filary holu oraz drewniane elementy wnętrza.
Już niedługo hotelik ruszy pełna parą. Lidia
obawia się nieco o to, jacy goście do niej trafią. Na
sylwestra przyjechały do mnie dwie pary młodych
ludzi ze Złotoryi. Byli bardzo sympatyczni. Kiedy
wyjeżdżali, oni byli zadowoleni z pobytu, a ja, że
trafiłam na takich bezproblemowych i kulturalnych
turystów. Nie zawsze pewnie będzie tak miło. Muszę
przyzwyczaić się do tego, że ludzie są różni i mają
swoje kaprysy, a ja będę gościem we własnym domu.
Rozruch pensjonatu będzie się wiązał ze
zmniejszeniem hodowli kuców. Lidia wie, że nie
może rozmieniać się na drobne. Poza tym uważa, że
hodowla przestaje się opłacać. Wie pani, że bardziej
mi się kalkuluje sprzedać szczeniaki yorka niż
źrebaka. Kosztują tyle samo, a żeby wyhodować
konia do sprzedaży, potrzeba na to półtora roku,
pieska sprzedam po kilkunastu tygodniach. Odnoszę
wrażenie, że kobieta już wie, na czym polega biznes.
Kiedy słucham historii opowiadanej przez
Lidię, zastanawiam się, czy nie myślała po śmierci
męża, by zostawić, sprzedać to wszystko i wyjechać
stąd. Nie. Byliśmy z mężem małżeństwem, które się
uzupełniało. Ogień i woda. On – małomówny,
nieśmiały, ja – pełna energii, otwarta na świat.
Pozornie wydawało się, że wszystko nas różni.
Jednak mieliśmy wspólne marzenia. Wszystkie były
związane z tym miejscem. Nie mogłabym stąd teraz
wyjechać, bo to byłoby tak, jakbym zdradziła nasze
wspólne życie. Poza tym na tej ziemi leżą prochy
mojego męża.
Iwona Pawłowska
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litość. Wykorzystuje do tego chłopca. – dodaje po
chwili. Takie zdanie o sytuacji kobiety i jej
podobnych ma pokolenie dwudziestolatków. Opinia
innego młodego mężczyzny wydaje się być bardziej
współczująca. Jednak po chwili ulega ona zmianie.
– Kobieta po przejściach. Wykorzystuje dziecko, by
się bogacić. A przecież jest tyle instytucji, które
oferują pomoc. Osoby wrzucające jej pieniądze
same musiały na nie zapracować.
Zbyt często spotykamy
się z widokiem
ludzi, którzy
proszą nas o
pie
niądze, po to,
by po chwili
kupić sobie
alkohol.
Ludzkie
zaufanie
j e s t
nadużywa
n e ,
a
naiwność

Była klientka dyskontu
Agnieszka Młyńczak

Nie zdradza się marzeń

MAGICZNE MIEJSCA

est dziś ładna pogoda. Lekki wietrzyk, słońce,
które zapowiada przyjście wiosny. Ludzie w
pośpiechu wracają z pracy do domu. Zaraz w pędzie
opuszczą mieszkania, by zając się sprawami
niecierpiącymi zwłoki. Tłum mijający się w
drzwiach sklepów, w przedsionku banku nie
z a m i e n i a z e s o b ą z b ę d n y c h s ł ó w. W
popołudniowych godzinach rynek i ulica Basztowa
przypominają małe mrowisko. Jednak dwie osoby
są jakby nieobecne. Nie dostrzegają tego, co się
dzieje dookoła.
Kobieta siedząca na kawałku kartonu tuli do
piersi małego chłopca. On ma czarne włosy,
odrobinę brudną twarz. Z rąk mamy zrobił sobie
kołyskę. Odpycha się nóżkami to raz do przodu,
to znów do tyłu. Patrząc na niego zastanawiam
się, czy jest znudzony czy zmęczony. Towarzyszy
mamie, gdy ta zarabia prosząc ludzi o pieniądze.
On jest tu po to, by wzbudzić w przechodniach
litość, by nie skąpili.
Gdy podchodzi do nich kobieta i wrzuca
monetę do kubeczka, matka unosi głowę i kiwa
nią w podzięce. Nic nie powiedziała. Jej usta nie
drgnęły. Chwilę później inna, starsza już pani,
przyniosła kobiecie i jej dziecku siatkę, a w
niej chleb, mleko i konserwę. I tym razem
milczała. Wykonała znów znany mi już gest.
Ciekawiło mnie, co myślą o takich
kobietach ludzie w różnym wieku.
Niestety, większość opinii jest niepochlebna. –
Sądzę, że gdyby tylko chciała, znalazłaby pracę. Jej
dniówka jest pewnie większa od przeciętnej. Dziś w
Polsce nietrudno o pracę. A poza tym nie mam
pewności, że nie wyda tego na alkohol. – mówi
wzburzony Łukasz Skrzyński. – Dodatkowo zabiera
ze sobą małe dziecko. Chce wzbudzić w ludziach

szemrać. Niektórzy, mniej zmęczeni pracą,
zauważyli komizm sytuacji. Usłyszałam śmiechy.
Obsługa rozejrzała się rozpaczliwie w
poszukiwaniu pomocy. Niestety, kierownik biegał
gdzieś pomiędzy dyskontowymi regałami. Kasjerka
siedziała, mrugając, nie wiedząc w jaki sposób
obciążyć. Czas uciekał. W końcu wzięłam jedno z
moich jabłek i dałam kasjerce do zważenia.
- Pani płaci 70 groszy - zażądała kasjerka z ulgą.
Zapłaciłam, pokonana, a Obsługa zaśmiała się
triumfalnie, patrząc groźnie na kolejkę, która czegoś
wyraźnie ścichła.
Zastanawiałam się ile jabłek lub innych
towarów znalazło się pod regałami lub wręcz na
środku sklepu w czasie bitwy o jabłko. Ale co tam!
Obsługa walczyła jak lwica o dyskontową rację.
I tak trzymać, dyskontowa Obsługo! Jak tak
dalej pójdzie, my, klienci, wrócimy do małych
sympatycznych sklepików, gdzie upuszczone jabłko
podnosi błyskawicznie z podłogi sprzedawca i
wymienia na inne z miłym uśmiechem, gdzie owoc
można skosztować, czy aby nie za kwaśny, a
wychodząc ze sklepu usłyszymy miłe zaproszenie
do ponownych zakupów. A gdy już wszyscy klienci
przeniosą się do małych sklepików, wówczas
dyskontowa Obsługa odetchnie z ulgą. Już nikt nie
będzie nic rozrzucał, nikt nie będzie przewalał
towarów z miejsca na miejsce, nikt nie będzie
brudził w dyskoncie i denerwował Obsługi. Tylko
wtedy KTO kupi te towary?
Pozdrawiam rączego kierownika sklepu i
wojowniczą Obsługę z dyskontu Plus w Złotoryi.
Życzę dalszych sukcesów w wielkim dziele
odstraszania klientów.
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statnimi laty nie tylko w naszym mieście, ale i
w całym kraju zaobserwować można
wzmożoną podaż różnych dyskontów, marketów i
innych sklepów wielko powierzchniowych.
Zdawać by się mogło, że im większa ilość sklepów, a
co za tym idzie - konkurencja, tym lepsza w nich
obsługa. Nic bardziej mylnego!
Otóż niedawno robiłam zakupy w dyskoncie
Plus w Złotoryi. Między innymi do przezroczystej
sklepowej reklamówki włożyłam cztery jabłka i
poszłam oglądać towary przemysłowe. Przy ich
oglądaniu z tejże reklamówki owoce wypadły na
podłogę. Schyliłam się i podniosłam je, po czym
włożyłam z powrotem do torby. Jednak jedno jabłko
potoczyło się pod duży regał i zatrzymało się na
brudnej podłodze daleko ode mnie obok innych
pozrzucanych przedmiotów. Próbowałam sięgnąć
po owoc, ale moja ręka była za krótka. Ruszyłam
zatem do kasy, aby uiścić należność za dyskontowe
towary, ale drogę zastąpiła mi jakaś kobieta. Groźna
mina i władczo założone ręce na piersiach
wskazywały, że mam do czynienia nie z byle kim.
Była to mianowicie pani z obsługi, która zażądała
ode mnie wydobycia owego jabłka, w przeciwnym
razie zostanę nim obciążona. Lecz to nie było takie
proste. Owoc leżał pod dwa zsuniętymi dużymi
koszami na towary przemysłowe i utkwił dokładnie
pośrodku. Musiałabym paść na czworaka i
poczołgać się pod kosz po nieszczęsne jabłko.
- Nie proszę pani, nie zrobię tego, bo nie będę
chodzić na czworakach po dyskoncie - odmówiłam
zdecydowanie.
- Ale mnie nie interesuje w jaki sposób pani to zrobi!

Ja nie jestem tu od tego, aby sprzątać po klientach! rzuciła do mnie Obsługa sklepu. - Proszę podnieść to
jabłko! - rozkazała. - Inaczej panią się obciąży.
- Ale jak mnie pani obciąży, skoro nie wiadomo ile to
jabłko waży? - zapytałam z czystej ciekawości.
- Dlatego musi pani je podnieść, żeby zważyć powaliła mnie swoją logiką pani z obsługi. - Będzie
pani obciążona - dodała raz jeszcze, abym
przypadkiem nie zapomniała.
Nie biorąc na poważnie absurdu sytuacji,
ruszyłam do kasy. Obsługa - czujnie - za mną.
- Proszę nie kasować tej pani, zawołam kierownika wydała polecenie kasjerce.
W dyskoncie (przy jednej czynnej kasie z
istniejących sześciu) uformowała się już długa
kolejka. Było po piętnastej, ludzie robili zakupy po
pracy. Kierownik jakoś nie przychodził. Gdy się w
końcu pojawił, przemknął rączo koło mnie, a za nim
Obsługa. W równie rączym biegu zdała
kierownikowi relację i po chwili po kierowniku nie
został nawet zapach. Wróciła do kasy. Kolejka
zaczęła się niecierpliwić, lecz Obsługa nie
odpuszczała. Wszak chodziło o bardzo ważną rzecz!
Musiała doprowadzić do końca sprawę jabłka spod
regału.
- Proszę obciążyć tę panią jabłkiem, które leży pod
regałem - poleciła kasjerce.
Ta popatrzyła na Obsługę z namysłem.
- Ale… - chyba chciała zapytać jak to zrobić.
Jabłko leżało pod regałem, należało je zważyć
przed obciążeniem mnie. Tu Obsługa wykazała się
niezwykłą bystrością umysłu.
- Pani wyciągnie jabłko spod regału, to się zważy rzuciła do mnie.
- Ale ja tego nie zrobię! - odmówiłam ponownie.
To już przerosło intelekt Obsługi. Sytuacja
zrobiła się patowa. Bardzo długa kolejka zaczęła
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Rajcowie radzili
RELACJE

W

tej kadencji radni Rady Miejskiej zebrali się na
sesji, w dniu 28 lutego, po raz siedemnasty.
Tradycyjnie sesję otworzył przewodniczący Andrzej
Zając. W sesji udział wzięło 14. radnych (jeden
nieobecny). W „ławach rządowych” miejsce zajął
burmistrz Ireneusz Żurawski i zastępca Andrzej
Ostrowski oraz sekretarz UM Włodzimierz Bajoński
i skarbnik Grażyna Soja. Protokołowała Krystyna
Kamińska.
Na wstępie, na wniosek radnego, Iwo Mateckiego,
burmistrz wycofał jeden z punktów posiedzenia o
ustanowieniu wysokości wynagrodzenia dla
burmistrza. Rozwiązanie takie jest formalnie
prawidłowe, ponieważ dysponentem tego punktu był
burmistrz.
W pierwszym punkcie posiedzenia radni
wysłuchali sprawozdania burmistrza o działalności
między sesjami. W sprawozdaniu tym burmistrz
pomieścił informacje o pracach na plantach, przy ulicy
Staszica, o oświetleniu na ulicy Podmiejskiej, o
budowie drogi na skarpie, o ofertach prac publicznych,
o weryfikacji wniosków mieszkaniowych, o
działaniach w sprawie porządkowania obszaru strefy
ekonomicznej, a także o obchodach 50-lecia ZOKiRu. Informację tę radni przyjęli bez uwag i pytań.
Na wniosek burmistrza wnioski i interpelacje
radnych zrealizowano jako punkt drugi, ponieważ
burmistrz musiał opuścić po tym punkcie posiedzenie.
Jako pierwsza głos zabrała radna Barbara Listwan,
która zwróciła uwagę na bariery architektoniczne w
naszym mieście, stwarzające ogromne problemy
osobom niepełnosprawnym. Nie zgadza się z opinią
usłyszaną w UM, że w naszym mieście „nie stanowi to
problemu”. Problem jest i proponuje podjąć działania
na przykład w formie zainstalowania zewnętrznej
windy w UM lub dzwonka, przy pomocy którego
interesant mógłby wezwać odpowiedniego urzędnika.
Wiceprzewodnicząca RM, Kinga Maciejak,
zwróciła uwagę na brak aktualizacji danych w
Biuletynie Informacji Publicznej- dotyczy to również
sesji RM oraz jej komisji.
Radny Józef Banaszek upomniał się o realizację
„zapewnienia”, że przy ul. WP zamierzano
zorganizować, dla pojazdów jadących od Jeleniej
Góry, przystanek autobusowy. Radny nie widzi
żadnych działań w kierunku realizacji tego
zamierzenia.
W odpowiedzi na zgłoszone interpelacje burmistrz
I. Żurawski zgodził się z radną o istnieniu barier
architektonicznych. Stwierdził, że nie dotyczą one,
niestety, tylko UM i US. Jako środek zaradczy
proponuje interesantom korzystanie z dokonywania

wpłat w bankach, które z problemem barier już się
uporały. Nie przewiduje zrealizowania wniosku w
sprawie windy zewnętrznej, jest natomiast możliwe
zrealizowanie pomysłu z dzwonkiem - dzwonek taki
zostanie zainstalowany, choć osobiście ma negatywne
doświadczenia związane z pracą w Urzędzie
Pocztowym. W odpowiedzi radnej K. Maciejak
burmistrz oświadczył, że „to się zmieni” i informacje
w BIP-ie będą na bieżąco aktualizowane, a wykonanie
t e g o z a d a n i a p o w i e r z y ł s e k r e t a r z o w i W.
Bajońskiemu.
Interpelacja radnego J. Banaszka wywołała nieco
zamieszania, ponieważ nikt z „ław rządowych” nie
znał zapewnienia, o którym mówił radny. Ten odcinek
drogi należy do województwa, a zatem w tej sprawie
UM wystąpi do Wojewódzkiego Zarządu Dróg i
Komunikacji.
Porządek i bezpieczeństwo
Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa
publicznego na terenie Złotoryi i powiatu
złotoryjskiego stanowiła kolejny punkt posiedzenia.
Był to najważniejszy punkt tej sesji. Obszerną i
szczegółową informację złożył komendant KPP w
Złotoryi Henryk Stefanko.
Z przedłożonej informacji wynika, że w roku 2007
policja, na podstawie zawiadomień o przestępstwach,
z własnej inicjatywy i na polecenia prokuratury
przeprowadziła 1233 postępowania karne oraz 432
postępowania sprawdzające (jest to spadek w
porównaniu z rokiem ubiegłym). Pozytywnym
elementem działalności KPP, jest to, że w zasadzie nie
spadła wykrywalność sprawców przestępstw.
Generalnie spadła liczba przestępstw przeciwko
mieniu i zdrowiu; wzrosła niestety ilość zabójstw (z 0
do 3). Spadła również przestępczość narkotykowa (ze
134 do 94) oraz przestępczość gospodarcza (z 203 do
193). Natomiast bardzo wzrosła przestępczość o
charakterze korupcyjnym (z 1 do 33). Obniżył się
wskaźnik dotyczący zakłócania porządku (z 723 do
641). Natomiast liczba wykroczeń dotycząca
nieobyczajnych wybryków oraz używania słów
wulgarnych wzrosła (z 478 do 527). Wszystkie te dane
dotyczą jedynie spraw ujawnionych. 75 %wszystkich
wykroczeń dotyczy Złotoryi.
W odniesieniu do bezpieczeństwa w ruchu
drogowym wszystkie istotne wskaźniki dotyczące
roku 2006 i 2007 są do siebie bardzo zbliżone, wzrosła
jednak o 100% liczba osób, które poniosły śmierć w
wyniku tych zdarzeń (z 3 do 6). Problemem nie tylko
dla Ziemi Złotoryjskiej są kierowcy nietrzeźwi. W
roku 2007 zatrzymano 340 kierowców w stanie
nietrzeźwości (o 58 mniej niż w roku 2006) i 40 po

użyciu alkoholu (46 w 2006 r.).
W roku 2007 policjanci ujawnili ogółem 9143
wykroczenia popełnione w ruchu drogowym. Na tej
podstawie sporządzono 311 wniosków do Sądu
Grodzkiego, nałożono 4872 mandaty oraz pouczono
3960 kierujących . Ponadto zabezpieczono 82
pojazdy mechaniczne, w tym 78 samochodów
osobowych, 3 ciągniki rolnicze, jeden motorower
oraz 6 rowerów – na poczet ewentualnych kar
grzywny. Komendant H. Stefanko podał również
główne zagrożenia komunikacyjne na terenie
Złotoryi. Zdaniem KKP są to: Ulica Kościuszki (stan
nawierzchni i parking przy Biedronce), ulica
Kolejowa (szczególnie na odcinku od skrzyżowania z
ulicą Sportową do mostu na Kaczawie), ulica WP
(głównie skrzyżowanie z ulicą Słoneczną , w pobliżu
którego znajduje się przejście dla pieszych oraz
przystanek autobusowy), ulica WP (wjazd w ulicę
Hożą), ulica WP (dojazd do placu Reymonta i
„jamnika”), ulica Legnicka (wjazdy i wyjazdy do
zakładów i instytucji znajdujących się w ciągu tej
ulicy).
Istotnym problemem jest przestępczość
nieletnich. W roku 2007 w wyniku prowadzonych
działań ustalono 99 nieletnich sprawców przestępstw,
którym udowodniono popełnienie 139 czynów
karalnych. W porównaniu z rokiem 2006 stanowi to
niestety zdecydowany wzrost (o 52 przestępstwa).
Wzrost przestępstw odnotowano między innymi w
takich kategoriach jak rozboje oraz udział w bójce lub
pobiciu.
KPP w Złotoryi wiele uwagi poświęca prewencji
kryminalnej między, innymi poprzez realizację
odpowiednich programów prewencyjnych. Odbyto
bardzo wiele spotkań, w których uczestniczyli przede
wszystkim dzielnicowi - przeważają spotkania z
uczniami, radnymi, nauczycielami i sołtysami. W
celu zobiektywizowania oceny własnych prac KPP
rozprowadziła wśród mieszkańców 150 ankiet. Ich
wyniki pozwalają stwierdzić, iż mieszkańcy powiatu
działalność policji oceniają pozytywnie; uzyskano
wyniki lepsze niż w roku 2005 i wyższe od średnich
wojewódzkich.
Prawie wszystkie wskaźniki zaprezentowane
przez komendanta H. Stefanko były optymistyczne.
Tego optymizmu nie podzielali, niektórzy radni w
swoich wypowiedziach lub zadawanych pytaniach.
Radny J. Banaszek stawiając pytanie o rzetelność
danych, a konkretnie o podłoże tendencji
spadkowych sugerował, że nie są one w pełni
adekwatne do rzeczywistości. W odpowiedzi
komendant jakby podzielił punkt widzenia radnego i
stwierdził, że istnieje tzw. „ciemna liczba
przestępstw”, spowodowana np. wyjazdami za

granicę. Wiceprzewodnicząca RM, K. Maciejak,
zainteresowała się dzielnicowymi: ilu ich jest? Czy
mieszkańcy ich znają? Czy możliwe jest spotkanie z
dzielnicowymi? Inspektor Henryk Gawron w
odpowiedzi podał nazwiska trzech dzielnicowych
uzupełniając, iż na jednego dzielnicowego przypada
około 4,5 tys. mieszkańców. Kontakt z
dzielnicowymi możliwy jest pod numerem 076 81 92
222. Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych,
Barbara Listwan, na podstawie konkretnego
zdarzenia zasugerowała, iż nie zawsze kompetencje
policjantów są odpowiednie. Upoważnił ją do
powyższego stwierdzenia fakt, że policjanci wezwani
przez nią na cmentarz do awanturującej się i pijącej
alkohol kobiety uznali, że „nic się nie stało”, i
właściwie mieli pretensje do wzywającej.
Komendantowi H. Stefanko nie był znany ten
przypadek; podejmie działania w celu wyjaśnienia
go. Skłaniał się ku przypuszczeniu, że mogli to być
policjanci z Legnicy, odbywający tzw. „służbę
kandydacką”. Radny Leszek Antonowicz, wieloletni
nauczyciel, wyraził przypuszczenie, iż sytuacja
będzie się pogarszać. Wynika to m. in. z pewnej luki
prawnej odnoszącej się do wieku między 13. a 16.
rokiem życia. W tym okresie młody przestępca jest
praktycznie bezkarny. Szkoły z tym problemem nie
mogą sobie poradzić, rodzin patologicznych
przybywa, zaś środki represyjne stosowane przez
prawo nie zawsze są adekwatne do czynu.
Komendant H. Stefanko oświadczył, iż znane mu są
takie sytuacje, np. wymuszanie oddania śniadania,
wyłudzania np. dwóch złotych itp. Zjawisko to ma
tendencję rozwojową. Policja musi jednak działać w
ramach prawa. Apeluje o systematyczną i ścisłą
współpracę, a przede wszystkim o
„zagospodarowanie czasu pożytecznymi zajęciami”.
Dodał również, że niejednokrotnie w skutecznym
ściganiu przestępców „przeszkadzają” środki
techniczne i przewlekłość postępowania sądów. W
kolejnym zapytaniu radny J. Banaszek dociekał,
jakie zajęcia mają dzielnicowi - czy obowiązują ich
tylko rejony. Komendant H. Stefanko odpowiedział,
że w zasadzie tylko rejony, lecz funkcjonariusze
„zawaleni są robotą papierową”, muszą też
asystować przy konwojach. Na zakończenie
komendant KPP podziękował władzom miejskim za
pomoc i współpracę. Pod względem zakresu pomocy
UM w Złotoryi plasuje się na drugim miejscu w
województwie i w zasadzie tylko dzięki tej pomocy
KPP w Złotoryi może jeszcze skutecznie
funkcjonować. Żadnej pomocy z Komendy
Wojewódzkiej ani z Komendy Głównej Złotoryja nie
otrzymała.
Istotnym czynnikiem wyznaczającym nasze

bezpieczeństwo jest również funkcjonowanie Straży
Miejskiej. Informację o jej działalności złożył
komendant, Jan Pomykała. Wynika z niej, że kadrę
SM stanowi aktualnie 7. funkcjonariuszy - wszyscy z
odpowiednimi uprawnieniami i upoważnieniami.
W roku 2008 SM reagowała na 803 zgłoszenia od
m i e s z k a ń c ó w, w y k o n a ł a 1 5 6 k o n w o j ó w,
przeprowadziła 136 wywiadów. Funkcjonariusze SM
uczestniczyli w licznych kontrolach, w tym m. in.
dotyczących sprzedaży środków pirotechnicznych,
urządzeń pomiarowych na targowisku, 74 kontrole
przeprowadzono w lokalach gastronomicznych w
zakresie sprzedaży alkoholu nieletnim. Istotna część
działalności SM przypada na kontakty z placówkami
oświatowo - wychowawczymi. Funkcjonariuszy w
czarnych mundurach można było zauważyć w trakcie
tradycyjnych złotoryjskich imprez, Zmorą
mieszkańców są dzikie wysypiska śmieci i na ich
lokalizację oraz tropienie sprawców SM też poświęca
wiele czasu. Chluby miastu nie przynoszą również
nadużywający alkoholu, szczególnie ci pijący „pod
chmurką” – tych udało się skutecznie wyprzeć na
obrzeża miasta. Łącznie, w roku 2007 Straż Miejska
przeprowadziła 1620 interwencji (803 po
zgłoszeniach i 817 z własnej inicjatywy); to jest
więcej niż KPP.
Również komendantowi Janowi Pomykale
radni nie pozwolili zejść od razu z mównicy. Radny
Iwo Matecki dociekał, w jaki sposób SM bada
sprzedaż alkoholu nieletnim „i co dzieje się później”.
Komendant J. Pomykała stwierdził, że SM nie ma
prawa prowadzić postępowania w takich sprawach,
gdyż jest to kompetencja KPP - SM powiadamia
rodzinę i szkołę. Radna B. Listwan drążyła podobny
temat, pytając o formy sprawdzania zakazu
sprzedaży alkoholu nietrzeźwym. W odpowiedzi
Komendant potwierdził dokonywanie takich
kontroli, dodając jednocześnie, że sprawa nie jest
prosta, ponieważ nie wszyscy jednoznacznie potrafią
ocenić „kto już jest nietrzeźwy” . Radny J. Banaszek
był zainteresowany, czy przygotowywana stacja
monitoringu będzie związana z działalnością SM.
Odpowiedź była twierdząca z zaakcentowaniem, iż „
nie ma innej możliwości” . Radna Wiesława Żak
zwróciła uwagę, że znowu pojawia się na ulicach
miasta coraz więcej bezpańskich psów. Natomiast
radna Krystyna Widulińska podniosła problem, iż
na ulicy Basztowej od kilku dni nocuje kobieta z
dzieckiem. Komendant J. Pomykała odrzekł, że SM
zajmuje się tą sprawą; jest ona skomplikowana, gdyż
kobieta jest Rumunką, a udział w tym procederze
małego dziecka utrudnia podejmowanie
jednoznacznych działań.
Wieloletni Plan Inwestycyjny

A&A: plany na najbliższą
przyszłość?

Annana Kafana
R

Jak wyjaśnił nam Torez, nazwa zespołu została zainspirowana słynną
historią z Renatą Beger, kiedy to posłanka przekręciła nazwisko przewodniczącego ONZ z Kofiego Annana na Annana Kafana. Wpadka posłanki
do tego stopnia spodobała się zespołowi, że postanowił on obrać ją za
swoją nazwę. Sam zespół jednak przyznaje, ze nazwa jest trochę myląca,
bo ludzie często myślą, że grają reggae.
Przez większość wywiadu Torez stroi gitarę (z powodu nowych strun)
i nieco utrudnia nam nagrywanie. Pod nogami lidera leży imponująca
kolekcja „kostek”, gdyż jak sam mówi: „jestem świadomy swego
brzmienia”.

W 2007 roku, w Jeleniej Górze doszli do finału
w lidze rocka. Publiczność zakwalifikowała ich jako
melodyjny rock, z czym się zespół jednak nie
zgadza.
Torez (T): każdy wywodzi się z innej kapeli i każdy
inspiruje się na innych zespołach, moje to np. The
Cure, The White Stripes; Agata – U2, Kasia
Nosowska; Dziku – Bob Marley, Izrael; Wełna – Big
Cyc, Dezerter.

Zespół aktualnie pracuje nad
stroną internetową, a ponieważ
niedawno zakupił nowy sprzęt, na
nowo nagra swoje kawałki.
A&A: Wasza przygoda z muzyką,
zaczęła się… ?

Alicja&Aleksander (A&A): Jak przeważnie
wygląda próba?
T: przychodzę do kanciapy z Wełną i wokalistką,
robimy jakiś numer – gitara, do tego bębny;
wokalistka odwraca się, bierze kartkę i pisze tekst na
ścianie.
Dziku (D): ja przychodzę i skrobankę robię:) - czyli
obróbkę.
A&A: jak często macie próby?
T: planowo 2 razy w tygodniu

A&A: jakie są pozostałe osiągnięcia zespołu?

T: moja przygoda z muzyką
zaczęła się, kiedy usłyszałem
ACDC, było to w 81 r., później już
poleciało; co roku Jarocin, potrzeba stworzenia
własnej kapeli… Kolega Wełna od razu zaatakował
hardcore'm, natomiast Dziku to raczej „murzyńskie” rytmy.

T: płukanie złota:), trasa koncertowa w Leszczynie.

A&A: a żona?

Jak sami przyznają, muzykę tworzą głównie dla
siebie, ponieważ jest to ich pasją.

T: Agata to śpiewała na imieninach:)

D: chcieli by częściej, ale..
T: Dziku często jest nieuchwytny.

muzyczne?
T: mój pierwszy instrument to gitara mojego ojca,
pudło. Później to właśnie on robił dla mnie gitary.
Wełna (W): mój pierwszy instrument to kredki i
popiołka
D: na komunię ciocia kupiła mi organki, jednak
jakoś nie poszło..
Agata (A): pianino, prezent od rodziców
[po krótkich namowach z naszej strony, kapela
zgodziła się zagrać specjalnie dla nas dwa bardzo
żywiołowe kawałki, po których naszła nas ochota na
wysłuchanie jakiegoś koncertu. Chociaż zagrali bez
rozgrzewki, wszyscy członkowie zespołu byli
idealnie ze sobą zgrani, a głos Agaty podziałał na nas
inspirująco. Chcieliśmy więcej, ale powiedzieli, że
wtedy na koncert nie przyjdziemy:)]
Do tej pory kapela nagrała jedną nieoficjalną płytę,
można ją kupić u Toreza lub podczas koncertów.
Na koniec robimy ostatnie zdjęcia i pozytywnie
naładowani muzyczną energią opuszczamy tych
sympatycznych ludzi oraz ich klimatyczną
kanciapę.
Z zespołem rozmawiali: Alicja Popielarz i
Aleksander Bielecki. Zdjęcia: Aleksander Bielecki
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A&A: Jakie były wasze pierwsze instrumenty

Rozmowa na gorąco
A. Michler:Dlaczego, wstrzymując się od głosu, nie
poparł Pan- jako jedyny- uchwały w sprawie
zwiększenia
dochodów i wydatków w roku 2008?
I. Matecki: Na posiedzeniu Komisji Budżetu i
Finansów nie otrzymałem jasnego i
satysfakcjonującego mnie wyjaśnienia w sprawie
zwiększonych dochodów.

PASJE

ozpoczynając wędrówkę szlakiem złotoryj-skich zespołów,
zawitaliśmy do kanciapy zespołu zwanego Annana Kafana.
Pomieszczenie to mieści się w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji.
Zespół ten tworzą Agata – wokal, Torez (Daniel) – gitara, lider muzyczny,
Dziku – bas oraz Wełna – perkusja (poprzedni pałkarz – Darek - wyjechał).
Zespół działa pod patronatem Starosty Ryszarda Raszkiewicza. Grupa
powstała 4 stycznia 2003r. z inicjatywy Daniela, a już 13 stycznia zagrała
1. koncert. Każdy z członków kapeli grał wcześniej w innym zespole.
Agata śpiewała w chórze, Dziku grał w nieistniejącym już „Efraim”, Torez
w również nieistniejącym „Śnie Zyty”, a Wełna w „Mleko Dance Project”
(próby odbywały się w mleczarni, stąd nazwa).

T: Na pewno zagramy na
Płuczkach Złota w Złotoryi
(planujemy również małe
przedstawienie multimedialne),
wcześniej jeszcze prawdopodobnie wystąpimy na majówce w
Olszanicy.

W kolejnym punkcie sesji radni zajęli się planem
inwestycyjnym miasta Złotoryja. Problem
zreferowała naczelniczka Wydziału Funduszy
Zewnętrznych, Katarzyna Iwińska. Starszemu
pokoleniu złotoryjan znane były tzw. plany
perspektywiczne – powyżej 5 lat. Obecnie są to
Wieloletnie Plany Inwestycyjne. Są one oczywiście
zsynchronizowane z budżetem miasta oraz z
zabiegami o pozyskanie środków z Unii
Europejskiej. Niegdyś mówiło się o takich planach,
że mają charakter „ otwarty” , co oznaczało, iż można
było jakieś zadanie dodać lub wyeliminować. W
odniesieniu do WPI mówi się o „tendencji
kroczącej”, to jest o wydłużaniu horyzontu czasu – w
tym przypadku do roku 2011. Władze miejskie
spodziewały się większego udziału czynnika
społecznego w jego konstruowaniu, tymczasem
udział ten referentka określiła jako „bardzo
umiarkowany”. Zaakcentowała węzłowe problemy
aktualnego WPI, którymi są między innymi:
transport, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka
komunalna, oświata i wychowanie, kultura- głównie
w aspekcie ochrony dziedzictwa kulturowego.
Szefowa WFZ omówiła i przedstawiła temat bardzo
rzeczowo i dynamicznie, stąd też radni nie zgłaszali
żadnych pytań.
Tradycyjnie sesje kończą się podejmowaniem
uchwał. Prawie jednogłośnie Rada Miejska podjęła
uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na rok
2008. Z czternastu radnych, tylko I. Matecki
wstrzymał się od głosu - pozostali radni opowiedzieli
się za zmianami, które dotyczyły zwiększenia
dochodów oraz wydatków. Radny Waldemar
Wilczyński w imieniu Komisji Gospodarczej
przedstawił projekt uchwały, ażeby nowym ulicom
nadać nazwy. Jednogłośnie radni uchwalili, że nowe
ulice otrzymają nazwy: Jesionowa, Widok,
Nowowiejska.
W sprawach różnych radni uznali, że wysłuchają
Diany Jas w sprawie skomplikowanych zaszłości
dotyczących posesji przy ulicy B. Krzywoustego 14.
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niedzielne popołudnie zespół lekarzy i
położnych przygotowywał się do zabiegu cięcia
cesarskiego. Pogotowie Ratunkowe przywiozło
pacjentkę. Zbliżał się czas porodu.
- Czy ma pani kartę ciążową? - zapytała położna.
- Tak - odrzekła ciężarna
Położna się przeraziła: w karcie istniał tylko jeden wpis
w 39 tygodniu ciąży. Ciąża nie była prawidłowo
prowadzona. Z wywiadu wynikało, że poprzednie
porody były rozwiązywane przez cięcie cesarskie.
Pacjentka należała do grupy ryzyka.
Jana Kałuża: Co oznacza grupa ryzyka?
Położna Ewa Rusin: Zasadą jest, że po cięciu
cesarskim musi być zazwyczaj wykonane następne
cięcie cesarskie ale we wcześniej zaplanowanym
formacie. Pacjentka musi mieć wykonane badania
przez okres ciąży, a zwłaszcza grupy krwi. Gdy
występuje krwotok, a tak się może zdarzyć, wówczas
każda minuta jest na wagę życia.
Zapanowała się nieco nerwowa atmosfera. Pani dr
Danuta, położnik, kończyła kompletować zespół do
operacji. Lekarze: pediatra, anestezjolog, chirurg i
położnik byli już na sali. Położna zmierzyła obwód
miednicy ciężarnej, sprawdziła tętno płodu i skurcze
macicy, pobrała krew na badania. Pacjentka była
gotowa. Lekarze przystąpili do zabiegu. Podziwiałam
profesjonalizm ludzi pracujących na
bloku
porodowym. Wszystko poszło sprawnie.
- Już po wszystkim - rzekła położna asystująca przy
cięciu cesarskim. Malutka kruszynka ważąca 2600 g,
pojawiła się w realnym świecie. Na specjalnym stoliku
resuscytacyjnym, sprytne ręce położnej wykonywały
pomiar główki noworodka, klatki piersiowej i długości
ciała.
Dzieciątko mierzyło 50 cm.
J.K.: Ważycie dzieci na wadze rynienkowej, myślałam
że to przeżytek. W Przychodni Rejonowej od 10 lat jest
waga elektroniczna.
E.M.: U nas przemiany następują bardzo wolno, ale
może Echo Złotoryi lub inny sponsor kupi nam taką
wagę, w końcu służyłaby całemu społeczeństwu?
(śmieje się)
Pani dr neonatolog /zajmująca się noworodkami/

salę obserwacyjną, gdzie za dwie godziny dostanie
pierwsze mleko matki zwane siarą.
Pani doktor mówi, że to pierwsza szczepionka
chroniąca bezbronnego noworodka.
J.K.: gdzie po porodzie trafia pacjentka?
E.R.: Po porodzie pacjentka zostanie przewieziona na
salę pooperacyjną na oddział położniczy. W „ zerowej”
dobie będzie monitorowana. Bardzo ważna jest
obserwacja .
J.K.: Co to znaczy „zerowa doba”?
E.R.: Przez 24 godziny po cięciu cesarskim w dobie
zerowej bardzo ważna jest obserwacja rany
pooperacyjnej, obkurczania macicy, krwawienia z dróg
rodnych. Wykonujemy zalecenia lekarskie,
podłączamy kroplówkę , monitorujemy oddech,
ciśnienie, temperaturę, pracę nerek. Staramy się
chronić pacjentkę przed powikłaniami i
przygotowujemy ją do karmienia piersią. W pierwszej
dobie uruchamiamy pacjentkę. Na zlecenie lekarza
odłączamy redon (plastikowa rurka odprowadzająca z
rany pooperacyjnej płyny i krew) cewnik, wykonujemy
opatrunek, sadzamy pacjentkę a potem- krótki spacer.
Na bloku porodowym są jeszcze dwie ciężarne.
Położna obserwuje ich akcję porodową. Urządzeniem
„TK”(kardiotomografem) monitoruje tętno płodu i
skurcze macicy. Na odgłos bicia serca dziecka mama
się uśmiecha.
J.K.: Czy Pani jest już zmęczona?
Nie tak bardzo, chyba dam radę, chociaż te skurcze
bolą, mąż pomaga mi masując kręgosłup. Poza tym
czuję się raźniej, kiedy jest przy mnie i trzyma mnie za
rękę- odpowiada ciężarna
J.K.: Pani Ewo, jak wyglądają porody rodzinne?
E.R.: Na przygotowanie się do nowej roli przyszli
rodzice mają prawie 9 miesięcy. Szkoły rodzenia
wykonują kawał dobrej roboty. Kiedy pacjentki są
przygotowane, współpracują z nami pięknie, nawet
jeśli sytuacja je przerasta, bardzo się starają i to widać.
Często słyszymy, że po szkole rodzenia jest o wiele
prościej, łatwiej .
J.K.: Czy mężowie spisują się na medal?
E.R.: Mężowie ubrani w ochronny ubiór nie raz są
oparciem dla swoich żon, wspierają je, pomagają przy
porodzie. Takie porody są
rzadkie. Bywają mężowie
roszczeniowi, tak jakby
od nas zależało, kiedy
dziecko przyjdzie na
świat. Zastanawiam się,
czy bezradność w chwili
cierpienia kochanej osoby
k a ż e
i m
n a s
dyscyplinować?
J.K.: I co wtedy?
E.R.: Takie porody są
trudne, wtedy lekarz
przychodzi z pomocą. Dla
nas ważny jest poród,
podłączona kroplówka ,a
nie nieodpowiedzialny
tatuś, który przeszkadza.

sprawdzała akcję serca, zabarwienie skóry, wydolność
oddechową, krótko mówiąc- określała skalę apgar.
Dziecko płakało ,dotleniając płucka, które pracowały
dopiero od kilku minut.
Wcześniej przygotowaną opaskę, dwukrotnie
sprawdzoną przez matkę /potwierdza zgodność
danych/ przypięto do rączki maluszka. Opatulony
noworodek trafił do wózka oddziałowego i pojechał na

J.K.: Jak wygląda dyżur w
tygodniu?
E.R.: Każdy dzień jest
inny, nie wiemy, ile będzie
porodów. Jest nas mało,
jeśli nie ma pracy na
bloku, pracujemy na
oddziale ginekologicznopołożniczym. Opiekujemy się pacjentkami w zerowej
dobie. Do zwykłych czynności należy pielęgnacja
piersi i pomoc przy karmieniu. Nie wspomnę o tonach
dokumentacji, którą musimy prowadzić.
J.K.: Ile czasu potrzeba na wypełnienie dokumentacji
przy przyjęciu pacjentki do porodu?
E.R.: Ok. 40 minut. Jest jej dużo: karta położnicza

pacjentki, karta gorączkowa, karta zleceń lekarskich,
trzy zaświadczenia do USC, karta anestezjologiczna,
karta rozwoju noworodka, książeczka zdrowia...
J.K.: Położne mają samodzielne dyżury na bloku
porodowym, czy Pani sama odbiera poród?
E.R.: Nie zawsze jest to możliwe. Do porodu wołam
koleżankę-położną, gdy ja zajmuję się pacjentką, ona
woła pielęgniarkę z oddziału noworodkowego do
noworodka, powiadamia lekarza, który jest zawsze
o b ecny, ab y
prowadzić III okres
porodu - to znaczy
„pomaga urodzić się
łożysku” (łożysko
łączy matkę z
płodem). Mamy
bardzo zgrany zespół
położnych i lekarzy,
możemy polegać na
sobie w każdej sytuacji.
Jeśli nie mogę liczyć na
pomoc koleżanki,
wówczas pomaga mi
lekarz.

rzwi otworzyła drobna kobieca postać. Pani Ewa

Dprzywitała mnie ciepłym uśmiechem. W schludnym

mieszkanku panował miły nastrój. Na sofie były
rozłożone
wywiady z wizyt u podopiecznych
przygotowane do dalszego opracowania. Pani Ewa jest
już na emeryturze, pracowała od 1971 roku jako
położna na bloku porodowym i oddziale położniczym.
Wcześniejsze przejście na emeryturę trochę
pokrzyżowały jej plany życiowe. Chciała pracować do
sześćdziesięciu lat. Czuła, że jest bardzo potrzebna,
mimo, że w życiu nie ma osób niezastąpionych - jak
mawia pani Ewa.
Musiałam znaleźć
zastępcze zajęcie,
zostałam kuratorem
społecznym. Pomagam
córce w wychowaniu
wnuka, lubię być
babcią. Ale od jakiegoś
czasu znowu jestem w
szpitalu, o tym potem...
-dodaje położna Ewa
Górnicka

Akuszerki

J.K.: Pani Ewo, czy w
jednym czasie zdarzyło
się więcej porodów niż
jeden?
R.E.: Jak dotąd Bozia
mi pomaga. Nie miałam
trzech porodów na raz.
J.K.: W sytuacji, gdy
rodzi niepełnoletnia, kto za nią odpowiada?
E.R.: Wzywamy matkę lub ojca. Rodzice decydują,
czy przyszły tatuś będzie przy porodzie. Jako prawni
opiekunowie podpisują wszystkie dokumenty.
J.K.: Czy te porody są trudniejsze?
E.R.: To zależy, wśród nich są bardzo dojrzałe
pacjentki, bardziej skupione, na oddziale ciche,
spokojne jakby analizowały swoją sytuację. Doskonale
opiekują się noworodkiem.
J.K.: Jakie warunki stwarza szpital pacjentkom na
oddziale położniczym?
E.R.: Pacjentka ma do wyboru salę 2-3 łóżkową albo
luksusowy pokój umeblowany w stylu domowym z
łazienką, który jest płatny w granicach 100 zł za pobyt
(płatne w Kasie szpitalnej).
Rodzina jest nieskrępowana, cieszy się dzieciątkiem...
To bardzo ważne dla młodej matki, by zachować choć
trochę intymności.
J.K.: Czy rodziny położnic przestrzegają godziny
odwiedzin?
E.R.: Odwiedziny do pacjentek odbywają się prawie
cały dzień. Powinna przyjść jedna osoba, a przychodzą
całe rodziny - po dwie, trzy, a nawet cztery osoby.
Położnice są bardzo zmęczone porodem. W pokoju
dwułóżkowym robi się tłok. Osoba leżąca obok jest
najczęściej skrępowana. Narzekają na brak intymności.
Piersi stają się przepełnione, karmienie piersią dziecka
przy obcych staje się problemem. Kiedy kończą się
odwiedziny, mamy pełne ręce roboty, pomagamy
odbarczyć mleko z piersi. Piersi są bolesne, nieraz
dołącza się gorączka, wtedy na zlecenie lekarza
podajemy środek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy.
J.K.: Wspomniała Pani o szkole rodzenia, czy można ją
polecić każdej ciężarnej?
E.R.: W naszym szpitalu szkołę rodzenia prowadzi
bardzo dobra położna z dużym doświadczeniem. W
zajęciach mogą uczestniczyć członkowie rodziny,
niekoniecznie partnerzy. Położna prowadząca szkołę
stara się, aby pierwsze miesiące z nowonarodzonym
dzieckiem nie były trudne.
rozmawiała Jana Kałuża

Pani Ewa Górnicka jest
rodowitą złotoryjanką.
Skończyła Liceum
Ogólnokształcące z
bardzo dobrymi
wynikami. Potem
chciała studiować
medycynę. Zdała
egzamin ale z braku
miejsc nie przyjęto jej.
Wy b r a ł a S t u d i u m
Medyczne dla
Położnych we
Wr o c ł a w i u . J a k o
najzdolniejsza słuchaczka otrzymywała nagrody
pieniężne, ufundowane przez Lekarza Wojewódzkiego.
- Marzyłam o studiach, a tymczasem w nagrodę za
bardzo dobre wyniki w nauce moje młodsze koleżanki
kilka lat później dostawały się na studia medyczne, ja
nie miałam takiej szansy - wspomina rozczarowana
Ewa. Po pierwszym roku nauki zmierzyłam się z
rzeczywistością.
W lipcu pracowałam na samodzielnych dyżurach. To
była prawdziwa szkoła życia. Pokochałam szpital i
pacjentki.
Jana Kałuża: Jakie były początki Pani zawodowej
pracy w tutejszym szpitalu?
Ewa Górnicka: W marcu 1971 roku dostałam się na
oddział położniczy, ordynatorem był dr Wolańczyk. To
był dusza człowiek, pracował z pełnym poświęceniem,
na każde wezwanie był w ciągu trzech minut z pastą do
zębów na buzi, której nie zdążył wytrzeć (śmieje się)
- Położnictwo w latach 70-80 pozwalało położnym na
bardzo samodzielną pracę. Bez dyżurującego
ginekologa-położnika. Pracowałyśmy na dwunastki to
znaczy dzień - 12 godzin, potem nocka -12 godzin i dwa
dni wolne. Nocki dla mnie zawsze były męczące. Ktoś
powie, że się do nich przyzwyczaiłyśmy, ale to
nieprawda. Noc jest do spania, taka jest biologia, tego
wymaga nasze ciało, chociaż ...taka praca pozwalała na
załatwianie wielu spraw codziennych w wolne dni.
J.K.: Czy pracowała Pani na innych oddziałach?
E.G.: Podczas remontu na oddziale położniczym,
położne były oddelegowane do transportu położnic do
Jawora. Ja byłam w ciąży, nie brałam udziału w
przewozach, pracowałam na innych
odcinkach. Brakowało pielęgniarek.
Byłam instrumentariuszką na bloku
operacyjnym (bez żadnego
przygotowania) oraz dyspozytorką w
Pogotowiu Ratunkowym. To było
ciekawe doświadczenie, ale tęskniłam
za porodami.

położnymi i pielęgniarkami, bo to jest ważne.
Wraz z wiekiem narasta obawa, aby nie było
powikłań w trakcie porodu, trzeba się bardzo
starać - opowiada z podnieceniem.
Na stole przygotowane są albumy,
przeglądamy zdjęcia, przed oczami migają mi
twarze z dawnych lat. Pani Ewa opowiada o
swoich koleżankach. Wspomina panią Celinę,
panią Grażynę, która wyjechała do Niemiec i
robi wspaniałą karierę jako położna. Pacjentki
bardzo ją cenią. Za pracę ma godziwą zapłatę.
Najbliższą koleżanką była i jest Ewa Rusin.
E.G.: Ewa była moją koleżanką z dyżurów,
każdy ją lubi. Ma coś w sobie, co przyciąga
pacjentki, wzbudza duże zaufanie.
Tworzyłyśmy dobry zespół - wodząc
wzrokiem po fotografiach pokazuje twarz
koleżanki w czepku z czerwonym paskiem.
J.K.: W ostatnich latach wzrosła liczba
porodów przez cięcie cesarskie, jakie zdanie ma Pani
na ten temat?
E.G.: Kiedyś cięcia cesarskie były bardzo rzadkie,
wręcz nie można było ich wykonywać często, czekało
się do końca, dziecko miało się urodzić „siłami natury”.
Teraz czasy się zmieniły.
J.K.: Natura nas stworzyła do rodzenia dzieci siłami
natury
czy zabieg jest obojętny dla kobiety i dla dziecka?
E.G.: Jeśli cesarka była wykonana w znieczuleniu
ogólnym, dziecko po urodzeniu jest pod wpływem
użytych leków ,ale nie jest wymęczone. Matka gorzej
dochodzi do siebie, po każdym zabiegu powstają zrosty
po szyciu, stosunkowo więcej jest powikłań niż po
porodzie fizjologicznym.
J.K.: Jakie inne są metody porodów ?
E.G.:W fizjologicznym porodzie jest tylko nacięte
krocze, aby mogło urodzić się dziecko. Były porody
kleszczowe, trudne dla matki i dziecka, tę metodę
wycofano w latach siedemdziesiątych. Poród przez
vacum do dnia dzisiejszego jest prowadzony, choć
niezbyt często, porody powikłane rozwiązuje się przez
cięcie cesarskie.
J.K.: Dlaczego kobiety częściej rodzą przez cięcie
cesarskie?
E.G.: Pacjentki boją się rodzić, boją się bólu i długiego
rodzenia. W porodach fizjologicznych pierworódka
średnio rodzi od 12 do 16 godzin. Wieloródka do 12
godzin. Jest to czas od pierwszych skurczów do
urodzenia dziecka. Jestem zwolenniczką takich
porodów.
J.K.: Miała Pani ciężkie porody?
E.G.: Nigdy nie wiadomo, w którym momencie zaczną
się powikłania, tętno płodu mierzymy co 15 minut,
wykonujemy KTG, badamy rodzącą. Kontrolujemy i
pilnujemy, aby nie doszło do tragedii.
J.K.: Jest Pani już na emeryturze, czy tęskni Pani za
porodami?
E.G.: Mam żal do losu, do sytuacji, w której znalazł się
nasz szpital, nasz kraj. Ta wcześniejsza emerytura
pokrzyżowała moje plany. Z chęcią bym jeszcze
pracowała .Moja emerytura wynosi 1000 zł. Na co tak
naprawdę te pieniądze wystarczą?- odpowiada
wzburzona Zadawałam sobie pytanie, co będę robić w
domu?
Życie jednak miało swoje plany. Jako kurator społeczny
pracuję ponad 22 lata. Swój czas poświęcam na pracę z

J.K:. Dlaczego położnictwo?
Szczerze mówiąc, ja kocham swój
zawód, mimo że praca jest mozolna i
trudna. Według mnie to najpiękniejszy
oddział, tam musi się wszystko dobrze
skończyć. Odbywa się tam
najszczęśliwszy, najważniejszy akt w
życiu każdej kobiety i szczęśliwie się
kończy. Odpowiadała mi praca z
ciężarnymi. Nauczyłam się
współpracować z lekarzami,

dziećmi z patologicznych rodzin. Dzieci często mają
dramatyczną sytuację, którą fundują im toksyczni
rodzice.-kontynuuje położna
J.K.: Czy ta praca jest trudna?
E.G.: Nie powiem, że jest łatwa, żal mi tych dzieci.
Poznają patologię od małego i są zmuszane z nią żyć.
Praca jest odpowiedzialna, jak każda praca z
człowiekiem niedojrzałym- dzieckiem.
J.K.: Dowiedziałam się ,że prowadzi Pani Szkołę
rodzenia w naszym szpitalu.
E.G.: Zaproponowano mi prowadzenie szkoły
rodzenia. Pani Longina - położna zrezygnowała z niej.
Ja się zgodziłam, znowu miałam kontakt z pacjentkami.
Ta szkoła mnie pochłania. Zostawiam tam cząstkę
siebie. Zajęcia prowadzę dwa razy w tygodniu, w
poniedziałek prowadzę ćwiczenia. Ćwiczyć mogą
ciężarne z prawidłowo przebiegającą ciążą, o tym
decyduje lekarz. W środę mam zaplanowane pogadanki
i ćwiczenia. Chcę pacjentki oswoić z porodem ,salą
porodową ,oddziałem położniczym. Robię przyszłym
mamom wycieczki na oddział. Ważne są spotkania z
psychologiem, pedagogiem. Panie wspierają ciężarne.
Dużo mówią o dotyku, stymulacji niemowlaka.
Odbywają się spotkania z pediatrą, który mówi o
szczepieniach, pierwszych odruchach noworodka.
Lekarz ginekolog - położnik odpowiada na pytania
ciężarnych. Kobiety wykonują ćwiczenia odpowiednie
do zaawansowania ciąży. Uczymy się oddychania,
zachowywania się podczas porodu. Łatwiej się rodzi z
ciężarną po szkole rodzenia -mówią położne z bloku
porodowego. Przyszłe mamy uczę radzenia sobie z
noworodkiem, pielęgnacji jego skóry... - mówi pani
Ewa z dumą
J.K.: Widzę mnóstwo miesięczników „Dziecko i ja”,
„Kobieta i dziecko”, książki o prawidłowym rozwoju
dziecka,…?
E.G.: Od czasu kiedy się uczyłam, dużo się zmieniło.
Na każde spotkanie muszę być przygotowana, nie może
się zdarzyć, że nie umiem odpowiedzieć, albo się
plączę w wypowiedzi, muszę czuć się pewnie. dlatego
wciąż się uczę.
J.K.: Kiedy można zgłosić się do szkoły rodzenia?
E.G.: Kobiety ciężarne w każdej chwili mogą przyjść.
Szkoła jest nieodpłatna. Zajęcia się odbywają w
poniedziałek i środę w godzinach od 17,00 do 19,00, w
zajęciach mogą uczestniczyć przyszli tatusiowie lub
członkowie rodzin.
J.K.: Jest Pani bardzo zajętą osobą?
E.G.: Chyba niepotrzebnie bałam się emerytury, bo
czas mam wypełniony. Jestem też babcią. Kocham
mojego wnuka. Wszystko zrobię i wszędzie trafię, aby
pomóc mojej córce i jej synkowi. Spędzam z nim
wakacje lub ferie i jest to czas tylko dla niego. To bardzo
przyjemne chwile.
J.K.: Czy ma Pani jakieś wady?
E.G.: Tak, jak chyba każdy. Kiedyś paliłam! Rzuciłam.
Nie chcę truć się za własne pieniądze. Nawet trochę
przytyłam. Ale wiem teraz, jak lekko można oddychać,
postaram się tego nie zaprzepaścić.
J.K.: Jestem przeciwniczką palenia ,tak ohydnego
nałogu, który trzyma w garści niejednego mieszkańca
naszego miasteczka. Trzymam mocno kciuki, żeby się
udało wytrwać bez nałogu
E.G.: Dziękuję.
z Ewą Górnicką rozmawiała Jana Kałuża

Przysięga pielęgniarek - pani Ewa Górnicka - pierwsza od lewej
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MIEJSCA ZNANE I NIEZNANE

a prawym brzegu Kaczawy, między miejscowością Różana, a
Wielisławiem Złotoryjskim, wznosi się na wysokości 369 m n.p.m.
pagór Wielisławki. Stanowi on część Pogórza Kaczawskiego,
ograniczającego od północnego wschodu Rów Świerzawy. Wielisławka
zbudowana jest z porfirów kwarcowych o czerwonobrunatnej barwie.
Powstanie tych skał związane jest z tzw. wulkanizmem permskim. Wystąpił
on około 260 milionów lat temu, i związany był z cyklem górotwórczym
hercyńskim, któremu podlegały Sudety. Pozostałością tego wulkanizmu są
porfiry i melafiry Gór Wałbrzyskich, Kamiennych, Kruczych i oczywiście
Pogórza Kaczawskiego. Wyjątkowość porfirów
Wielisławki polega na tym, że posiadają one
niezwykły dla porfirów łom słupowy, występują w
postaci słupów o przekroju
sześciokąta lub
pięciokąta. Odsłonięcie tych skał zawdzięczamy
zarówno czynnikom naturalnym jak i
antropogenicznym. Na odcinku między Sędziszową
a Nowym Kościołem Kaczawa tworzy dolinę o
w y r a ź n y m
c h a r a k t e r z e
przełomowym, i to
ona odsłoniła twarde
porfiry występujące w
postaci prawie
p i o n o w y c h ,
kilkudziesięciometro
wych słupów. Reszty
dokonali ludzie
eksploatując porfir dla
celów budowlanych.
Charakterystyczny
wygląd tych skał
zyskał im nazwę
O r g a n ó w
Wielisławskich. Łom
słupowy, typowy dla
bazaltów, jest czymś
wyjątkowym w
przypadku porfirów, i
dlatego Wielisławka zasługuje na to, aby być

Niech Wielka Noc
Zmartwychwstania
przyniesie Wam
radość, obudzi
w sercach wiosnę
i nadzieję na dobre,
pomyślne dni,
spędzane w gronie
najbliższych,
ukochanych,
dobrych dla siebie
wzajemnie ludzi.
Redakcja

pomnikiem przyrody nieożywionej, a nawet
rezerwatem geologicznym. W porfirach występuje
niewielka jaskinia szczelinowa, a koło zabudowań
Różany znajduje się kilkunastometrowa sztolnia.
Opowieści o poszukiwaczach złota nie mają
geologicznego uzasadnienia, jak również historie o
rzekomym poszukiwaniu
diamentów, opartych na
podobieństwie riolitów
Pogórza Kaczawskiego
do diamentonośnej skały
kimberlitu. Z porfirami
natomiast związane jest
występowanie agatów i
mało popularnych ale też
pięknych czarnych
lidytów. Właśnie ten
przełomowy odcinek
Kaczawy jest znanym
„zagłębiem agatowym”, a ślady poszukiwania
agatów można napotkać również na stokach
Wielisławki. Na jej szczycie znajdują się
pozostałości średniowiecznego (XI -XII w)
zameczku, a także istniejącej w XIX w. gospody.
Zameczek prawdopodobnie chronił prowadzącą
doliną Kaczawy drogę kupiecką do Czech. Istnienie
gospody uwarunkowane było tym, że piękny widok,
jaki roztacza się z Wielisławki na Góry Kaczawskie i
Karkonosze, przyciągał okoliczną ludność i
przejezdnych turystów, którzy po pokonaniu

stromego wzniesienia chętnie pokrzepiali się
kuflem piwa. Zbocza Wielisławki porośnięte są
lasem mieszanym, złożonym z dębów
szypułkowych, buków, klonów, sosen i świerków.
W runie występują rośliny zielone i borówka czarna.
Na szczyt Wielisławki prowadzi wykonana bardzo
pięknie ścieżka
przyrodnicza. Ścieżka
została wykonana przez
Nadleśnictwo Złotoryja, za
co należą się mu słowa
uznania. Przy tablicach
wmurowano ławeczki,
pozwalające strudzonym
stromym podejściem na
chwilę odpoczynku.
Andrzej Frąckiewicz

W numerze poprzednim, w artykule “Złotoryjskie
jezioro” podczas przepisywania tekstu zostało
pominiete nazwisko pana Stanisława Szcześniaka byłego hydrogeologa ZG “Lena”, któremu autor pan Andrzej Frąckiewicz zawdzięczał wiele
informacji na temat stawu osadowego. W imieniu
redakcji za zaistniałą sytuację obu panów: pana
Andrzeja Frąckiewicza oraz pana Stanisława
Szcześniaka - bradzo przepraszam.
Robert Pawłowski

Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej zwraca się
z prośbą do członków, przyjaciół i sympatyków
o zadeklarowanie 1 % podatku dochodowego za rok 2007
na rzecz naszej organizacji.
Towarzystwo ma status organizacji pożytku publicznego
i jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia
Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy
pod nr: KRS 0000124632.
Dobra współpraca ze środowiskiem wielość inicjatyw,
liczne publikacje, własne czasopisma, opieka
nad zabytkami, organizowanie rajdów, konkursów – to tylko
cześć przykładów społecznej, dwudziestoletniej działalności
Towarzystwa.
Własną deklarację możemy złożyć na druku PIT-37,
pozycja „I”, a Urząd Skarbowy przeleje odpowiednią kwotę
na wskazane przez nas konto.
Zainteresowanym podajemy numer konta:

39 8658 0009 0000 0156 2000 0010

Gdzie była zima?
Pożegnanie
Coraz trudniej sobie przypominamy, kiedy była
prawdziwa zima. Dzisiaj, najmłodsi nie znają
atrakcji towarzyszących tej porze roku. Nie wiedzą,
co to znaczy: czekanie na pierwszy śnieg, lepienie
bałwana, budowa „igloo”, rzucanie śnieżkami,
jazda na sankach, łyżwach, bieganie w
przemarzniętych butach, zamarzanie wody w nosie,
wydobywające się przy wydechu
kłęby pary, zamarznięte szyby w
autobusach o wzorach
przypominających najpiękniejsze
witraże, skrzypiący śnieg pod
n o g a m i , z a s p y, s o p l e l o d u ,
oszronione drzewa i panującą
wszędzie dookoła tę wspaniałą ciszę
za miastem, biel i czystość. Tak
dawniej bywało w Złotoryi w
listopadzie, grudniu, styczniu,
lutym, a nawet w marcu. Pozostaje
więc nam wspominać i tęsknić, za
śnieżną i mroźną zimą lub uciekać w
góry.

ostatnich 40 latach średnia roczna temperatura
powietrza wzrosła w okolicach Złotoryi o ok. 1,5 °C.
Uważa się, że do 2080 r. temperatura wzrośnie o
kolejne 1,5 - 2 °C .
Będą rosły palmy?
Zimy przynosić będą coraz mniej śniegu i mrozu,
a temperatury powietrza będą ciągle wzrastały.

Śląsku - najcieplejszym regionie Polski . Dzięcioły i
jaskółki już od wielu lat powracają o miesiąc
wcześniej, a niektóre z ptaków w ogóle nie decydują
się na odlot do ciepłych krajów . Jest bardzo
prawdopodobne, że w okolicach Złotoryi za
kilkadziesiąt lat pojawi się nowa fauna i flora.
Obecna roślinność i zwierzęta przystosują się do
nowego klimatu, emigrują lub ulegną wyniszczeniu.
Część roślin, będzie próbowała przenieść
się (z dotkniętych suszą obszarów Morza
Śródziemnego) bardziej na północ
Europy - czyli m.in. na obszar Dolnego
Śląska. Czy naszą poczciwą brzozę
zastąpi drzewko oliwne, a lipę palma
daktylowa? Rozchwianie klimatu jest tak
ogromne, że nawet najbardziej
fantastyczne prognozy mogą się spełnić.
Obecnie nie sposób przewidzieć, jak
będą wyglądały okolicę Złotoryi za 50
lub 100 lat.
Damian Komada

Źródła: Roczniki Statystyczne
Województwa Wrocławskiego, 1962 Coraz cieplej
1975; Roczniki Statystyczne
Zjawisko ocieplenia globalnego
Województwa Dolnośląskiego, 1999 występuje już od dwóch wieków i
2006; Rocznik Statystyczne
zostało zapoczątkowane przez
Województwa Legnickiego, 1977 - 1997.
dynamiczny rozwój przemysłu i
Źródło: www.twojapogoda.pl (Portal
transportu. W ostatnich 30 latach Oszronione drzewa w okolicach osiedla „Nad Zalewem”
Pogodowy "Twoja Pogoda").
proces nasilił się, na skutek - jeden z piękniejszych dni zimy 2007/2008 r. (22.12.2007 r., godz.10.54) Zmiany klimatu w pytaniach, [w:]
wzrastającej emisji gazów
www.ec.europa.eu (Komisja Europejska
Klimat dążyć będzie do dwóch pór roku, czego
cieplarnianych do atmosfery.
- Klimat). A. Kompowski, Ciepło, coraz cieplej,
początki zauważamy już teraz. Ciepłe zimy wpłyną
W oparciu o roczniki statystyczne opracowano
Rozmowa z dr. Jerzym Kozyrą, agroklimatologiem z
nie tylko na ludzi, lecz głównie na świat fauny i
zestawienie, pozwalające uchwycić okresy, gdy
Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w
flory. Już teraz mamy w Złotoryi taki klimat, jak w
„zniknęła” nam zima. Średnia temperatura roczna
Puławach, Lipiec 2007, [w:] www.miasta.gazeta.pl.
latach 90. był na Węgrzech. Śmiało można zakładać
(długoterminowa) dla okolic Złotoryi w latach
Raport dotyczący zmian klimatu, oprac.
winnicę i produkować tokaj. W całym kraju jest
1881-1930 wynosiła +7,2 °C, w 1951-1980 +8,2 °C,
Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu
uprawiana z powodzeniem kukurydza, gdy jeszcze
w 1981-1990 zanotowano +8,7 °C, w 1991-2000
(IPCC), Wiosna 2007 r., [w:] www.twojapogoda.pl.
trzydzieści lat temu dojrzewała tylko na Dolnym
+9,1 °C, a w latach 2001-2007 aż +9,4 °C.
Analizując tylko miesiące zimowe otrzymamy
jeszcze bardziej niepokojący wzrost temperatur.
Średnia temperatura [°C ] miesiąc
Dni w roku z:
lata
Rok
opada PokryWidać wyraźnie, że o ociepleniu klimatu decydują
[°C]
mi
ciem
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII IX
X
XI
XII
sezony zimowe. W latach 60 i 70. XX w. normą były
śniegu
śnieżw Złotoryi zimy (grudzień - luty) ze średnią
nym
temperaturą poniżej 0 °C. W latach 80. taka zima
1960 L
8,5
-1,1
-1,2
3,0
6,6
13,3 17,0 17,0 17,0 12,9
9,8
5,9
2,4
?
?
była tylko raz (1984-1985 r.), a w latach 90. dwa razy
1965 L
7,8
1,3
-2,8
2,0
7,5
11,2 16,5 16,6 16,1 14,3
7,2
1,0
2,7
?
?
(1995-96 r., 1996-1997 r.). W XXI w. zima ze
1969 L
7,8
-2,7
-2,1
-0,6
7,6
14,6 16,2 19,4 17,6 14,5
9,9
6,3
-6,5
?
?
1970 L
8,0
-4,9
-2,0
0,8
7,5
12,2 17,3 18,1 17,4 13,1
9,1
5,8
1,6
?
?
średnią temperaturą minusową wystąpiła tylko w
1971 L
8,8
-4,2
1,8
1,2
8,5
14,9 15,4 18,3 19,6 12,2
9,3
4,6
4,2
?
?
2002-2003 r. i 2005-2006 r.. Tak więc,
1972 L
8,4
-3,9
2,2
5,5
8,2
12,6 16,2 19,4 16,7 11,6
5,5
5,6
-0,2
?
?
charakterystyczną cechą ostatniego 20-lecia jest
1973 L
8,7
-0,5
2,2
4,7
6,2
13,2 16,5 17,9 18,2 14,9
7,9
3,2
0,3
?
?
występowanie następujących po sobie 20 ciepłych
1976 L
8,1
0,1
-1,4
0,7
7,2
12,7 16,1 18,8 15,7 13,1
9,5
5,6
-0,7
62
52
zim, z wyjątkiem kilku zaliczanych do mroźnych
1977 L
8,9
-0,1
2
6,9
6,4
12,3 17,0 16,7 16,5 11,8
9,8
6,1
0,9
33
34
(grudzień - luty w latach 1995-96 -4,2 °C, 19961978 L
8,1
0,6
-1,0
5
6,8
11,9 15,2 16,6 16,1 12,8
9,6
4,5
-0,6
47
19
1979 L
8,1
-4,6
-3,3
3,9
7,0
14,2 18,7 15,5 17,2 14,0
7,2
3,9
4,1
51
68
1997 -3,8 °C, 2002-03 -2,7 °C i 2005-06 -2,5 °C).
1982 L
9,3
-3,3
0,5
5,4
6,6
13,6 10,7 19,2 18,9 16,4 10,3
6,0
2,3
36
22
Zjawisku ocieplenia towarzyszy także spadek ilości
1983 L
9,8
4,6
-1,9
5,4
10,1 14,0 17,0 20,6 18,4 14,8 10,3
3,9
0,1
55
40
dni w roku z opadami śniegu oraz dni z pokrywą
1984 L
8,3
1,4
0,3
2,1
7,7
12,7 14,7 16,2 17,9 13,2 11,,6
3,3
-0,3
45
17
śnieżną. Jeszcze w latach 70 i 80. XX w. częste były
1985 L
7,5
-7,4
-5,0
3,2
8,6
14,3 14,0 17,7 17,5 13,7
8,6
1,1
3,8
77
74
w Złotoryi zimy z utrzymującą się od 60 do 40 dni
1987 L
7,4
8,6
0,9
0,6
8,6
11,3 15,3 17,5 16,0 14,8
9,4
5,2
1,9
60
51
pokrywą śnieżną, gdy już w latach 90. śnieg leżał
1988 L
9,2
3,2
2,7
2,4
7,9
14,1 16,1 18,5 17,8 14,1
9,4
1,7
3,0
64
29
1989 L
9,9
2,9
6,0
7,7
8,1
14,3 16,5 17,7 18,8 12,4 10,4
5,0
0,9
21
9
średnio przez 30-40 dni w roku. W XXI w. śniegu nie
1991 L
8,6
1,4
-3,7
6,0
8,0
10,0 15,0 19,8 18,5 15,3
8,3
3,8
0,1
41
30
mamy wcale lub w najlepszym razie zalega
1992 L
9,8
0,9
3,1
4,8
8,8
13,5 18,3 20,2 21,8 14,2
7,1
5,6
-0,3
27
29
kilkanaście dni w roku.
1993 L
8,7
1,9
-0,6
2,8
9,7
15,6 16,1 17,0 17,0 13,3
8,6
-0,8
3,4
37
46
Zim nie mamy, natomiast pochwalić możemy się
1994 L
9,8
3,8
-1,3
6,0
8,9
12,9 16,3 21,6 18,9 14,7
7,3
5,7
3,1
34
20
rekordami wysokich temperatur. W Legnicy
1995 L
9,1
0,1
5,0
3,7
8,6
12,8 15,5 20,7 18,9 13,5 11,6
1,3
-3,0
55
55
odnotowano: 12.02.2005 r. +10,0 °C, 27.03.2006 r.
1996 L
7,1
-5,4
-4,2
-0,1
8,3
12,9 16,5 16,4 17,7 10,7 10,2
6,0
-4,0
46
72
+19,3 °C, 29.07.2005 r. +36,6 °C, 07.09.2006 r.
1997 L
8,8
-3,7
3,7
4,8
6,1
13,8 16,7 12,8 19,2 14,3 10,2
3,5
1,8
44
33
2000 W
10
-0,4
3,8
5,1
12,1 15,6 17,9 16,5 19,0 15,4 12,4
6,8
2,4
?
?
+29,0 °C, 01.01.2007 +12,6 °C . Mieszkamy w
2001 W 9,1
0,6
1,2
3,5
8,0
14,8 15,1 19,2 19,2 12,5 12,7
3,4
-1,6
?
?
jednym z najcieplejszych miejsc w kraju, gdzie
2002 W
10
0,9
5,0
5,3
9,0
17,0 18,2 20,1 20,6 13,6
8,2
4,9
-3,3
?
?
notuje się najwyższe temperatury w historii
2003 W 9,1
-1,7
-3,1
3,7
8,2
15,7 19,5 19,5 20,4 14,3
5,9
5,6
1,6
?
?
pomiarów meteorologicznych. Warto jeszcze
2004 W 9,3
-3,2
2
4,5
9,8
12,8 16,8 18,3 19,5 14,4 10,6
4,7
1,4
?
?
dodać, że dziesięć najcieplejszych lat wystąpiło po
2005 W 9,1
1,9
-17
1,7
9,7
14,6 16,7 19,6 17,5 15,5 10,1
3,1
0,6
?
?
roku 1995, a rok 2007 był najcieplejszy w historii
2006 W 9,4
-6
-2
1,7
9,4
13,4 18,3
22
16,5 16,2 11,4
6,4
4,3
?
?
2007 W 9,8
5
3
6
10
15
18
19
18
13
8
3
0
?
?
pomiarów w naszym regionie (ok. +10 °C). W
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Tabela zawiera lata odnalezione w Rocznikach Statystycznych dostępnych w Złotoryi i Legnicy.
Objaśnienia skrótów w tabeli: W - pomiary temperatury dla Wrocławia, L - pomiary temperatury dla Legnicy, ? - brak danych.
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iedy poznałam byłego mieszkańca Złotoryi,
kierowałam rozmowę na czasy przedwojenne.
Mój rozmówca chętnie wspominał miniony czas, a
że opuścił nasze miasto w 1956 r. jako dorosły
mężczyzna, miał dojrzały ogląd wydarzeń. I chociaż
rodzina jego doświadczyła wszystkiego w owym
czasie, mój rozmówca nie uprawiał martyrologii. Z
przejęciem opowiadał o dzieciństwie, życiu
kulturalnym i sportowym w swoim rodzinnym
mieście.
W przedwojennej Złotoryi ludzie wiedli życie

spokojne, nawet można uznać je za radosne i
dostatnie. Zapewne dzieci dobrze się tu czuły, a i
dorośli nie uskarżali się na monotonię.
Miasteczko malowniczo położone zachęcało do
spacerów, także dalszych, poza granice. A było
dokąd iść. Szlaki wędrowne pięły się w górę, by za
chwilę zakręcić za skalnym występem i ostro

poprowadzić w dół, a stamtąd
wygodne schody z barierką
zapraszały do wspinaczki wśród
wilgotnych skałek i grot, nad którymi
falowała bujna zieleń, targana
wiatrem, uchylając się wpuszczała
strugi słonecznego deszczu.
Najwytrwalszych spotykała
nagroda. Na szczycie
powulkanicznego stożka już parzono
pachnącą kawę, kuszono struclą i
innymi smakołykami. Gdzieś w tle
dyskretny grajek pląsał po klawiszach nastrojowe
melodie.
Ze względu na obecność turystów i kuracjuszy
wydawać się mogło, że głównym zajęciem
mieszkańców jest spacerowanie i biesiadowanie. W
miasteczku bowiem dobrze funkcjonowało kilka
gospód, restauracji, kawiarenek i pijalni piwa. Do
ulubionych należała restauracja na Górce
Mieszczańskiej (za basenem), gdzie ścieżki
parkowe wiły się i przecinały łagodnie, wiodąc
bezpiecznie od fontanny po osadę Kopatz, od lat 30.
Schneebach. Granica przebiegała tak, że posiadłości
rodzin Hertel i Pätzeld należały do miasta, ich dzieci
uczęszczały do szkoły w Złotoryi, a pozostałe - do
szkoły w Rokitnicy.
W mieście funkcjonowały młyny, gospodarstwa
folwarczne, fabryka kapeluszy, sklepy, świadczono
usługi optyczne, zegarmistrzowskie, szewskie,
kowalskie i inne. Przybyszom gościnne podwoje
otwierał hotel – Dom Gościnny w Rynku,
zapraszało muzeum.
Złotoryjanie całymi rodzinami działali w

stowarzyszeniach i sekcjach. Uroczystości lokalne
uświetniały występy folklorystycznej grupy
tanecznej, a sportowych emocji dostarczało
towarzystwo gimnastyczne i piłkarze. Miłośnicy
tańca bawili się na licznych zabawach i
potańcówkach. Grupa ludzi zafascynowana teatrem
utworzyła amatorski zespół, który z czasem stał się
Stowarzyszeniem. Do trupy teatralnej należeli
ludzie różnej profesji i w różnym wieku. Dużym
powodzeniem cieszyły się przedstawienia
nawiązujące do wydarzeń historycznych. Sukcesem
okazała się inscenizacja opowiadająca o spotkania
siedmiu mieszczan ocalałych z zarazy. Widownia
Domu Gościnnego (obecnie siedziba BZ)
wielokrotnie wypełniała się po brzegi. O zespole
zrobiło się głośno w okolicy. W kronikach Gryfowa
Śląskiego odnotowano występ złotoryjskich
aktorów. Grupa teatralna działała do wybuchu II
wojny światowej. Stowarzyszenie sportowców
zaczęło zarabiać pieniądze. Za uzyskane środki
zakupiono teren przy ul. Sportowej, gdzie w
przystosowanym baraku gromadzono stroje i sprzęt
sportowy.

W III Rzeszy niektóre organizacje pozostawały
pod ścisłym nadzorem SS. Z początkiem wojny
zaprzestano wieczorków tanecznych, głownie
dlatego, że wszelkie większe sale przeznaczono na
cele szkoleniowo-propagandowe. Złotoryjskie
kobiety wykonywały prace na potrzeby wojny. We
wrześniu 1939 r. szkoła (obecnie SP 1) przyjęła
uczniów. Niestety, po półroczu urządzono w niej
szpital wojenny, wspomagający nowy z 1938r.
(obecnie psychiatryczny). Zajęcia szkolne
uczniowie odbywali w salach zastępczych, lekcje
coraz częściej prowadzili nauczyciele pomocniczy
w związku z powoływaniem ich kolegów do wojska.
Nie wszystkie lekcje się odbywały, uczniów
zobowiązano do samodzielnego przerabiania
materiału w domu. Po czwartej klasie uczniowie
przechodzili do gimnazjum Schwabe-PriesemuthSchiftung, gdzie pojawiły się podobne utrudnienia,
ale królował duch nacjonalizmu. Z nakazu ustawy z
1939 r. każdy dziesięciolatek obowiązany był do
wstąpienia do organizacji
Hitlerjugend, nazywanej
,,Deutches Jurgvolh”
(Niemiecki Młody
Naród). Każdego chłopca
obowiązywał dwudniowy
dyżur w tygodniu,
podczas którego
poddawał się zajęciom
sportowym, musztrze na
świeżym powietrzu,
strzelaniu i zespołowym
śpiewom. W razie
potrzeby pomagał także w
żniwach. Był to
przedwojskowy program
szkoleniowy. Siedziba
młodzieżówki mieściła się w nieistniejącym

budynku w lewym narożu placu (G. Morcinka, B.
Chrobrego), obecnie zabudowanego garażami.
Życie religijne organizował pastor Friedrich
Guhl (zm. w 1941r. w Złotoryi), Alfred Budy (zm. w
1945 w Gërlitz) i Gűnter Burgel (opuścił miasto w
1947r.). Około 1942r. wywieziono 3 dzwony.
Jedyny pozostały wzywał na nabożeństwa i
rozbrzmiewał w czasie pogrzebów, a krótkim 5 min.
pulsem obwieszczał południe. Obsługą dzwonu i
zegara zajmował się Richard Hainke - kowal. Po
jego śmierci w 1956r. tę posługę przejęła jego żona
Martha (która przed śmiercią w 2002r. zapewniała,
że w 1948r. dzwon jeszcze był, gdyż dzwonił obwieszczał pogrzeb Marthy Sroki w dniu 27
grudnia).
Powszechnie wiadomym było, że dzieje miasta
spisywał nauczyciel Emmerich (także Guhla i Arlta)
w ,,Kronice miasta 1916-1930” oraz pastor
Grűnewald.
Wybuchła wojna. Sytuacja w mieście stawała się
coraz trudniejsza.
Przybywali ludzie ze
Wschodu, uciekinierzy z
Berlina, krewni z innych
miejscowości. Mimo
zagęszczenia ludności,
dobrze funkcjonował
handel. Artykuły
spożywcze racjonowano
kartkami. Dzieci nie
n u d z i ł y s i ę .
Przygotowywały
k w a t e r y d l a
przybywających i
zabezpieczały
pozostawione mienie
odjeżdżających.
Kwatery awaryjne urządzano w salach

gimnastycznych, stodołach. Zbliżał się front. Nie
funkcjonowała kolej, przez miasto przewalały się
tabuny uciekinierów. Wyglądało to tak, jakby nikt
nad niczym nie panował. Desperaci popełniali
samobójstwa, ci co pozostali, przesuwani byli poza
linię frontu - o wielu słuch zaginął. Mocniejsi
uciekali w Sudety (potem czeskie), inni parli na
zachód do aliantów, gdyż obawa przed Rosjanami
była silniejsza. Ustalenia jałtańskie były już znane i
przynależność Śląska także. Po zakończeniu wojny
wielu Niemców usiłowało wrócić do swoich
domów, ale w jednych rezydowało wojsko, inne
spłonęły, a pozostałe zajęli przesiedleni ze wschodu
i nie tylko, do pustostanów nie wpuszczano.
W latach 1946/47 nastąpiły pierwsze
wysiedlenia. Do miasta przybywało coraz więcej
Polaków wypędzonych ze swojej własności,
łagiernicy, niedawni straceńcy. Niemcy nazywali
ich skrycie ,,biednymi diabłami”. Większość
przybyłych Żydów opuściła miasto, życie powoli
się stabilizowało. Zawierano mieszane związki
małżeńskie. Nowa społeczność wrastała w
złotoryjską ziemię. W roku. 1957 wszyscy chętni
Niemcy mogli oficjalnie opuścić nasze miasto i
zabrać cały dobytek, z zachowaniem obostrzeń
celnych. Wielu Niemców pozostało, niektórzy
zaczęli posługiwać się nazwiskiem
przetłumaczonym na język polski. Na ich potrzeby,
co cztery tygodnie, z Legnicy przyjeżdżał lektorpastor pomocniczy, który odprawiał mszę, udzielał
ślubów, grzebał zmarłych. Dawniej pogrzeby były
bardzo uroczyste; uczestniczył każdy, kto mógł,
śpiewał chór. Najczęściej stawiano drewniany krzyż
albo umieszczano tablicę z nazwiskiem. Według
prawa niemieckiego groby zachowywano przez
trzydzieści lat, jedynie grobowce - za dodatkową
opłatą - mogły pozostać dłużej.
Danuta Sosa

ZŁOTORYJA WCZORAJ
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Smak życia

Szybowce nad Złotoryją
Z

aniechanie wydobycia bazaltu otworzyło drogę powstaniu
„atrakcji turystycznej” na Wilczej Górze. Na mocy Traktatu
Wersalskiego wprowadzono w Niemczech zakaz lotów samolotami
silnikowymi. Miłośnicy sportów powietrznych poświęcili się zatem
szybownictwu.
Około roku 1930 zawiązała się grupa młodych ludzi, którzy chcieli
lewą ręką właśnie poprzeczkę a prawą drążek
sterowy. Zdarzało się, że mimo kasków ochronnych
noszonych przez
p i l o t ó w ,
prowadziło to do
uszkodzeń głowy.
N a w i a s e m
mówiąc, kask ten
nazywany był
„wirującym
kubłem”. Wkrótce
„łupacze czaszek”
zostały zastąpione
unowocześniony
mi szybowcami
S G
3 5
(nazywanymi
„wychowankami”
), a później
łagodnymi jak
baranki SG 38.
Pod koniec lat trzydziestych Wilcza Góra była
jedną z sześciu oficjalnych dolnośląskich szkół
pilotażu. [...] Schronisko stało się kwaterą
szybowników. Wielka sala na prawo od wejścia stała
się sypialnią, weranda jadalnią. Co roku, od
kwietnia do listopada, przyjeżdżali tu z całego
Dolnego Śląska chłopcy w wieku o 15 do 17 lat, aby
po czternastodniowych kursach zdać pierwszy
egzamin z pilotażu, egzamin A. Od tej chwili
spacerujący w okolicach Wilczej Góry mogli
codziennie, od wiosny do jesieni, przyglądać się

oni na niej całą sieć umocnień ziemnych. Ze
stojących pustką mieszkań w mieście przynieśli
dywany i poduszki a także inne przedmioty i
wyposażyli sobie nimi
ziemianki i okopy.
Zaminowali także górę dookoła. Najwięcej min
znajdowało się między górą a cegielnią Hoffmanna.
[...]
Hangar stał jeszcze na przełomie 1945 i 1946
roku, ale szybowce zniknęły, zniszczone, czy
odtransportowane, tego nie wiem. Także schronisko
jeszcze istniało. Dzisiaj nie ma po nich nawet śladu.
[2]
Opracowanie i tłumaczenie tekstów: Anna
Chrzanowska
[1] Gläser, G., Erinnerungen an den Wolfsberg.
“Goldberg-Haynauer Heimatnachrichten”
2002, nr 5, s. 68-68.
[2] Gläser, G., Erinnerungen an den Wolfsberg.
“Goldberg-Haynauer Heimatnachrichten”
2002, nr 6, s. 85-86.
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stronie schroniska, z której wodę ciągnęło się
wiaderkiem. Niestety woda z niej nie nadawała się
do picia. Na poziom hangaru świeżą wodę
zaprzęgiem konnym w cysternie dostarczał jeden z
gospodarzy z Wilkowa. Dalszy transport cysterny
do schroniska stromą i zygzakowatą drogą po
wschodnim stoku należał już do uczestników kursu.
Za każdym razem było to brawurowe osiągnięcie.
Zadaniem uczestników było także zaopatrzenie
schroniska w artykuły żywnościowe. Jechali oni do
miasta drabiniastym wozem, na który ładowali
chleb, mięso i inne potrzebne artykuły i pełny
ciągnęli aż do schroniska.
Kilka lat temu przypadkiem usłyszałem
wieczorem w hotelu rozmowę przy sąsiednim
stoliku. Ktoś opowiadał z entuzjazmem o tym, jak
uczył się pilotowania szybowców na Wilczej Górze
i jak wspaniałe było życie w schronisku. Włączyłem
się do tej rozmowy i wymieniliśmy wiele ciekawych
wspomnień. Także na moim rozmówcy Wilcza Góra
i nasze piękne miasteczko zrobiło wielkie wrażenie.
W 1944 roku miałem przywilej, razem z
Heinzem Illnerem, reprezentować Złotoryję i Dolny
Śląsk na Śląskich Mistrzostwach w Szybownictwie
w Pszennie pod Świdnicą. Heinz Illner zdobył
wówczas zaszczytne 4 miejsce i ja także zmieściłem
się w pierwszej dziesiątce.
W tym samym czasie odbywały się w Pszennie
Śląskie Mistrzostwa Modeli Latających. Miejsce
medalowe (trzecie) zdobył w nich syn kierownika
kasy oszczędnościowej Hessenmüllera. O
lotnictwie na Wilczej Górze mógłbym opowiadać
poruszające i wesołe rzeczy jeszcze długo, ale
wyszłoby to poza ramy tego tekstu.
W 1945 roku wróciłem
z niewoli
amerykańskiej do Złotoryi. Wędrówki na Wilczą
Górę, choć niezbyt bezpieczne, zostały wznowione.
Wilcza Góra była w ostatnich dniach wojny
punktem strategicznym dla Rosjan. Wybudowali
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spiralę. W 1945 roku spotkałem go ponownie w
Nowym Kościele, gdzie pracował jako młynarz.
Pozostali nauczyciele
pilotażu, którzy pracowali w
złotoryjskiej szkole
szybowcowej to panowie
Polzer, Brehme, Janders,
Kraft i Mehlhose.
Ale wróćmy do
złotoryjskich pionierów
szybownictwa. Niestety
mam słabą pamięć do
nazwisk i pamiętam jedynie
nielicznych. Między innymi
byli to: dentysta Klaus
Neubuser oraz moi wujowie
Wilhelm i Alfred Bohla.
Prawie w każdą niedzielę
chodziłem z rodzicami i
dziadkami na spacer na
Wilczą Górę, aby
obserwować tych „szalonych mężczyzn w ich
latających skrzynkach”. Choć wówczas jeszcze
bardzo młody, dzięki tym spacerom wiedziałem, że
kiedyś także zostanę szybownikiem.
Wtedy były to także „szalone skrzynki”. Typ
szybowca, używanego na początku na Wilczej
Górze nazywano „ łupaczem czaszek”, ponieważ
poprzeczka naprężająca prowadziła od nosa
szybowca stosunkowo nisko nad głową pilota,
siedzącego na ławeczce ze sklejki i trzymającego
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wprowadzić szybownictwo także w Złotoryi. Z
wielkim zaangażowaniem przystosowali zbocza
Wilczej Góry do lotów szybowcowych. Zbocze
wschodnie w kierunku cegielni, zbocze południowe,
na lewo od hangaru, w kierunku Sępowa i zbocze
zachodnie w kierunku Niedźwiedziej Jamy. Start
miał miejsce z równiny z hangarem lub ze zboczy
poniżej. Zdarzało się – chociaż rzadko – że start
odbywał się na zboczu wschodnim obok schroniska.
Było to szczególne przeżycie. Nigdy nie zapomnę 9
maja 1942 roku, kiedy jako piętnastolatek mogłem
dwa razy samodzielnie wystartować z samej góry.
Był to mój egzamin na stopień B. Z tego samego
miejsca wystartował kiedyś kierownik szkoły
szybowcowej „Wilcza Góra”, nauczyciel pilotażu
Felix Simon, wykazując się przy tym ułańską
fantazją. Po starcie postawił maszynę na głowie, aby
podjąć lot pociągnął drążek sterowy i wykonał –
prawie nie do wiary – szybowcem SG 38 doskonałą

szybowcom, a jeśli mieli szczęście, mogli stać się
świadkami „zaszczytu” jaki spotykał pilota, który
zdał ten egzamin – tak zwane „lanie A”. Wszyscy
członkowie grupy uderzali „szczęściarza” w tę
część ciała, która zaczyna się tam, gdzie kończą się
plecy. Czuło się to potem jaszcze przez jakiś czas.
Tak, szybownicy to surowy, ale serdeczny ludek. [1]
Oprócz tych kursów prowadzone były także
niedzielne szkolenia dla miłośników lotnictwa z
powiatu złotoryjskiego. [...] Trzeba było dużo
entuzjazmu i zespołowego zaangażowania, żeby
przez całą niedzielę wypuszczać szybowce w
powietrze a potem transportować je z miejsca
lądowania z powrotem na start, aby także inni mogli
polecieć i żeby samemu zaliczyć start może ze dwa
razy. Ale robiliśmy to chętnie i uczyliśmy się przy
okazji, że w życiu zawsze jeden jest zależny od
drugiego.
Dotyczyło to naturalnie również uczestników
regularnych kursów. Musieli i oni wykonywać wiele
prac na rzecz całej społeczności. Schronisko nie
miało sieci wodociągowej. Istniała wprawdzie
bardzo głęboka studnia na podwórku, po lewej
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1583 r. złotoryjska rada miejska ufundowała
w kościele mariackim ambonę, zlecając jej
wykonanie doświadczonemu artyście Baltazarowi
Schnitzerowi. W kwietniu następnego roku
nastąpiło uroczyste poświęcenie gotowego dzieła.
Na korpusie oraz balustradzie schodów ambony
centralne miejsce zajmują nisze z postaciami
dziesięciu apostołów, dwaj pozostali, św. Paweł i

doroczną tradycję. Planujemy organizować w
niedzielę poprzedzającą 25 lipca piesze pielgrzymki

Fatamorgana ?
O

bie prezentowane tym razem widokówki pochodzą z lat 30.
ubiegłego stulecia. Ukazują dość popularny na kartach
pocztowych fragment Rynku oraz ulicę Basztową(wtedy zwaną
Kowalską). Pierwsza z widokówek, ze stojącą przed hotelem „Trzy
Góry” niezaprzężoną dorożką, została wysłana ze Złotoryi do
Monachium w lutym 1934 r., drugą - z autem - nadano do Zgorzelca w
styczniu 1935 r.
Na pierwszy rzut oka nie ma na nich nic szczególnego. Po prostu
najpierw w tym miejscu oczekiwały na gości hotelowych dorożki, które

szybko zostały zastąpione nowoczesnymi pojazdami. Przyjrzyjmy się
im jednak dokładniej. Dostrzeżemy wtedy nie tylko identycznie
wyglądające drzewka i fragmenty architektury, ale stojące niedaleko
pojazdów dokładnie te same postacie. Coś się stało poza tym ze słupem
ogłoszeniowym pod wykuszem narożnej kamienicy. Mamy więc do
czynienia z ewidentnym fotomontażem. Nie byłaby to zbrodnia, gdyby
obie kartki wydała ta sama oficyna. Lecz starszą z nich wydrukował
Carl Obst a młodszą Alfred Schulz. Oba te złotoryjskie wydawnictwa
miały bardzo długą praktykę w wydawaniu nie tylko widokówek.
Czyżbyśmy trafili na plagiat popełniony przez drukarnię Schulza? A
może fotograf sprzedał nieświadomemu niczego wydawcy gotowy
fotomontaż? W każdym razie takie „perełki” zdarzały się przed wojną
nie raz, i bardzo możliwe, że jeszcze o nich napiszemy.

odcinkami Drogi św. Jakuba, którymi się
opiekujemy. W bieżącym roku taki dzień przypada
20 lipca. Szczegóły podamy m.in. w kolejnych
numerach Echa.
Roman Gorzkowski

Roman Gorzkowski

Historia jednej fotografii

Warto przeczytać

Przeciwko komunie

Z historycznymi kamienicami w tle

W

ubiegłym roku Instytut Pamięci Narodowej
opublikował wyjątkowe i pierwsze tego typu po wojnie
wydawnictwo. Atlas polskiego podziemia
niepodległościowego 1944-1956 trafił już do wszystkich
szkół średnich w kraju. Jest więc dostępny w bibliotekach LO i
ZSZ.
Jest to opracowanie bardzo ważne dla wszystkich
interesujących się historią ziemi złotoryjskiej. Dowiadujemy
się, że w rejonie naszego miasta działała po wojnie nie tylko
grupa „Czarnego Janka” czyli Jana Bogdziewicza (19471956) ale również grupa „Lwa”, dowodzona przez Romana
Jedwabińskiego (1945). W latach 1951-1954 założono w
mieście i powiecie co najmniej cztery antykomunistyczne
organizacje: Młodzieżową Organizację Podziemną(dowódca
Dionizy Atłasik), Ochotniczą Polską Armię
Powstańczą(Stanisław Frankowski), Polityczną Organizację
Polska (Kazimierz Goleń) i Związek Młodych Wrogów
Komunizmu( Jan Karlak). Powiat złotoryjski podlegał
jeleniogórskiemu okręgowi organizacji Wolność i
Niepodległość(WiN).
Mamy nadzieję, że nie tylko historycy IPN, ale przede
wszystkim złotoryjscy badacze przeszłości podejmą próby
szerszego opracowania tych niezmiernie ważnych zagadnień.
Bardzo możliwe, że żyją jeszcze członkowie tutejszego
antykomunistycznego podziemia.
Roman Gorzkowski

yć może czytelnicy zarzucą tej rubryce, że znowu zamieszczamy zdjęcie konduktu
pogrzebowego maszerującego złotoryjskimi ulicami( patrz Echo z sierpnia ub.r.). Tym
razem jednak nie zapytamy o „bohatera” tej smutnej ceremonii lecz o miejsce uwiecznione
na fotografii. Przy jakiej ulicy znajdowały się widoczne w głębi budynki? Jaki i kiedy spotkał
je los? Może skontaktują się z nami osoby, które z kilku okien obserwowały przedstawione
na fotografii wydarzenie?
Roman Gorzkowski
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Piotr, stoją przy bramce kazalnicy. Od strony ołtarza
widzimy postać brodatego mężczyzny z księgą i
mieczem - to św. Jakub zwany Starszym lub
Większym, czyli Jacobus Maior.
Jakub Starszy był bratem św. Jana Ewangelisty i
zginął, jako pierwszy z apostołów, śmiercią
męczeńską w Ziemi Świętej z rozkazu króla
Heroda Agrypy w 44 r. Jego uczniowie
przewieźli ciało do Hiszpanii, gdzie
wcześniej prowadził działalność misyjną, i
pochowali w miejscu wskazanym przez
anioła. Według opowiadań, kamień, na którym
położono ciało Jakuba, w cudowny sposób
roztopił się i utworzył
sarkofag. Grób w Santiago
de Compostela popadł w
zapomnienie, lecz odkryty ponownie w
IX wieku, stał się miejscem europejskich
pielgrzymek. Kilka wieków później św.
Jakub na białym koniu i z mieczem w dłoni
miał ukazać się na czele wojsk
chrześcijańskich walczących z
muzułmanami w Hiszpanii. Jedna
ze średniowiecznych legend
przytacza historię pobożnej
rodziny pielgrzymującej z
Niemiec do Hiszpanii. Po drodze
jeden z chytrych gospodarzy
niesprawiedliwie posądził syna
owej rodziny o kradzież i
doprowadził do jego
powieszenia. Rodzice dotarli
jednak do Santiago, gdzie
gorąco pomodlili się do
Świętego. Wracając, ujrzeli
syna wiszącego wprawdzie na
szubienicy, lecz żywego i
podtrzymywanego przez
Jakuba. O cudzie
powiadomili zaraz
sędziego, który kpiąco odpowiedział, że ich syn jest
tak samo żywy, jak upieczone kury, które właśnie
zamierzał spożyć. W tej chwili kury ożyły i uciekły
ze stołu. Dzisiaj Jakub Starszy jest patronem
Hiszpanii i Portugalii, opiekunem pielgrzymów,
podróżnych, sierot, szpitali i hospicjów. Symbolem

pielgrzymów stała się muszla, którą zabierali z
wybrzeży Hiszpanii jako dowód dotarcia do grobu
apostoła. Służyła również jako naczynie do picia.
Na szlakach do Santiago od ponad 1200 lat nabiera
pełniejszego znaczenia łacińskie powiedzenie vita
est peregrinatio - życie jest pielgrzymowaniem. Do
grobu św. Jakuba odbyli pielgrzymki m.in. św.
Franciszek z Asyżu, dwudziestoletni Jan Sobieski,
późniejszy król Polski, papieże Jan XXIII i Jan
Paweł II. Szczególnie nasz Papież zachęcał do
odnajdywania „wokół pamiątek świętego Jakuba”
korzeni i tożsamości Europy. W 1986 r. Rada
Europy ogłosiła jakubową drogę „Pierwszym
Szlakiem Europejskim”.
Od kilkunastu lat trwa w Europie odbudowa
starych jakubowach szlaków i wytyczanie nowych
ich nitek. W latach 2005-2006 wyznaczono
muszlami dwie takie trasy w Polsce. Najpierw
powstał szlak z Gniezna, przez Leszno, Głogów i
Jakubów do Zgorzelca. W 2006 r.
żółte muszle na granatowym tle pojawiły się wzdłuż
starej średniowiecznej drogi królewskiej (Via Regia
), biegnącej z Brzegu przez Wrocław, Środę Śląską,
Legnicę, Złotoryję, Lwówek i Lubań do Zgorzelca.
Stamtąd można wędrować dalej rozmaitymi
niemieckimi szlakami.
Towarzystwu Miłośników Ziemi Złotoryjskiej
przypadła opieka nad odcinkiem Drogi św. Jakuba
od Krotoszyc przez Rzymówkę, Wysocko,
Rokitnicę, Kopacz, Złotoryję, Jerzmanice Zdrój do
Pielgrzymki. Częściowo jej przebieg pokrywa się ze
Ścieżką św. Jadwigi, Szlakiem Czterech Świątyń
Jadwiżańskich i Szlakiem Źródlanym( ze
źródełkami św. Jadwigi), które wcześniej wytyczyło
TMZZ. Trzeba przyznać, że na naszym odcinku
niewiele jest „jakubowych pamiątek” i, jak widać,
dominują ze zrozumiałych względów tradycje
jadwiżańskie. Lecz istnieją przypuszczenia, że
patronem starego kościoła w Pielgrzymce był
pierwotnie św. Jakub, w Złotoryi trzeba koniecznie
przystanąć przed amboną kościoła
Mariackiego i pomnikiem Jana
Pawła II.
Jest nadzieja, że dolnośląskie
odcinki jakubowych tras przemierzać będzie coraz
więcej pielgrzymów. Wiadomo, że w 2007 r. co
najmniej dwukrotnie ich kilkuosobowe grupy
nocowały „co łaska” w złotoryjskim pałacyku nad
zalewem ( dwie osoby wędrowały w ubiegłym roku
z Wrocławia do Zgorzelca, zamierzając w kolejnym
przemierzyć Niemcy). Widać było rowerzystów z
muszlami na bagażach. Od maja do września 2007
r. członkowie TMZZ, PTTK oraz uczniowie LO
poprawiali i nieco skorygowali oznakowanie i
przebieg naszego szlaku. 25 lipca 2007 r., w
Święto Jakuba Apostoła, TMZZ zaprosiło
złotoryjan do kościoła Mariackiego na spotkanie
poświęcone jego postaci i Drodze. We wrześniu
ubiegłego roku, podczas Europejskich Dni
Dziedzictwa, zorganizowaliśmy pielgrzymki
Drogą św. Jakuba i Ścieżką św. Jadwigi.
Wrześniowy Rajd XX-lecia
TMZZ(2007) przemierzył
D r o g ę ś w. J a k u b a o d
Rzymówki do Pielgrzymki.
Wiemy, że kilkoro złotoryjan
zamierza w tym roku rowerami
przejechać od Jakubowa do Zgorzelca, a inni być
może spróbują swych sił w Hiszpanii. Marzy się
nam, aby wzdłuż trasy stanęły kamienie z muszlami,
podobnie jak w niektórych krajach(patrz ilustracja)
a wszystkie złotoryjskie kościoły były otwarte przez
cały dzień.
Od 2008 r. spróbujemy rozpocząć nową lokalną
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Kącik starej widokówki
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Vita est peregrinatio - na jakubowym szlaku
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WILKÓW
Kopalnie Odkrywkowe
Surowców Drogowych
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www.inkobud.pl
e-mail: inkobud@pro.onet.pl

