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Cel - olimpiada
usamodzielniæ.
Telefony ratowa³y
nasze kontakty
Podczas rozmów
pada³o du¿o pytañ:
-mamuœ a jak siê
sma¿y kotlet
schabowy....
Nauczy³ siê szybko
praæ, gotowaæ,
prasowaæ, rz¹dziæ
sk¹pym groszem, bo
ile mogliœmy mu daæ?
K o n t a k t y
bezpoœrednie by³y
sporadyczne, raz, ¿e
odleg³oœæ, po drugie
mia³ treningi na
wyjeŸdzie. Na ferie
Pawe³ dostawa³ plan
treningowy, który
musia³ skrupulatnie

J

eœli pozwolimy utalentowanemu Paw³owi
rozmieniæ siê na drobne, zarzuciæ treningi i
marzenia o mistrzowskich medalach. Mo¿e warto
poszukaæ? Potrzebny sponsor, dziêki któremu
sportowiec ze Z³otoryi rozwinie talent.
Mama o Pawle
J.K.: Jaki by³ Pawe³ w dzieciñstwie?
Ewa Rakoczy: Oj, bardzo spokojny - dopóty nie
zacz¹³ chodziæ, potem siê zaczê³o...
Nigdy nie mogliœmy go upilnowaæ, wszêdzie by³o go
pe³no, a przy tym by³ uparty.On zawsze chcia³ byæ
pierwszy.(uœmiech) Od pierwszej klasy bra³ udzia³
we wszystkich mo¿liwych zajêciach sportowych:
rzucie pi³eczk¹, w skoku w dal, w rozgrywkach
pi³ki siatkowej.
J.K.: Kto by³ dla Paw³a wzorcem sportowym?
E.R.: W dzieciñstwie jego wujek æwiczy³ walki
wschodu, Pawe³ przypatrywa³ siê uwa¿nie
treningom. Dwójka by³a szko³¹ sportow¹, Paw³owi
odpowiada³a zwiêkszona liczba godzin w-fu, móg³
w niej realizowaæ swoje marzenia sportowe.
J.K.: Pawe³ dobrze siê zapowiada, czy chcieliœcie
jako rodzice wykorzystaæ jego potencja³?
E.R.: Rozwa¿aliœmy mo¿liwoœæ trenowania Paw³a
w AZS AWF w Gdañsku. O trenerze Walczaku z AZS
us³yszeliœmy bardzo dobr¹ opiniê: „trener
mistrzów”. Wierzyliœmy, ¿e tam Pawe³ rozwinie siê
sportowo.
J.K.: Kiedy to by³o?
E.R.: Pawe³ mia³ 15 lat, by³ w trzeciej klasie
Gimnazjum. Ciê¿ko mi by³o na sercu. Wypuœci³am
w œwiat moje dziecko... Od tej chwili musia³ siê

w ich barwach wœród czo³owych zawodników w
mojej konkurencji. O rekordach i zwyciêstwach
pisa³y gazety. Mistrzem Polski M³odzików
zosta³em w Siedlcach w 2002 roku, w 2003
podczas XI Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y
w Sportach Letnich Pomorze 2003 zosta³em
mistrzem Polski w kategorii „Junior M³odszy” w
r z u c i e
o s z c z e p e m .
Od 2004 roku jestem cz³onkiem Kadry
Narodowej. W 2004r. w Czêstochowie te¿
z
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y
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I miejsce jako m³odszy junior rzutem 70.17 m. W
Olsztynie w 2004 roku zosta³em Akademickim
vicemistrzem Polski. Powtórzy³em ten tytu³ rok
póŸniej. W 23 Mitingu Olimpijskim w AUSTRII
w 2006 r zdoby³em II miejsce. W Szczecinie w
2006 roku na
spotkaniu Polska-Niemcy

wykonywaæ i spisywaæ sprawozdanie. ¯al mi go
by³o: zimno, deszcz, a biedne dziecko ubiera³o siê i
biega³o albo æwiczy³o na sali gimnastycznej.
Pani Ala Skowroñska pozwala³a Paw³owi graæ w
siatkówkê z dziewczêtami dopóki nie sia³
spustoszenia serwami i atakami. Widzia³am, jak
du¿o musia³ ponieœæ wyrzeczeñ. Inni korzystali z
wolnych dni a on trenowa³...
Pawe³ o sobie
Pawe³ Rakoczy: Sport to moje ¿ycie. Ju¿ w szkole
podstawowej zamiast dwóch godzin mia³em piêæ
godzin w-fu, odpowiada³o mi to. Bra³em udzia³ w
ró¿nych rozgrywkach biegowych, skokach i rzutach.
J.K.: Kto mia³ na Ciebie wp³yw?
P.R.: W podstawówce Pani Liliana Jab³oñska
przygotowywa³a nas do czwórboju. Mieliœmy
œwietn¹ zaprawê, treningi by³y forsowne, ale da³y
dobre wyniki. Zdobyliœmy pierwsze miejsce
dru¿ynowo w województwie. Gdy skoñczy³em
podstawówkê jakby wszystko siê skoñczy³o. Dobrze
rzuca³em pi³k¹ palantow¹, szkoda by³o zaprzepaœciæ
tê umiejêtnoœæ. Na szczêœcie spotka³em nauczyciela
w-fu - pana Jana Smoliñskiego, to on namówi³ mnie
do rzutu oszczepem.
J.K.: Jakie masz osi¹gniêcia?
P.R.: Przez okres szko³y podstawowej by³em bardzo
czynnym zawodnikiem, bra³em udzia³ w skoku
wzwy¿. Zajmowa³em I-II miejsce, w rzucie pi³k¹
palantow¹. Nie by³o lepszych ode mnie.
Zdobywa³em I miejsca. Od 2001 roku trenowa³em
rzut oszczepem w sekcji lekkoatletycznej
z³otoryjskiego Aurum, chocia¿ interesowa³a mnie
tak¿e pi³ka siatkowa, koszykówka oraz
wêdkowanie. w 2002 roku w indywidualnych
sp³awikowych mistrzostwach ko³a juniorów zaj¹³em
I miejsce. Od paŸdziernika 2002 roku przenios³em
siê do AZS AWF Gdañsk. Od tego momentu trenujê
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naszym „du¿ym koœciele” œluby s¹ takie piêkne!
Sama kiedyœ zawlok³am przed jego o³tarz pewnego
m³odzieñca. Dziœ podziwiam œluby moich m³odszych
znajomych, kole¿anek, dzieci moich kole¿anek…Uwielbiam
uroczystoœci œlubne. S¹ zawsze takie wzruszaj¹ce przez ich
optymistyczn¹ wiarê w cudown¹ przysz³oœæ ma³¿onków,
mi³oœæ, której nic nie roz³¹czy. Pañstwo M³odzi i goœcie
zawsze wygl¹daj¹ odœwiêtnie, piêknie, uroczyœcie,
paradnie…chyba, ¿e s¹ to nieproszeni goœcie. Có¿,
przecie¿ nikt ich spod koœcio³a nie wygoni.
Spod koœcio³a, bo mowa tu o chwili, kiedy pañstwo
m³odzi wychodz¹ ju¿ po³¹czeni sakramentem ma³¿eñskim,
a my wszyscy, w ustalonej protoko³em kolejnoœci czekamy,
by z³o¿yæ im ¿yczenia. Ale druhny zawsze coœ spsoc¹. To
œwietnie, bo warto prze³o¿yæ wzruszenie i spiêcie po
podnios³ych minutach œlubnej mszy nag³ym wybuchem
œmiechu, radoœci¹. Taki bêdzie ca³y ten dzieñ, potem- noc,
nieraz do bia³ego rana. I oto pod nogi nowo¿eñców sypi¹
siê drobne pieni¹dze. Kto uzbiera wiêcej? Ona czy on,
czy… dzieciaczki?
Nie s¹ zainteresowane cukierkami, które rodzice pary
m³odych przygotowali dla dzieci. W³aœciwie- dla dzieci
goœci weselnych, ale niech tam! Ca³y koszyk dobrych
cukierków spada czekoladowym deszczem na g³owy
skwapliwych zbieraczy. Przy czym dzieci goœci weselnych
stoj¹ grzecznie blisko rodziców i nie maj¹ odwagi (lub
ochoty) na kucaka pobrudziæ odœwiêtnych ubranek.
Dzieciaczki, o których mowa- maj¹! I odwagê i ochotê!
Oczywiœcie za cukierki zabieraj¹ siê dopiero w drugiej
kolejnoœci, kiedy grosiki zosta³y wyzbierane.
Uwagê nasz¹ zwraca urocza szeœcio-siedmiolatka!
Postara³a siê o specjalny na tê okazjê strój. Ma ³adn¹
sukieneczkê z kieszonk¹ na piersi. M¹drze! Najszybciej
zbiera do niej pieni¹¿ki i cukierki. Pozosta³e dzieci s¹
starsze. Najstarszy z nich, w bluzie sportowej z kapturem
mo¿e mieæ jedenaœcie, góra dwanaœcie lat! Grupka liczy
najwy¿ej dziesiêcioro dzieci w tym przedziale wiekowym.
Wreszcie mo¿emy sk³adaæ ¿yczenia œwie¿utkim
ma³¿onkom i odœwiêtny nastrój wraca. Wiadomokole¿anki z pracy- na koñcu, po rodzinie, s¹siadach,
bli¿szych przyjacio³ach. Ale có¿ to? Za nami ustawia siê
jeszcze jeden ogonek ostatnich kolegów i kole¿anek. To
dzieciaczki- zbieraczki! Z grosikiem w rêce ich
przewodnicz¹cy, ten na sportowo w bluzie z kapturem: Oto
grosik na szczêœcie, powiada, a my zbieramy na kolonie.
Dziêkujemy- odpowiada m³oda ¿ona i próbuje zignorowaæ
¿ebrack¹ postawê zucha. Ale gdzie¿ tam, ch³opiec z
tupetem powtarza tê kwestiê jeszcze raz, i jeszcze raz i
wpycha siê miêdzy goœci tak, ¿e pewnie bêdziemy go mieæ
na pami¹tkowym zdjêciu ze œlubu kole¿anki!
Zostawisz nas w spokoju, czy dzwonimy na policjê?
Pytam odœwiêtnym szeptem, i jeszcze siê staram, ¿eby nie
us³yszeli mnie inni goœcie (z daleka przybyli do piêknego
kraju, piêknego miasta). To zadzia³a³o i dzieciaczki¿ebraczki daj¹ nam spokój. W koœciele rozpoczê³a siê ju¿
nastêpna œlubna msza, przed „naszym” œlubem by³ jeszcze
jeden. Rozchodzimy siê a na placu zostaj¹ dzieciaczkicwaniaczki. Uda im siê dziœ jeszcze coœ ukraœæ i wy¿ebraæ.
Podchodzê do herszta i pytam: Nie wstyd ci? Nieodpowiada. Nie wiesz, ¿e tak siê nie robi? Nie- odpowiada.
Ukraœæ i wy¿ebraæ- to mocne s³owa. Przecie¿ to takie
niewinne…zwyczaje, miejscowy folklor, jak brama
kwiatowa na drodze œlubnego orszaku do weselnego
domu! Otó¿ nie. Ne by³o to ani zabawne ani mi³e. Mnie i
moim kole¿ankom, kole¿ankom naszej kole¿anki, rodzicom
panny m³odej, Polakom, którzy byli œwiadkami tego
incydentu by³o wstyd. Kiedy siê zabiera spod nogi
pieni¹dze, nieprzeznaczone dla nas- to jest kradzie¿.
Nawet, kiedy s¹ to groszówki- jest to kradzie¿. Kiedy siê od
szczêœliwej m³odej pary „zbiera na kolonie”- to jest
¿ebractwo. Tylko kto ma powiedzieæ to dzieciaczkom,
których w letnie, cieplutkie, wakacyjne popo³udnie nikt nie
dogl¹da, nie zabra³ na spacer, nie posadzi³ obok siebie na
miêciutkiej kanapie, ¿eby dobrym, staropolskim obyczajem
obejrzeæ jakieœ kino familijne? No bo kto? A ja siê przecie¿
nie rozerwê!
Babcia
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zdoby³em IV miejsce. W S³upsku zdoby³em tytu³
Mistrza Polski Juniorów, a w Mistrzostwach
Œwiata Juniorów w Pekinie zaj¹³em XXIV
miejsce.Na Dzieñ Matki 24. maja 2008 r. zrobi³em
mamie prezent. W Akademickich Mistrzostwach
Polski zdoby³em I miejsce i Klasê Mistrzowsk¹ .
Pawe³ i nowy trener
J.K.: Nie ba³eœ siê wyjechaæ do Gdañska? By³eœ
taki m³ody!
P.R.: Mia³em 14 lat i wiedzia³em, ¿e jak dostanê
szansê, wykorzystam j¹. Postanowi³em wraz z
kole¿ank¹ wybraæ siê do Gdañska do AZS. Tam
by³ œwietny trener, pan Leszek Walczak (trener
Kadry Narodowej w rzucie oszczepem), który
poszukiwa³ talentów lekkoatletycznych.
Powiedzia³em sobie, spróbujê. I przyjêli nas.
Szko³a Mistrzostwa Sportowego oferowa³a nam
profesjonalne treningi , ubiór sportowy, internat, a
resztê musieli zapewniæ nam rodzice. Tam tak¿e
mieliœmy mo¿liwoœæ wyjazdów na zawody .
J.K.: Jak wygl¹daj¹ treningi?
P.R.: Sezon rozpoczyna siê w maju i trwa do
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paŸdziernika. Do tego czasu muszê z siebie daæ
wszystko, aby wystartowaæ w presti¿owych
zawodach. ¯eby osi¹gn¹æ minimum olimpijskie,
kilka razy w roku mam dwutygodniowe obozy
sportowe w oœrodkach w ca³ej Polsce. Ostatnio
by³em w Spale pod Warszaw¹, tam æwiczy kadra
polska. Trener jest bardzo wymagaj¹cy, a treningi
bardzo forsowne, ale bez tego nie by³oby
wyników. Du¿o jest elementów sprawnoœciowych
np. p³otków oraz gimnastyki, aby ka¿da partia
miêœni by³a rozci¹gniêta. Dyscyplina jest
kontuzjogenna. Treningi w zale¿noœci od pory
roku s¹ zró¿nicowane: w zimie pracujemy nad
wytrzyma³oœci¹ i si³¹. Zima jest najgorsz¹ por¹ w
mojej dyscyplinie, poniewa¿ treningi w sali s¹
wyczerpuj¹ce i monotonne.W odró¿nieniu od
innych dyscyplin lekkoatletycznych w mojej nie
ma sezonu halowego. Na dwutygodniowych
obozach przygotowawczych do sezonu
wykonujemy oko³o 2000 rzutów.
J.K.: Musisz po³¹czyæ studiowanie z treningami,
jak to robisz
?
P . R . :
Jestem na
drugim
r o k u
studiów
A W F
wydzia³
trenerski lekkoatlety
ka. Mam
indywidual
ny tryb
studiów ze
wzglêdu na
treningi.W
wspomnia³
e
m
wczeœniej,
¿e szeœæ
razy w roku
wyje¿d¿am
n
a
dwutygodn
iowe obozy.
Powo³ano mnie do Kadry Polski w klasie
m³odzie¿owej. W tym czasie opuszczam wyk³ady,
które trzeba nadrobiæ. Na naukê zarywam noce,
czasami nie wiem, jak siê nazywam, kiedy rano
idê na egzamin. Ta ciê¿ka praca, to cena moich
zwyciêstw.

oszczepem w juniorach i w m³odzikach. Dziêki
mojemu trenerowi jestem w stanie osi¹gn¹æ wiele,
ale czy to mi siê uda…?
J.K.: Nie zauwa¿y³am, aby ta konkurencja by³a
popularna.
P.R.: Lekkoatletyka jest s³abo dotowana; aby
wyjechaæ na miêdzynarodowe zawody, trzeba
osi¹gn¹æ minimum olimpijskie. W rzucie
oszczepem jest to 81 metrów . Nadmieniê, ¿e
waga oszczepu jest ró¿na. Kobiety i m³odzicy
rzucaj¹ oszczepem o wadze 600g, juniorzy m³odsi
(do 18 lat) 700g, juniorzy i seniorzy u¿ywaj¹
sprzêtu o wadze 800 g. W historii lekkoatletyki
zapisa³o siê kilka nazwisk: Janusz Sid³o,
znakomity oszczepnik wszech czasów w 1956 w
Mediolanie wyrzuci³ rekord ¿yciowy 83,66 m,
zdoby³ srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich
w Melbourne. Sukcesy odnosili: Daniela
Jaworska, Ewa Gryziecka, Dariusz Adamus,
Stanis³aw Górak, Dariusz Trafas. W ostatnich
latach konkurencja prze¿ywa kryzys. Tê lukê
mog¹ wype³niæ dobrzy szkoleniowcy i sportowcy.
Gdyby dawali wiêcej szans m³odym
zawodnikom, polska reprezentacja oszczepników
by zaistnia³a..
W 2006 roku Starosta Powiatu tak pisa³ o
Pawle:
Pawe³ Rakoczy jest pierwszym sportowcem
naszego regionu, który osi¹ga najwy¿sze lokaty w
rzucie oszczepem. Jego zapa³ i nauka pod
skrzyd³ami najlepszych szkoleniowców rokuje
bardzo dobre wyniki.
Kochamy te dyscypliny sportowe i z³oto- srebrnobr¹zowych zawodników. Mi³oœæ kibica roœnie
wprost proporcjonalnie do zwyciêstw. Czy ktoœ
s³ysza³ o Robercie Kubicy, Adamie Ma³yszu,
Otylii Jêdrzejczak, zanim zostali zwyciêzcami?
Aby osi¹gn¹æ sukces, musz¹ zaistnieæ cztery
czynniki: talent i upór sportowca, dobry
szkoleniowiec i… pieni¹dze. Có¿ po diamencie,
kiedy brak pieniêdzy, by go oszlifowaæ? Mamy
szansê na kolejne z³ote, srebrne b¹dŸ br¹zowe
medale Paw³a. Zawodnik stoi jednak przed
dylematem: studia i sport czy studia i praca. I
studia i treningi s¹ drogie. Polska reprezentacja
oszczepników mog³aby zaistnieæ dziêki dobrze
zapowiadaj¹cemu siê Paw³owi. Jego s³awa
przysporzy s³awy naszemu miastu.
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Rozmawia³a Jana Ka³u¿a

J.K.: Polski student to biedny student, a jak Ty
sobie dajesz radê?
P.R.: Tak daleko doszed³em dziêki mojej
rodzinie. Rodzice cieszyli siê z moich zwyciêstw i
wspierali w niepowodzeniach. Wiadomo- student
ma pust¹ kieszeñ. Rodzice wspomagaj¹ mnie w
miarê ich mo¿liwoœci. Czêsto siê œmiejê, ¿e pó³
domu im wynoszê. Jednak to nie wystarcza.
Dziedzina, któr¹ uprawiam, nie jest op³acalna,
dopóki nie bêdê w seniorach. Jeœli bêd¹ wyniki na
miarê mistrza Polski, jestem w stanie siê
utrzymaæ. W tej chwili stojê przed dylematem:
przerwaæ treningi i zapracowaæ na swoje studia
czy poœwiêciæ siê sportowi. Mam ju¿ tyle lat, ¿e
powinienem odci¹¿yæ rodziców. Osi¹gn¹³em ju¿
du¿o, szkoda by³oby to zaprzepaœciæ. Jestem w
Kadrze, obroni³em tytu³ Mistrza Polski w rzucie
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iedy w grudniu ubieg³ego roku przy okazji
pisania artyku³u rozmawia³am z w³aœcicielami
„Rancha pod strusiem” w Wojcieszynie, us³ysza³am
od gospodarzy o ich dalekosiê¿nych planach
zwi¹zanych z gospodarstwem. Pani Ewa Wolak z
pasja opowiada³a o tematycznych jarmarkach, które
zamierza zorganizowaæ na terenie Rancha, by

N

ie napiszê dziœ nic o z³otoryjskiej gastronomii.
Wœród wielu powodów mojej decyzji jest i ten,
¿e po recenzjach lokalnych jad³odajni,
publikowanych w Echu, nied³ugo ju¿ nie bêdê mia³a
gdzie spotkaæ siê ze znajomymi na kawie bez obaw,
¿e na zapleczu lokalu nie wisi moje zdjêcie a nad
nim napis: Tych klientów nie obs³ugujemy! Jest te¿ i
inna przyczyna – „oczywista oczywistoœæ” –
wakacje s³u¿¹ podró¿owaniu w bardziej lub mniej
odlegle strony.
Dlatego dzisiaj, Drodzy
Czytelnicy, zaproponujê Wam obiad w Kaczorowie.
Jad¹c w Rudawy Janowickie, tak zaplanujcie
podró¿, by kilka chwil spêdziæ w Podgórzance.
Karczma znajduje siê tu¿ przy drodze na Kamienn¹
Górê. Lokal specjalizuje siê w daniach miêsnych,
staropolskich, a szczególnie w dziczyŸnie. Nie
trzeba nawet spogl¹daæ do oryginalnie
skonstruowanego menu, by siê o tym przekonaæ.
Wystarczy obejrzeæ wystrój sali. Czas oczekiwania
na potrawê poch³ania kontemplacja poszczególnych

œcian z myœliwskimi trofeami w roli g³ównej. Nie
tylko skóry i ³by dzika czy jelenie rogi dekoruj¹
lokal. Wisz¹ tam te¿ ciekawe portrety sprzed lat,
zabytkowe lampy, ale szczególn¹ furorê robi
dyplom z lat 70. XX wieku upamiêtniaj¹cy sukces
pracowników Restauracji Podgórzanka w realizacji
planu piêcioletniego
W porze obiadowej polecam zupê - specjalnoœæ
lokalu - której nazwa (zupa dnia) niewiele mówi, ale
jej wartoœæ kryje siê w smaku. Nie s¹ to flaczki, nie
jest to zupa gulaszowa, ale coœ pomiêdzy. Nie
wnikam, co sprawia ten smak. Efekt godny uwagi i
na pewno syc¹cy. Jeœli komuœ ma³o, to powinien
spróbowaæ pieczonego ³ososia. Kilka dzwonków tej
ryby, do niej frytki lub pieczone ziemniaki i zastaw
surówek na pewno zaspokoi ka¿dego g³odomora.
£osoœ jest aromatyczny, œwietnie doprawiony, choæ
móg³by byæ bardziej soczysty. Frytki jak frytki,
ziemniaki jak ziemniaki, ale za to surówki…!
Amatorzy zieleniny nie bêd¹ czuæ zawodu, bo

rozmaitych warzyw w kolorze têczy (marchewka,
buraczki, rzodkiew, kapusta, pomidory, sa³ata…)
serwuje siê w karczmie monstrualn¹ iloœæ. A
warzywa s¹ soczyste, œwie¿e, chrupi¹ce, niektóre z
nich polane sosem na bazie octu winnego.
Po obiedzie czas na kawê. I tu niespodzianka.
Kiedy zamawia³am ulubione cappuccino, kelnerka
ze strapiona min¹ poinformowa³a mnie, ¿e w³aœnie
zepsu³ siê ekspres, ale jeœli chwilê poczekam, to szef
przywiezie swój z domu. Nigdzie siê nie spieszy³am
i zdecydowa³am siê trwaæ w nadziei, ¿e szef nie
mieszka w Jeleniej Górze. Nie trwa³a to d³ugo, kiedy
w³aœciciel wtaszczy³ do sali po¿¹dany przez nas
sprzêt. Cappuccino uratowane! Honor Podgórzanki
te¿!
Plus dla obs³ugi, która ma g³owê na karku i
potrafi reagowaæ w nietypowej sytuacji. To, zdaje
siê, œwiadczy o inteligencji. I szacunku dla klienta.
Iwona Paw³owska – degustator na szlaku

Rêkopis znaleziony w Zagrodnie
fraszki i pieœni Jana Kochanowskiego. A robi³ to pod
roz³o¿ysta lip¹, a jak¿e! M³odemu aktorowi
towarzyszy³y panie z zespo³u „Sami swoi”, które
przyœpiewkami komentowa³y wypowiadane przez
Miko³aja s³owa.
W zabytkowej sali
kominkowej Rancha lokalni
artyœci zaaran¿owali galeriê
malarstwa. Mo¿na by³o
obejrzeæ dziesi¹tki obrazów.
Szczególnie ciekawe by³y
pejza¿e. Goœcie zasobniejsi w
gotówkê nawet mogli wejœæ w
ich posiadanie.
Nie zabrak³o atrakcji
dla dzieci. Maluchy z
niecierpliwoœci¹ czeka³y na
przeja¿d¿ki dwukonna
bryczk¹, wiêc woŸnica i jego
rumaki nie mieli chwili
wytchnienia. Choæ Jarmark
mia³ skoñczyæ siê o 16, goœcie
d³ugo po tej godzinie jeszcze
zape³niali podwórze „Rancha”
pod strusiem”. Wymownie to œwiadczy o sukcesie
imprezy. Nastêpny Jarmark ju¿ 2 sierpnia. Miejmy
nadziejê, ¿e bêdzie równie udany.
Iwona Paw³owska
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êkopis ,,Pana Tadeusza " od zawsze by³ chlub¹
Zagrodna. Sk¹d „Pan Tadeusz” w Zagrodnie?
Nie wiadomo, ale widomo, ¿e rêkopis naszej epopei
narodowej odnalaz³ pan Bernard Manecki.
Postanowi³yœmy zapytaæ o jego udzia³ w
odzyskaniu dzie³a Mickiewicza i okolicznoœci, w
jakich siê to zdarzy³o.
Echo: Jest pan mieszkañcem Zagrodna od
urodzenia?
Bernard Manecki: Nie, urodzi³em siê we
Wroc³awiu. Wówczas Wroc³aw by³ miastem
niemieckim, wiêc by³em zmuszony od narodzin
mówiæ w jêzyku niemieckim. Wychowywa³em siê
w kulturze niemieckiej, jednak jestem narodowoœci
polskiej. Po wojnie kazano ca³ej mojej rodzinie
opuœciæ rodzinne strony. Do dnia dzisiejszego nie
znam przyczyn. Prowadziliœmy spokojny tryb ¿ycia.
Chodzi³em do niemieckiej szko³y. Uwielbia³em
sport i pszczelarstwo. Obecnie mam osiem uli. Po
drugiej wojnie œwiatowej do Adelina przyby³a
ludnoœæ polska .Moi rodzice postanowili opuœciæ
Zagrodno, jednak ja zosta³em .

Uczestniczy³a w nim m³odzie¿ do 18 roku ¿ycia.
Echo: Jak pan by³ traktowany przez mieszkañców
Adelina?
B. M:. Pocz¹tkowo Polacy myœleli, ¿e jesteœmy
Niemcami. Wówczas czuli nienawiœæ do tego
narodu. Niszczyli wszystko, co niemieckie, ¿yj¹c w
przekonaniu, ¿e wrogowie powróc¹ na swoje
ziemie. A ja postanowi³em nauczyæ siê jêzyka
polskiego.
Echo: Wiemy, ¿e pana nauka zaowocowa³a
o¿enkiem z Polk¹?
B. M: (œmiech) Muszê przyznaæ, ¿e polski jest
bardzo trudnym jêzykiem. Minê³o wiele lat, zanim
n a u c z y ³ e m s i ê p o p r a w n e j p o l s z c z y z n y,
zawdziêczam to mojej ¿onie Janinie Krowickiej.

Echo: Dlaczego panie Bernardzie zosta³ pan w
Zagrodnie?
Bernard Manecki: Ze wzglêdu na moja ¿onê
Janinê. Tutaj siê poznaliœmy i zakochaliœmy.
Mieliœmy swój dom, przyjació³ i cudowne
wspomnienia.

Echo: Jak po wojnie wygl¹da³o Zagrodno?
B. M: Zagrodno by³o zadban¹ miejscowoœci¹.
Dawniej mieszkali tu bardzo zamo¿ni ludzie. Adelin
s³yn¹³ z pa³acu, w którym urzêdowa³o po wojnie
radzieckie wojsko. Ruskim podlegali robotnicy
niemieccy, którzy g³ównie trudnili siê upraw¹ roli.
S³u¿by pilnowali uzbrojeni ¿o³nierze. Jednak z
biegiem lat pa³ac sta³ siê wiejskim oœrodkiem
kultury. Organizowano ró¿ne potañcówki do
bia³ego rana. Przyje¿d¿a³o kino, organizowano
kolonie. Istnia³ tu te¿ obóz harcerski S³u¿by Polsce.

Echo: Jak siê pañstwo poznali?
Janinê pozna³em gdy osiedli³em siê w Zagrodnie.
Moja ¿ona przyby³a w tym samym czasie do
Adelina. Mieszka³a bardzo blisko mojego domu. Po
prostu byliœmy sobie pisani.
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pierwsz strona autografu "Pana Tadeusza"

Echo: W tej sytuacji, próbuj¹c naprawiæ b³êdy z
przesz³oœci, dziêkujemy Panu za odratowanie
najcenniejszego utworu naszej literatury
romantycznej. Od dziœ „Pan Tadeusz” stanie siê
nam jeszcze bli¿szy.
Przed II wojn¹ œwiatow¹ rêkopis by³ w³asnoœci¹
rodziny Tarnowskich, która naby³ go od Wac³awa
Mickiewicza - syna poety.
W 1999 roku miasto Wroc³aw odkupi³o rêkopis za
sumê 200 tys. dolarów od rodziny Tarnowskich i
przekaza³o Ossolineum.
z Bernardem Maneckim rozmawia³y
Marta Kaliciak, Aleksandra Drza³
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Echo: Jest pan znalazc¹ rêkopisu ,,Pana Tadeusza.
Proszê o tym opowiedzieæ.
B. M: By³em wtedy jeszcze m³odym ch³opcem,
ciekawym œwiata. Widz¹c zamêt wokó³ domu ¿ony
niemieckiego oficera, chcia³em sprawdziæ, co siê
dzieje. Gdy zauwa¿y³em, ¿e rosyjscy ¿o³nierze pal¹
ksi¹¿ki, postanowi³em odratowaæ resztê dobytku,
ksiêgozbioru. Mimo, ¿e by³em œwiadomy
zagro¿enia, podj¹³em siê próby ratowania zbiorów.
Wchodz¹c do opuszczonego i zrujnowanego przez
Rosjan domostwa, spostrzeg³em biblioteczkê. W
poœpiechu ogl¹da³em egzemplarze. Zabieraj¹c
najwa¿niejsze, spojrza³em, ¿e na pó³ce le¿y gruby
plik kartek wielkoœci A4 przewi¹zanych
zwyczajnym sznurkiem. Ucieszony zabra³em
znalezisko i zanios³em do swego ojca, czekaj¹c na
pochwa³ê za dostarczenie mu doskona³ego
materia³u na skrêty. Nie by³em œwiadomy wartoœci
znaleziska, poniewa¿ nie zna³em wówczas jêzyka
polskiego, ale ojciec przeczuwa³, ¿e to coœ bardzo
wartoœciowego i od razu zaniós³ kartki do
ówczesnego wójta Jana Królickiego. Tam okaza³o
siê, ¿e to rêkopis …Pana Tadeusza Adama
Mickiewicza!
Echo: Kiedyœ wspomnia³ pan, ¿e znalezienie
rêkopisu jest dla pana przykrym zdarzeniem?
B. M: Tak naprawdê, to ma³o kto wie, ¿e to ja
znalaz³em rêkopis ,,Pana Tadeusza”, który trafi³ do
Ossolineum we Wroc³awiu. Wszystkie zas³ugi
przypisano wójtowi, panu Janowi Królickiemu,
któremu odda³em plik kartek. Nie ujawniono
nazwiska prawdziwego znalazcy. Nie chodzi mi
tutaj o dobra pieniê¿ne, lecz o jakieœ podziêkowanie
za mój czyn. Jest mi bardzo przykro z tego powodu.

Echo: Jak wygl¹da³o przybycie polskiej ludnoœci
do Adelina?
Bernard Manecki: Starostwo przygotowa³o dla
repatriantów wolne domostwa. Ka¿dy móg³ sobie
wybraæ dom. Po przyniesieniu numeru domu do
starostwa, urz¹d dawa³ zaœwiadczenia o prawnym
posiadaniu budynku.
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uatrakcyjniæ ¿ycie we wsi i wypromowaæ lokalne
produkty. Pomyœla³am wówczas, ¿e plany s¹
wspania³e, ale mia³am w¹tpliwoœci, jak wyjdzie ich
realizacja, bo choæ ludzi z pasj¹ u nas nie brakuje, to
czêsto ¿ycie zmienia im scenariusze.
Po szeœciu miesi¹cach okaza³o siê, ¿e dla
gospodarzy Rancha nie ma rzeczy niemo¿liwych. 5
lipca w Wojcieszynie odby³ siê I Jarmark nad Skor¹
„Lipcowe ¿niwa”. Pogoda nie odstraszy³a
amatorów rustykalnych klimatów i gospodarze z
radoœci¹, ale chyba i niedowierzaniem, spogl¹dali
na przybywaj¹cych wci¹¿ goœci. Atrakcji nie
brakowa³o, choæ klimat Jarmarku (na szczêœcie)

Zamiarem gospodarzy by³o nie tylko
nakarmienie goœci, ale te¿ zapewnienie im
duchowej rozrywki. Dlatego pomyœleli o poezji i
œpiewie. Miko³aj Biernacki z teatru „Mimo
wszystko”, który dzia³a przy z³otoryjskim LO,
recytowa³ pasuj¹ce do klimatu lipcowej biesiady
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daleki by³ od atmosfery festynów, jakie
ostatnio organizowane s¹ w wielu
miejscowoœciach. Nie dudni³a
dyskotekowa muzyka, nie la³o siê
strumieniami piwo i nie by³o
odpustowych
kiermaszów z
plastikow¹
chiñszczyzn¹.
Co w zamian?
Dla mi³oœników
pszczelarstwa i
miodu przybyli pañstwo
Krupscy z Nowego Koœcio³a.
PrzywieŸli ze sob¹ kilka uli i
wiele s³oików miodu z
t e g o r o c z n y c h z b i o r ó w.
Ka¿dy móg³ spróbowaæ
specja³u, polewaj¹c nim
pajdy chleba. Tu¿ obok panie
z zespo³u „Sami swoi” przy
wielkim stole czêstowa³y
goœci kresowymi wypiekami
i s a m o d z i e l n i e
przyrz¹dzonymi nalewkami.
„Czarci ogon” to jedna z tych,
któr¹ z czystym sumieniem mogê poleciæ.
Szczególnie paniom! Niestety, nie uda³o mi siê
uzyskaæ przepisu na ten rarytas, gdy¿ receptura jest
pilnie strze¿ona przez mieszkanki wsi. Zachwyt
goœci wzbudza³o wielkie, zdobne w warkocze ciasto
o
s m a k u
pszennego chleba,
które zwykle
piecze siê na
bia³oruskie
wesela. A¿ ¿al by³o
je kroiæ.
Przy kolejnym
stole siedzieli
przedstawiciele
Wa r s z t a t ó w
Terapii Zajêciowej
z Wojcieszyna.
Oni te¿ oferowali
swoje wyroby:
ekologiczne torby,
w³asnorêcznie
w y k o n a n e
okolicznoœciowe
kartki, œwieczniki. I przy tym kiermaszu nie
zabrak³o jedzenia. Mo¿na by³o posiliæ siê pysznymi
pierogami z grzybowym farszem. Kupi³am, jad³am i
…prze¿y³am, wiêc równie¿ polecam.
Po przeciwleg³ej stronie podwórza swój
kiermasz ustawili
gospodarze. Tu hitem by³y
kozie sery. Pokrojone
w
k o s t k ê ,
przypominaj¹ce fetê,
zalane oliw¹ i
posypane œwie¿ymi
zio³ami budzi³y
entuzjazm wielbicieli
nabia³u. Dla
miêso¿ernych w
ofercie by³y zdrowo
wygl¹daj¹ce pêta
kie³basy i ¿urek w
chlebku. Têskni¹cy z
wigilijnymi potrawami
mogli nacieszyæ siê
czerwonym barszczem
z pasztecikami.

Okolica od kuchni, czyli obiad z dzikami w tle
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anai pochodzi z Iraku. Na
krótko zatrzyma³ siê w
Polsce, mamy wiêc okazjê zapytaæ
o kilka interesuj¹cych nas ró¿nic
kulturowych miêdzy islamem i
bli¿sz¹ nam- kultur¹
chrzeœcijañsk¹. Danai ma 28 lat,
jest kawalerem, przedstawia siê jaku sunnita. Ca³a
jego liczna rodzina zdecydowa³a siê na uchodŸctwo
polityczne. W³aœnie szukaj¹ nowej ojczyzny.

J.K. Widzê Danai, ¿e bardzo dok³adnie siê
przygotowa³eœ do naszej rozmowy. To mi³e. Jak¹
rolê w ¿yciu muzu³manina odgrywa religia?
Danai: (uœmiecha siê) Religia jest bardzo wa¿na w
¿yciu muzu³manina. Ka¿dy aspekt naszego ¿ycia
kszta³tuje islam. Muzu³manin wype³nia nakazy
islamu niezale¿nie od tego, co o nich myœli i gdzie
¿yje. Wierzymy w jednego Boga, wed³ug którego
cz³owiek jest stworzeniem i Jego s³ug¹. Ka¿dy
cz³owiek w swoim ¿yciu doczesnym d¹¿y do
nagrody, jak¹ jest ¿ycie wieczne w Raju.
Alternatyw¹ jest, co logiczne, piek³o – niekoñcz¹ce
siê cierpienie. ¯ycie na ziemi jest tylko
przejœciowym etapem w naszej wêdrówce, to test.
By go zdaæ, ¿yjemy tak, jak nakazuje nam Koran.

INNE KULTURY

J.K. Koran jest œwiêt¹ ksiêg¹ islamu.
Danai: Mahomet by³ ostatnim z proroków i to
w³aœnie jemu Archanio³ Gabriel w staroarabskim
jêzyku przekaza³ pochodz¹c¹ od samego Allaha
treœæ Koranu. Stosuj¹c siê do tych treœci, ¿yjemy
zgodnie ze s³owem bo¿ym. Ksiêga jest trudna. Aby
prawid³owo j¹ interpretowaæ, trzeba uczyæ siê w
trzyletniej islamskiej szkole. Koran jest „jêzykiem
Allaha”, ¿aden œmiertelnik nie mo¿e zmieniæ ani
jednego s³owa w nim zawartego. ¯adne t³umaczenie
na inny jêzyk nie jest w stanie oddaæ jego
w³aœciwego znaczenia.
.
J.K.: Czy islam jest jednolit¹ religi¹?
Danai: Islam wyznaj¹: szyici , sunnici, imamici i
kilka mniejszych od³amów.

J.K.: Czy mekkê mog¹ odwiedzaæ wyznawcy innej
religii?
Danai: Mekkê mo¿e odwiedziæ tylko muzu³manin.
Znajduje siê w niej, Al Kaba – czarny kamieñ o
kszta³cie prostopad³oœcianu, wysoki na 12 metrów,
owiniêty czarnym jedwabiem, na którym z³otym
haftem wyszyte s¹ wersety koraniczne. Al Kabê
podczas pielgrzymki nale¿y obejœæ siedem razy .
J.K.: Jak wygl¹da modlitwa muzu³manina na co
dzieñ?
Danai: Miasto, z którego pochodzê, jest wielkoœci
Wroc³awia, wiêc œwi¹tyñ jest w nim du¿o. Modlimy
siê zwróceni twarz¹ w kierunku Mekki. Wchodz¹c
do meczetu musimy byæ „czyœci”: myjemy rêce,
twarz i nogi. Nogi i piêty poddawane s¹ szczególnej
pielêgnacji, poniewa¿ wierzymy ¿e„s¹ najbli¿ej
piek³a”. W meczetach s¹ rynienki z wod¹,
umo¿liwiaj¹ce obmycie siê. Do modlitwy nawo³uje
nas imam (kap³an). Powinniœmy modliæ siê w
meczecie - jeœli to niemo¿liwe, przerywamy pracê i
modlimy siê w miejscu przebywania, np. w sklepie.
Kobiety ubrane w hed¿ab modl¹ siê w innym
pomieszczeniu ni¿ mê¿czyŸni.
Modlitwy trwaj¹ oko³o 30-45 minut i wymawiane s¹
w jêzyku proroka. Szczególnie wa¿nym dniem jest
pi¹tek, podobnie jak niedziela u was, jest dniem
wolnym. Ka¿dy obowi¹zkowo modli siê w
meczecie. To dzieñ rozwa¿añ nad Koranem, spotkañ
rodzinnych, krótkich wycieczek.
J.K.: Nie nosisz medalika, w waszych domach nie
ma obrazów z wizerunkiem Boga.
Danai: Nikt nie jest godzien, ¿eby stworzyæ
wizerunek Boga, On jest œwiat³oœci¹, której nie
mo¿na ogarn¹æ. Bóg nie jest cz³owiekiem, my
jesteœmy Jego stworzeniem. Porównanie
Najwy¿szego do cz³owieka jest bluŸnierstwem. Nie
mamy œwiêtych, s¹ za to prorocy. Nie nosimy
medalików.
J.K: Czy kobieta zawsze mo¿e uczestniczyæ w
modlitwie w meczecie?
Danai: Mo¿e uczestniczyæ zawsze, tyle, ¿e w
czasie menstruacji jest s³absza. Traktuje siê j¹
szczególnie, odpuszczone zostaj¹ jej grzechy, mo¿e
siê nie modliæ, jeœli nie pozwalaj¹ jej na to si³y. W
czasie Ramadanu mo¿e spo¿ywaæ pokarmy, to czas
³ask, ale gdy si³y wracaj¹, musi wszystko nadrobiæ.
J.K.: Czy mahometanizm posiada ceremonia³y, bez
których religia ta praktycznie nie mog³aby istnieæ?
Danai: Jedn¹ z takich ceremonii jest obrzezanie.
Ka¿dy ch³opiec, musi zostaæ obrzezany przed 15
rokiem ¿ycia. W dniu 15. urodzin osi¹ga ju¿
dojrza³oœæ p³ciow¹. Od tego momentu bierze udzia³
w ¿yciu religijnym, poznaje Koran, chodzi do
meczetu, uczestniczy w Ramadanie. Ja czeka³em na
ten moment jak ka¿dy na sw¹ doros³oœæ. Rodzice
wyprawili mi uroczystoœæ i zaprosili goœci. Nie
wszyscy jednak œwiêtuj¹ ten dzieñ tak uroczyœcie.
Niektóre rodziny ograniczaj¹ siê jedynie do
zabiegu.

J.K.: Jak zawieracie zwi¹zki ma³¿eñskie?
Danai: Je¿eli m³odzi zdecyduj¹ siê na ma³¿eñstwo,
zadanie dalszej organizacji œlubu przechodzi w rêce
rodziców pana m³odego, którzy to prosz¹ rodziców
panny m³odej o jej rêkê. Dalszy etap to ju¿ tylko
zalegalizowanie zwi¹zku. Œlub zawiera siê w
Urzêdzie Cywilnym i w meczecie. Wesele... trudno
mi opowiedzieæ, poniewa¿ nie mia³em swojego.
(œmieje siê). Noc poœlubna jest czasami po trzech
dniach od œlubu. W naszej religii, ka¿dy mê¿czyzna
mo¿e mieæ maksymalnie cztery ¿ony. Jednak ka¿dej
z nich musi zapewniæ dobre warunki ¿ycia. Jeœli
jednej daje dom, to trzy nastêpne te¿ musz¹ go
dostaæ.
J.K.: Jak wygl¹da ¿ycie w zwi¹zku?
Danai: M³odzi id¹ na swoje, m¹¿ ma obowi¹zek
utrzymaæ rodzinê. Dzieci to radoœæ, ale nie sami
m³odzi decyduj¹ o iloœæ dzieci – o tym orzeka
rodzina. Familia muzu³mañska uczestniczy w ¿yciu
religijnym, nie je wieprzowiny, nie pije wina, ¿yje
wed³ug Koranu. Jeœli umrze m¹¿ lub ¿ona, w
wychowaniu dzieci pomagaj¹ krewni, oczywiœcie
jeœli zachodzi
taka potrzeba. Kobieta mo¿e
pracowaæ jak Europejka. Mo¿e byæ lekarzem,
prawnikiem, nauczycielem itp. Dzieæmi zajmuje siê
wtedy rodzina. Przed wojn¹ dzia³a³y przedszkola,
teraz s¹ ju¿ zamkniête. Dzieci ucz¹ siê w szkole
podstawowej, gimnazjum i ponadpodstawowej, ale
nauka nie jest obowi¹zkowa.
J.K. Jak wygl¹da pochówek?
Danai: Pochówek jest bardzo skromny. Cia³o
sk³adamy bezpoœrednio do ziemi. Nieboszczyk
owiniêty w bia³e p³ótno u³o¿ony jest prawym boku z
twarz¹ zwrócon¹ w kierunku Mekki. Zw³ok siê nie
pali, musi to byæ przejœcie z jednego œwiata do
drugiego, wed³ug zasady: jakie prowadzi³eœ ¿ycie,
tak¹ bêdziesz mia³ nagrodê - trafisz albo przed
majestat Allaha, albo do piek³a. Po przysypaniu
grobu ustawia siê tabliczkê z imionami. Muslimki
(muzu³manki) nie mog¹ uczestniczyæ w pochówku.
J.K. Jak to z imionami, nie macie nazwisk?
Danai: Nie mamy nazwisk. Jesteœmy
identyfikowani imionami: pierwszym – moim
w³asnym imieniem, drugim – po ojcu, trzecim – po
dziadku. Pomy³ki siê nie zdarzaj¹.
J.K.: Europejczycy s¹ wed³ug Ciebie negatywnie
nastawieni do wyznawców islamu?
Danai: Nagonka mediów i kreowany wizerunek
wyznawców islamu jest jednoznaczny – islamista,
to cz³owiek-bomba, który wysadza w powietrze
siebie i bliŸnich w imiê Allaha. Religia, któr¹
wyznajê, zakazuje zabijaæ, religia pozwala nam ¿yæ
spokojnie. Tak samo jak inni, s³yszê o
muzu³manach, którzy umieraj¹ œmierci¹
mêczeñsk¹, zabijaj¹c innych. Przecie¿ zabójstwo
jest ciê¿kim grzechem... nie rozumiem tego. Dla
mnie to pseudomuzu³manie.
J.K.: Czy w Iraku ustabilizowa³a siê sytuacja?
Danai: Jeszcze nie. Bomby s³ychaæ tam ka¿dego
dnia. Sytuacja pogorszy³a siê z chwil¹ wkroczenia
wojsk sojuszniczych, wkrad³ siê chaos, zamieszki i
przeœladowania. Ja i moja rodzina byliœmy
przeœladowani, musia³em opuœciæ kraj...
Wywiad przeprowadzi³a Jana Ka³u¿a
ród³o: Popularna Encyklopedia Powszechna,
FOGRA, Kraków 1997

¹ miejsca, do których siê wraca, które siê lubi, w
których jest magia, co przyci¹ga. Wokó³
Z³otoryi, w odleg³oœci godziny, mo¿e pó³torej, jazdy
rowerem lub 15-30 minut samochodem s¹ ich
dziesi¹tki: jedne po³o¿one w dolinach, inne góruj¹
nad okolic¹. Maj¹ swój klimat i specyfikê.
Dawno, dawno temu, gdy pod protektoratem
pana prof. Gorzkowskiego, z koleg¹ Tomkiem
Hajdunem malowaliœmy/odnawialiœmy szlaki
turystyczne wokó³ Z³otoryi (a to „wokó³” to by³y i
Okmiany i Rzymówka, i Stanis³awów) dane nam
by³o malowaæ drzewa, kamienie, p³oty i s³upy
pomiêdzy Leszczyn¹ i Stanis³awowem. Wtedy po
raz pierwszy zetkn¹³em siê z tym miejscem.
Wprawdzie przez sam¹ wieœ przemknêliœmy dosyæ
szybko, omijaj¹c samo wzgórze, ale pamiêtam, ¿e w
drodze powrotnej, kiedy jechaliœmy ju¿ w kierunku

restauracjê. O tym, ¿e
mia³oby to sens, œwiadczy
fakt, i¿ zawsze (o ile nie s¹
t o
g o d z i n y
wczesnoporanne) kogoœ
mo¿na tam zastaæ, a iloœæ
œmieci jest dowodem, ¿e
miejsce czêsto i licznie
odwiedzaj¹ turyœci.
Wiêcej o historii
radiostacji oraz ró¿nych
hipotezach mo¿na znaleŸæ na stronach
internetowych. Wart polecenia jest krótki,
nastrojowy film autorstwa „Jackusa” czyli Jacka
Kozie³a – wspó³autora stron Betonetu (wystarczy w
googlach wpisaæ wyrazy: Jackus i Stanis³awów).
Dawniej zje¿d¿ali siê tam g³ównie radioamatorzy,

Sichowa, nagle naszym oczom ukaza³a siê
przepiêkna panorama Huty w Legnicy. Czy widok
Huty mo¿e byæ piêkny? Mo¿e - wystarczy
przejrzyste powietrze, trochê k³êbiastych chmurek
na niebie, zachodz¹ce s³oñce i ptasia orkiestra. To
by³a po³owa lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku.
Od tamtego czasu sama okolica Stanis³awowa i
widok z terenu dawnej radiostacji po³o¿onej poni¿ej
wierzcho³ka Rosochy niewiele, a mo¿e nawet w
ogóle siê nie zmieni³y. Na po³udniu wci¹¿ stoj¹
Sudety i przy ³adnej pogodzie wyraŸnie widaæ
Œnie¿kê. Czasami, gdy ciemne chmury stykaj¹ siê z
wierzcho³kami gór, ma siê wra¿enie, ¿e Sudety
nagle uros³y – nie widaæ bowiem granicy
oddzielaj¹cej ska³ê od pary wodnej.
Miejsce jest o tyle ciekawe, ¿e przyci¹gn¹æ
mo¿e do siebie mi³oœników i turystyki, i techniki, i
tajemnic II wojny œwiatowej, i radiotechniki, i
saneczkarstwa (to ju¿ raczej zim¹), i ró¿nych
robaczków, zwierz¹tek, a przede wszystkim
piêknych widoków o wszelkich porach dnia a nawet
nocy.
Ruiny radiostacji do tej pory nêc¹ tajemnic¹.
Nie do koñca jednak znany jest status tego terenu.
Parê lat temu stanê³o ogrodzenie i brama, dzisiaj
brama jest otwarta, ogrodzenie niezbyt szczelne i o
tym, ¿e mo¿e to byæ w³asnoœæ prywatna, œwiadczy
tylko napis wykonany farb¹ na budynku: „Teren
prywatny” – przyt³oczony innymi napisami „My tu
malowali”, „Guzi”, „Tafu” oraz symbolem Polski
Walcz¹cej. Dlatego mam zawsze opory, by
wchodziæ tam, albowiem nie lubiê naruszaæ czyjejœ
prywatnoœci.
Przepiêkne miejsce na schronisko, hotel lub

gdy¿ z tego miejsca znakomicie rozchodz¹ siê fale
radiowe.
Trochê wy¿ej, na szczycie Rosochy (464 m
n.p.m.), mieœci siê chatka turystyczna,
„Marianówka”. któr¹ opiekuje siê oddzia³
zak³adowy PTTK przy Hucie Miedzi w Legnicy.
Prawdopodobnie mo¿na z niej korzystaæ po
uprzednim dogadaniu siê z gospodarzami obiektu.
Szkoda tylko, ¿e brak na chatce jakiejkolwiek
informacji o tym gdzie onego gospodarza znaleŸæ.
A w kierunku Leszczyny ci¹gnie siê las.
Szczerze radzê jednak poruszaæ siê po nim szlakiem
turystycznym (czerwonym), bo wiele innych dróg i
œcie¿ek nagle koñczy bez uprzedzenia w jakiœ
krzakach albo pokrzywach. Chocia¿ i to mo¿e mieæ
swój urok – wszystko zale¿y, czy pod¹¿a siê
samemu czy samowtór, a ten „wtór” to np. ma³¿onka
w miejskim obuwiu. Las obfituje w zwierzynê
wszelak¹, lecz za dnia raczej j¹ us³yszymy ni¿
zobaczymy.
Stanis³awów to nie tylko Rosocha i ruiny
radiostacji. To tak¿e ³¹ki i krzywizny krajobrazu. W
zale¿noœci od pory roku naszym oczom uka¿¹ siê
przestrzenie o ró¿nych odcieniach bieli, zielone –
soczyste ³¹ki, z³ote pola lub z³oto-czerwone lasy.
Nawet póŸn¹, bur¹ jesieni¹ oraz w bezœnie¿n¹ szar¹
zimê miejsce to ma swój urok.
Sama wieœ, licz¹ca niespe³na 150 mieszkañców,
mo¿e ju¿ nie jest tak ciekawa (chocia¿ ma ju¿ ponad
800 lat). Godnym zobaczenia jest jednak
odremontowany, staraniem mieszkañców i
pobliskiej Jednostki Poszukiwawczo Ratowniczej,
pomnik upamiêtniaj¹cy niemieckich ¿o³nierzy,
pochodz¹cych ze wsi Willmannsdorf, którzy polegli

na frontach I wojny œwiatowej.
Do Stanis³awowa mo¿na udaæ siê pieszo albo
rowerem lub samochodem. Mo¿na np. podjechaæ
sobie samochodem do Leszczyny a stamt¹d
czerwonym szlakiem udaæ siê dwa i pó³ kilometra do
Stanis³awowa. Akurat wycieczka na niedzielne
popo³udnie. Rowerem zaœ mo¿na wybraæ siê na
kilkugodzinn¹ wycieczkê, kieruj¹c siê w pierwszej
kolejnoœci na staw osadowy, póŸniej pod¹¿aj¹c
now¹, wyasfaltowan¹ drog¹ do Prusic, stamt¹d do
Sichowa, by nastêpnie spróbowaæ swoich si³ na
piêciokilometrowym podjeŸdzie na szczyt Rosochy.
Mo¿e dla niektórych brzmi to groŸnie, ale wiêksza
czêœæ trasy wiedzie przez las i to tak gêsty, ¿e nawet
w lecie za dnia jest tam dosyæ ciemno i przyjemnie
ch³odno. A samochodem to tylko dwadzieœcia minut
jazdy. Jeszcze nie tak dawno, mo¿na by³o pomiêdzy
Sichowem a Stanis³awowem w najlepszym
wypadku pokrzywiæ felgi – dzisiaj mamy do
dyspozycji wyremontowan¹, równ¹ nawierzchniê.
Wracaj¹c, warto nad³o¿yæ trochê drogi i pojechaæ w
stronê wsi Pomocne, min¹æ osiedle przy dawnej
kopalni barytu – a teraz bazie Jednostki
Poszukiwawczo Ratowniczej a stamt¹d przez
Kondratów i Wilków dotrzeæ do domu.
Wiêcej na temat Stanis³awowa, tajemnic
radiostacji i historii mo¿na przeczytaæ na stronach
internetowych Jednostki Poszukiwawczo
Ratowniczej: http://www.jpr-baryt.zlotoryja.pl.
Robert Paw³owski
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J.K. Na czym polegaj¹ obowi¹zki muzu³manina
wobec tej wiary?
Danai: Ka¿dego wyznawcê obowi¹zuje piêæ
filarów:
1.Wyznanie wiary (szahada)
2.Modlitwa (salat) - jest odmawiana piêæ razy: o
œwicie, po po³udniu, o zachodzie s³oñca i gdy
zapadnie noc. Pierwsza modlitwa to al Salat al
Sobah, druga - al salat al Duhor ,trzecia - al salat al
Asyr, czwarta-al salat al Magrib, pi¹ta –al salat al
Eisha .W 1 i 4 modlitwie Imam (kap³an) czyta na
g³os Koran i modli siê klêcz¹c. 2, 3 i 5 s¹ modlitw¹
wiernych w ciszy.
3.Ja³mu¿na (zaka) - jest obowi¹zkowa. Nie dajê
ka¿demu kto wyci¹gnie rêkê, ale pomagam
biedniejszym, rodzinom lub pojedynczym osobom.
S¹ to niewielkie sumy.
4.Post (saum) - ustanowiony na pami¹tkê
objawienia siê Archanio³a Mahometowi w
Ramadanie. Ramadan to dziewi¹ty miesi¹c
kalendarza islamskiego. Post trwa od wschodu do

zachodu s³oñca, przez trzydzieœci dni nie mo¿na w
dzieñ nic jeœæ ani piæ. Posi³ki mo¿na przyjmowaæ
dopiero po zachodzie s³oñca, a¿ do jego wschodu.
5.Pielgrzymka do Ka'by (had¿d¿) - przynajmniej raz
w ¿yciu trzeba siê udaæ do Mekki. Pielgrzymka
oczyszcza wewnêtrznie i dziêki niej muzu³manin
utwierdza siê w przekonaniu, ¿e ¿yæ wg Koranu,
znaczy ¿yæ doskonale. Jednak had¿d¿ nie
gwarantuje przebaczenia win za najciê¿sze grzechy
(zmiana religii, zabójstwo, cudzo³óstwo). Tak¹
w³adzê posiada tylko Allah.

Rosocha

MOJE MIEJSCA

Jana Ka³u¿a: G³ówn¹ religi¹ Iraku jest islam.
Danai: Zdecydowanie tak, chocia¿ ¿yj¹ równie¿
chrzeœcijanie.
Islam, mahometanizm jest jedn¹ z najwiêkszych
religii wspó³czesnego œwiata. Czyta³em ostatnio, ¿e
ma ok.800 mln wyznawców. Jest religi¹
monoteistyczn¹. Nazwa „ islam” pochodzi od
arabskiego s³owa „salama” co oznacza „pogodzenie
siê z wol¹ bo¿¹, oddanie siê Bogu”. S³owo „Allah”
znaczy „Bóg”, a nazwa „mahometanizm” pochodzi
od imienia za³o¿yciela tej religii- Mahometa.

Danai z Iraku
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istnieniu odkrywkowej kopalni bazaltu w Mêcince
œwiadczy jedynie przyprószony py³em krótki
odcinek jezdni na trasie ze Z³otoryi do Jawora. Ca³y
zak³ad przed oczami postronnych osób skrywaj¹
drzewa, obrastaj¹ce wzgórze. Aby dotrzeæ do kopalni,
nale¿y min¹æ czujnego stra¿nika, który bacznie zlustruje
goœci i wnikliwie przes³ucha „na okolicznoœæ”
przybycia. Nam, reporterom EZ uda³o siê przejœæ ten
punkt kontroli bez problemu, bo naszym cicerone by³
sam dyrektor do spraw technicznych i cz³onek zarz¹du
Kopalñ Skalnych Surowców- Zbigniew Lasek. W jego
towarzystwie przejdziemy œladem linii produkcyjnej od
miejsca, w którym dokonuje siê odstrza³ów ska³y do
punktu pomiaru wagi wywo¿onego z zak³adu kamienia.
Teren zajmowany przez kopalniê jest niezwykle
obszerny, co zreszt¹ uzmys³owimy sobie nie tylko
spogl¹daj¹c na mapê, ale obserwuj¹c to w naturze.
Dobrze, ¿e w najdalsze rejony zawiezie nas
samochodem dyrektor. Po tej przeja¿d¿ce samochód
bêdzie nadawa³ siê do mycia a my do k¹pieli. W lipcowe
skwarne popo³udnie najbardziej dokuczliwy jest py³,
który unosi siê przy ka¿dym ruchu powietrza i szczelnie
pokrywa nasza skórê i w³osy. Mimo wszystko jest tu
atrakcyjne. Szczególnie zachwycona jest Agnieszka,
której podoba siê monstrualnych rozmiarów sprzêt do
kruszenia i przewozu kamieni. Dlatego te¿ fotografuje

wszystko, co spotka na swojej drodze.
Zaczynamy od najwy¿ej po³o¿onego punktu
kopalni. Jesteœmy tak wysoko, ¿e gdyby nie Che³my,
widzielibyœmy Œnie¿kê. Pan Lasek uzmys³awia nam, ¿e
po drugiej stronie, zaraz za œcian¹ lasu, jest zbiornik
S³up. Ca³e z³o¿e, na którego eksploatacjê KSS ma
koncesjê, to obszar oko³o 100 hektarów. W wiêkszoœci
jest to, jak na razie, teren poroœniêty lasami. Nietkniêty
przez górnicze maszyny, a zamieszka³y przez sarny i
dziki. Nas bardziej interesuje to, co widaæ, i nie jest
lasem. A widaæ wiele. Kiedy stoimy na krawêdzi
urwiska, pod nami, kilkanaœcie metrów w dole,
rozgrywa siê technologiczny spektakl. Za chwilê
zjedziemy ni¿ej i obejrzymy go sobie z bliska, najpierw
jednak chcemy dowiedzieæ siê, jak górnicy (tak w³aœnie
nale¿y ich nazywaæ, a nie skalnikami – uœciœla sztygar,
który pojawia siê na trasie naszej wêdrówki) radz¹ sobie
z lita gór¹ bazaltu i rozbijaj¹ ska³y.
Zaskakuje nas nowoczesna metoda odstrza³u.
¯adnych fajerwerków, dr¿enia ziemi czy kaskady
kamieni. Teraz wszystko odbywa siê cicho (jak na te
warunki) i estetycznie, a co najwa¿niejsze- bezpiecznie.
Niestety, nie mo¿emy zobaczyæ samej procedury
wiercenia, ani sprzêtu, który do tego s³u¿y. Nie ma go na
wyposa¿eniu kopalni. Odstrza³ami zajmuje siê
zewnêtrzna specjalistyczna firma, której zleca siê to
spektakularne zadanie. Tak jest taniej. Jednej kopalni
nie staæ by³oby na zakup takiego sprzêtu i technologii twierdzi dyrektor, a my mu bez zastrze¿eñ wierzymy.
Przed odstrza³em œciana jest mierzona laserowo, potem
wykonuje siê w niej liczne odwierty na du¿¹ g³êbokoœæ,
nawet 23 metry. G³êbokoœæ zale¿y od wysokoœci œciany.
K¹ty wiercenia oblicza siê komputerowo. W otwory
wk³ada siê oko³o 100 kilogramów materia³u
wybuchowego. Pan Lasek nazywa to pulp¹. S¹ to dwa
ró¿ne ¿ele, które, wlane do otworu i zmieszane ze sob¹,
staj¹ siê materia³em wybuchowym. Do nich
doprowadza siê zapalnik. Przez kabel, który
przypomina lont, przebiega impuls, powoduj¹cy
wybuch. Kolejne ³adunki odpala siê seryjnie. Dyrektor
porównuje to do wystrza³u z karabinu maszynowego.
Miêdzy wybuchami le¿¹cych obok siebie ³adunków jest
krótka przerwa - oko³o 63 milisekundy. Takie seryjne
odpalanie ma uniemo¿liwiæ kumulacjê wybuchu i w
konsekwencji, nie daj Bo¿e, uszkodzenie zapory na
S³upie, a ta znajduje siê w odleg³oœci dwóch kilometrów
od kopalni. Jednorazowo odpala siê do 7 ton ³adunku
wybuchowego. Dla lepszej orientacji dodamy, ¿e to jak
po pó³ kilograma na mieszkañca Z³otoryi. Patrz¹c na
le¿¹ce poni¿ej sp¹gu wyrobiska g³azy, podziwiamy
efekt niedawnych wybuchów. W zasadzie podziwia je
dyrektor, bo my niewiele wnioskujemy z koloru
kamienia. Ufamy fachowcowi, kiedy mówi, ¿e jakoœæ
niedawno odstrzelonego
bazaltu jest wysoka. Nas
bardziej interesuje to, co robi
siê z kilkutonowymi
g³azami, których nawet
olbrzymia koparka nie
bêdzie mog³a zabraæ na swój
podnoœnik. M³ot
hydrauliczny rozbija bloki
na mniejsze g³azy, aby nie
dosz³o do zablokowania
kruszarki – wyjaœnia p.
Lasek i na dowód swoich
s³ów pokazuje nam stoj¹cy
kilkaset metrów dalej sprzêt.
Zadziwia nas fakt, ¿e
wszystkie te olbrzymie
maszyny (poza wywrotkami)
zasilane s¹ pr¹dem.
Faktycznie, uwa¿ny
obserwator zobaczy wij¹ce
siê wzd³u¿ drogi kolosalne
kable. Oczywiœcie
Agnieszka znowu wzdycha z
zachwytu.
Teraz pora, by zobaczyæ, jak powalone g³azy pakuje
siê na wywrotki i wywozi do kruszarek. Zje¿d¿amy na
ni¿szy poziom kopalni. Po drodze zatrzymujemy siê
obok niewielkiego jeziorka na dnie wyrobiska. Ciekawy

widok, jak nie z tego œwiata. W wodzie p³ywaj¹ ryby,
nad wod¹ lataj¹ motyle a tu¿ obok przeje¿d¿a, kurz¹c
niesamowicie, aczkolwiek tradycyjnie w tym zak³adzie,
wywrotka, której ko³o jest wiêksze ode mnie. Kierowca
zadziwia olbrzymimi s³uchawkami na uszach. Czy¿by
meloman? Nie - rozwiewa nasze w¹tpliwoœci dyrektor ha³as w kabinie jest trudny do zniesienia, wiêc chroni¹c
s³uch, trzeba jeŸdziæ w tych nausznikach. Warunków

pieni¹dzach i p³acach w kopalni. Ciê¿kie, jak na moje
oko, warunki pracy rekompensuje godna, wed³ug
pojêcia pracownika bud¿etówki, p³aca. Mo¿e kwota
pensji zasadniczej nie brzmi osza³amiaj¹co, ale do tego
dochodz¹ tzw. os³ony socjalne i inne przywileje
p³acowe: bony dwa razy w roku po tysi¹c z³otych,
ekwiwalent na ubranie robocze, codzienne posi³ki
regeneracyjne, trzynasta pensja i nagroda z zysku. Po

Na powierzchni
jest ciekawiej

pracy nie zazdroszczê kierowcy, szczególnie dziœ, kiedy
upa³ jest nie do zniesienia, a on o klimatyzacji mo¿e
sobie jedynie pomarzyæ. Dyrekcja kopalni stara siê w
miarê mo¿liwoœci podnosiæ jakoœæ warunków pracy i
dlatego te¿ zakupi³a (na razie jedn¹) monstrualnych
rozmiarów, nowoczesn¹ wywrotkê z klimatyzowan¹
kabin¹. Ale kierowców jest kilku, a ona jedna. Mamy
jednak nadziejê, ¿e na tej jednej siê nie skoñczy.
Pod¹¿aj¹c tropem wielkiego bie³aza doje¿d¿amy do
kolejnego miejsca godnego reporterskiej uwagi. Jest to
punkt za³adunku kamieni na wywrotki. W koparce,
która przypomina wielkoœci¹ i form¹ jednorodzinny
domek, siedzi operator, i z precyzj¹ godn¹ zegarmistrza
nabiera na ³y¿kê kamienie, by wrzuciæ je na kiper
wywrotki. Ha³as spadaj¹cych kamieni imituje grzmoty

burzy. Piêæ, szeœæ takich ³y¿ek i wywrotka odje¿d¿a w
stronê kruszarek. My, w bezpiecznej odleg³oœci, za ni¹.
A¿ strach pomyœleæ, co by by³o, gdyby jeden z
za³adowanych kamieni w sposób niekontrolowany
opuœci³ swoje miejsce. Jedziemy, gawêdz¹c o

tym, co s³yszê, ju¿ mniejsze wspó³czucie mam dla
kierowcy w nieklimatyzowanej kabinie bie³aza. Mo¿e
lepiej, by moim ministrem by³ Aleksander Grad a nie
Katarzyna Hall .
W tej kopalni, jak w Ameryce, wszystko jest wielkie.
Ceny maszyn równie¿. Z ciekawoœci pytam o cenê
je¿d¿¹cych tu samochodów. Nowy bie³az kosztuje 700
tysiêcy z³otych. Jednak taka maszyna eksploatowana
jest nawet przez 20 lat. Niez³y wynik. Za kupion¹
niedawno przez kopalniê kruszarkê zap³acono 200
tysiêcy euro. Inwestycje poch³aniaj¹ lwi¹ czêœæ zysków.
Jednak od kilku lat kopalnia wychodzi na prost¹. I co
najwa¿niejsze, zaczyna przynosiæ zyski. Roczna
sprzeda¿ kruszywa opiewa, wed³ug pobie¿nych
wyliczeñ dyrektora, na kwotê ponad 20 milionów

z³otych. Boom autostradowy dobrze rokuje dla kopalni
w Mêcince.
Doje¿d¿amy do kruszarek. Tu za chwilê kierowca na
dany znak opuœci kiper wywrotki a kamieñ wyl¹duje w
urz¹dzeniu, z którego wyjedzie ju¿ w znacznie

mniejszej postaci. Ca³y ten proces kontroluje w sterowni
dwóch pracowników. Wspinamy siê do ich posterunku
po metalowych schodach, otrzepuj¹c siê bezskutecznie
z uparcie nêkaj¹cego nas py³u. Sterownia okazuje siê
ciasnym, jak na nasze liczne towarzystwo, miejscem.
Panuje tu nie tylko dokuczliwy ha³as ale i upa³. Mo¿na
co prawda otworzyæ okna i wpuœciæ trochê powietrza,
ale wtedy nie s³yszelibyœmy nawet w³asnych myœli.
Pracuj¹cy tam mê¿czyŸni nie s¹ nawet spoceni. Có¿,
przyzwyczajenie jest drug¹ natur¹. Po nas p³ynie pot,
który na dodatek miesza siê z kurzem. Wygl¹damy
malowniczo. Od razu widaæ, ¿e jesteœmy tu OBCY.
Panowie w sterowni ¿a³uj¹, ¿e nie przyjechaliœmy kilka
dni wczeœniej. Wtedy to lecia³y tu kamienie – mówi¹ z
podziwem – To by³ dopiero ha³as. Nawet musieliœmy
g³azy wyci¹gaæ suwnic¹, bo klinowa³y kruszarkê.
Szkoda, ¿e tego nie widzieliœcie. To, co dziœ idzie, to
drobiazg. Drobiazg czy nie – wra¿enie robi. Z ka¿dej
kolejnej nitki kruszarki wychodzi coraz mniejszy
kamieñ. Ka¿dy ma swoj¹ nazwê, która zale¿y od
wielkoœci produktu. Najwiêkszy jest t³uczeñ, potem
kliniec, drobniejszy od niego jest grys, najdrobniejszy –
mia³. Z ostatniej kruszarki wylatuje deszcz kamyczków,
który usypuje atrakcyjn¹ wizualnie górê. Teraz nawet ja
nie mogê powstrzymaæ zachwytu, widz¹c regularny
sto¿ek, nad którym unosi siê mgie³ka…py³u, a jak¿e.
Kilka kamieni zabieram ze sob¹. Choæ nie wiem po co.
Kiedy tak kontemplujemy widoki, ponownie
pojawia siê sztygar. Jest to m³ody cz³owiek ze Z³otoryi,
który szeœæ lat temu ukoñczy³ studia na wydziale
górnictwa. Pan Wojciech nie wyobra¿a sobie pracy w
innym miejscu. Kiedy pytam, czy nie chcia³by pracowaæ
w prawdziwej (w moim rozumieniu: pod ziemi¹)
kopalni, zdziwiony odpowiada: A ta nie jest prawdziwa?
Poza tym na powierzchni jest ciekawiej a pod ziemi¹
niebezpiecznie – dodaje. Jego zadaniem w Mêcince jest
kontrolowanie przebiegu produkcji a poza tym ochrona
œrodowiska. Skoro mam przed sob¹ fachowca od
ekologii, pytam o wp³yw tego wszechobecnego py³u na
œrodowisko. Drzewom, które rosn¹ na terenie zak³adu,
kurz zdaje siê nie przeszkadzaæ. A co ciekawe, nawet
pomaga. Powulkaniczna ska³a w tej sproszkowanej
formie pe³ni funkcjê nawozu, u¿yŸnia glebê. Bazalt nie
jest toksyczny, jedynie uci¹¿liwy – dodaje dyrektor –
St¹d te¿ nie ma u nas chorób zawodowych. Prawdziwym
rarytasem dla wielbicieli natury mo¿e byæ jedna ze œcian
wyrobiska. Upodoba³y ja sobie jaskó³ki, dlatego usiana
jest setkami gniazd tych ptaków. Teren jest pod
szczególnym nadzorem pracowników kopalni. Nikt nie
chcia³by zrobiæ krzywdy jaskó³kom. Roboty w tym
miejscu s¹ wstrzymane, przynajmniej do momentu,
kiedy m³ode opuszcza swoje gniazda.
Zmierzamy do koñcowego etapu produkcji, kiedy
s³ychaæ sygna³ dla
pracowników, ¿e pora na
przerwê œniadaniow¹. Mimo
¿e jest osiemnasta, czyli
po³owa drugiej zmiany, w
kopalnianym jêzyku nazywa
siê ten czas œniadaniem.
Górnicy id¹ do sto³ówki,
gdzie czeka na nich gotowy
posi³ek serwowany przez
jedn¹ z nielicznych w tym
miejscu kobiet. My, nie
przeszkadzaj¹c w jedzeniu,
zwiedzimy w tym czasie
b i u r o k o p a l n i .
Pomieszczenia biurowe nie
wzbudzaj¹ ju¿ w nas takiego
entuzjazmu, jak poprzednie
widoki. Interesuj¹ca jest na
pewno aparatura do pomiaru
wielkoœci ca³ej dziennej
produkcji czy tablica, na
której wisz¹ znaczki
pracowników – swoista lista
obecnoœci górników. Wynika z niej, ¿e na drugiej
zmianie pracuje dzisiaj czternastu ludzi.
Ostatnim punktem naszej wyprawy jest waga, na
której wa¿y siê samochody przybywaj¹ce do kopalni po
kamieñ oraz wyje¿d¿aj¹ce z niej. Waga jest w

Dyr. Zbigniew Lasek
zupe³noœci zautomatyzowana. Pe³ny monitoring.
Siedz¹cy w pomieszczeniu pracownik obserwuje na
dwóch ekranach podje¿d¿aj¹ce auta i lustruje czystoœæ
skrzyni ³adunkowej. Wdro¿ony w kopalni system
zarz¹dzania jakoœci¹ nakazuje tak¹ procedurê.
Samochód, który przyje¿d¿a po towar, jest wa¿ony.
Wynik zapamiêtuje komputer a potem przy wyjeŸdzie
odejmuje tê wagê od koñcowego ciê¿aru. Pracownik
wypisuje kwit i zezwala kierowcy na wyjazd. Nie
mo¿emy oprzeæ siê chêci sprawdzenia, jak dzia³a waga.
Dlatego te¿ po kolei wchodzimy na drewnian¹
platformê i obserwujemy wyœwietlaj¹cy siê na
monitorze wynik. Nastraja to nas optymistycznie do
czasu, kiedy pan Lasek mówi, ¿e waga ma tolerancjê 20
kilogramów. Dla ciê¿arówki z kruszywem to nic, dla
nas- o wiele za du¿o.
Nasza wyprawa dobiega koñca. Wracamy do
Z³otoryi umorusani, obci¹¿eni kamieniami i syci
wiedzy. Tym razem jedziemy przez Mêcinkê, Pomocne,
Kondratów, Wilków. To trasa 42 kilometrów, które w
wolnym czasie przemierza na rowerze dyrektor Lasek.
Nie dziwi nas jego zachwyt t¹ drog¹. Zieleñ, zieleñ,
zieleñ i ani œladu powulkanicznego py³u.
tekst Iwona Paw³owska
zdjêcia Agnieszka M³yñczak

Rada Miejska

Niedawno, na sesji Rady Powiatu rozegra³a siê
ma³a batalia o podwy¿kê wynagrodzenia starosty
R. Raszkiewicza. Rada Miejska na podwy¿kê dla
Burmistrza zdecydowa³a siê bez sprzeciwu, przy 5
wstrzymuj¹cych siê i 9 – za (pobory Burmistrza nie
ulega³y zmianie od 2005 r.). Obecnie kszta³tuj¹ siê
nastêpuj¹co: 5.500 – pobory zasadnicze, 2.000 –
dodatek funkcyjny, 40% dodatku specjalnego od
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego. A wiêc rajcowie byli tego dnia hojni –
wszystkim (?) dawali. Ale podwy¿ki naszego
Burmistrza i Starosty, nawet razem wziête, s¹
niczym w porównaniu z nagrod¹, jak¹ przyzna³ sam
sobie prezes IPN (60 tys.). Nie posk¹pili równie¿
sobie, gdy¿ projekt uchwa³y „w sprawie zmiany
Statutu Miasta Z³otoryja” nale¿y rozumieæ jako

Radni przyjêli równie¿ uchwa³ê w sprawie
wyst¹pienia Z³otoryi z Miêdzygminnego Zwi¹zku
Gmin „Unia Gmin Œl¹skich”. By³a to nietypowa
uchwa³a, gdy¿ jak stwierdzi³ Burmistrz „Unia
uleg³a samoczynnemu rozwi¹zaniu”.
W sprawach ró¿nych g³os zabrali: Kinga
Maciejak – podziêkowa³a za plac zabaw w imieniu
mieszkañców ul. Piastowej; Bogdan £oœ – w
sprawie funkcjonowania komunikacji; Tadeusz
Oleksów – w sprawie zwiêkszaj¹cego siê deficytu
miejsc do parkowania pojazdów. W tej ostatniej
kwestii Burmistrz odpowiedzia³ tyle
enigmatycznie co optymistycznie: „teraz nie ma
mo¿liwoœci, ale myœlê, a to znaczy, ¿e coœ wiem –
ale za dwa lata”. Mimo sezonu urlopowego,
Burmistrz poprosi³ szefa RM, A. Zaj¹ca, o zwo³anie
kolejnej sesji w dn. 17 VII 2008 (Czwartek).
S³ownik:
Burmistrz, z niem. Bûrgermeister, magister
civium; „prze³o¿ony w urzêdzie miejskim nad
sprawami radzieckimi, czyli cywilnemi”. Najpierw
miastu przewodzi³ dziedziczny wójt (z niem. Voit,
Vogt) – w Z³otoryi pierwszym by³ Klemens (1233).
Ale z prawa madgeburskiego wynika³o, ¿e
mieszczanie mieli wolny wybór swojej
zwierzchnoœci – radê miejsk¹ stanowili rajcy i
burmistrz, który radzie przewodniczy³. „Burmistrz
jako pierwszy urzêdnik miejski przodkowa³ radzie. .
. Jemu przedniejsze nale¿a³o siê miejsce w ratuszu,
w koœciele, na procesjach”; mia³ stra¿ i pieczêæ,
urzêdowa³ przez rok – zawsze w ratuszu, wybierany
przez rajców na rok. W Polsce miêdzywojennej by³
przewodnicz¹cym zarz¹du miejskiego, wybieranym
przez radê i zatwierdzanym przez starostê. Z uwagi
na to, ¿e burmistrzem mo¿na by³o byæ wybieranym
wielokrotnie, w historii Z³otoryi zdarza³o siê, i¿
przez wieki burmistrzowa³y tu wybitne rody, np.
Helmrich (XVI w.) lub Feige (XVII i XVIII w.).
W Polsce Ludowej urz¹d burmistrza
utrzymano do r. 1950 – pierwszym powojennym
burmistrzem Z³otoryi by³ Leon Chojnacki. PóŸniej
jego funkcje przej¹³ „przewodnicz¹cy prezydium
miejskiej rady narodowej” (do 1973), a nastêpnie
„naczelnicy miast” (do 1990 r.). W historii Z³otoryi
by³ jeszcze epizod „naczelnika miasta i gminy”
(1988 – 91) oraz fakt, ¿e jedynym burmistrzem, jako
„ przewodnicz¹ca prezydium miejskiej rady
narodowej” by³a kobieta – Janina Maœlany (kilka
miesiêcy). Pierwszym burmistrzem w „nowych
czasach” zosta³ Kazimierz Zwierzyñski. Pierwsi
burmistrzowie (i wójtowie) byli wybierani przez
radê. Obecny burmistrz (I. ¯urawski) zosta³ ju¿
wybrany w wyborach powszechnych, st¹d i jego
pozycja jest zdecydowanie mocniejsza, ni¿ jego
poprzedników.
Ca³e zastêpy œwietlanych z³otoryjskich
burmistrzów zawsze rezydowa³y tam, gdzie nale¿y –
w r a t u s z u. Wierzê, ¿e któryœ z burmistrzów (I.
¯urawski?) zrezygnuje wreszcie z dobrodziejstwa
spadkowego pierwszej w³adzy ludowej i wróci do
ratusza. I do „grzybka” by³oby bli¿ej! (To
uszczypliwoœæ ale do tematu „ratusz” bêdê
ustawicznie wraca³).
Alfred Michler
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W dyskusji na temat problemów
oœwiaty gminnej wypowiedzieli siê:
Czes³aw Czapliñski (Lubiatów), Jacek
Parañski (Wilków – Osiedle),
Wies³awa Lizoñ (Rzymówka), Wioleta
Zaj¹c (Jerzmanice – Zdrój), Stanis³aw
Pi¹tek (Rokitnica – £aŸniki), Jan
Tymczyszyn (Lubiatów) oraz so³tys z Brennika –
Jan Krzepisz.
Na zakoñczenie sesji radni podjêli kilka uchwa³,
w tym miêdzy innymi, w sprawie: zmiany w
bud¿ecie na rok 2008, planów pracy Rady Gminy
oraz jej komisji. Radni w trybie uchwa³y nie
wyrazili zgody na rozwi¹zanie stosunku pracy z
radnym.
Na podstawie konsultacji z Mari¹ Jêdrzejkiewicz
oraz materia³ów sesyjnych opracowa³
Alfred Michler
S³ownik
Sekretarz: Wg encyklopedii Orgelbranda, w
ogólnoœci „oznacza pisarza, u¿ywanego pierwotnie
do pisania spraw tajemnych”. Rdzeñ tego
s³owiañskiego wyrazu pozosta³ jeszcze do dziœ u
braci Czechów – ich sekretarz to „tajemnik”, prawa
rêka „starosty” czyli ich burmistrza. W dawnej
Rzeczypospolitej sekretarze wielcy byli urzêdnikami
wysokiej rangi. Sekretarz gminy, miasta, powiatu w
obecnej strukturze w³adz samorz¹dowych to
stanowisko równorzêdne skarbnikowi.
„Tajemnikami” s¹ obecnie: w gminie – Janina
Zió³ek, w mieœcie – W³odzimierz Bajoñski, w
powiecie – Bo¿ena Knapik.
Alfred Michler

„Pokonkursie”
Dzisiaj publikujemy pracê autorstwa Patrycji
Lach z Gimnazjum w Zagrodnie. Praca zajê³a
trzecie miejsce w konkursie "Z³otoryja i powiat
jako atrakcja turystyczna".
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Józef Pawlus, przewodnicz¹cy Rady, XVII sesjê
zwo³a³ w dniu 27 czerwca 2008 r. Po z³o¿eniu
informacji z dzia³alnoœci miêdzy sesjami przez
Wójta Gminy, radni zg³osili szereg wniosków i
interpelacji. G³os zabrali: Jacek Parañski
(Wilków-Osiedle) w sprawie chodnika i w podobnej
sprawie Irena Bratek (Wilków-Wieœ), dodaj¹c
sprawê boiska sportowego; Aleksander Didenkow
(Jerzmanice-Zdrój) w sprawie rowów przy drogach
powiatowych, mostu oraz oœwietlenia ulicznego;
Zenon Baranowski (Giera³towiec) w sprawie
niew³aœciwego wykorzystywania odpadów
budowlanych, a tak¿e w sprawie oœwietlenia
ulicznego; Bronis³aw Cich (Rokitnica) w sprawie
przydro¿nego terenu miêdzy £aŸnikami a Rokitnic¹;
Maciej Jasiñski (so³tys Wysocka) w sprawie boiska
oraz remontu drogi.
Zasadniczym tematem sesji by³a informacja o
stanie oœwiaty w Gminie Z³otoryja –
podsumowanie roku szkolnego 2007/08.
Topograficzna mapa gminnej oœwiaty zasadniczo
ró¿ni siê od tej na przyk³ad sprzed 35.lat. Zniknê³y z
tej mapy takie miejscowoœci jak: Brennik, Wysocko,
Wilków-Wieœ, Sêpów, £aŸniki, Leszczyna, Nowa
Wieœ Z³otoryjska. Szko³y w tych miejscowoœciach
zlikwidowano w ramach tworzeniach zbiorczoœci.
Zapatrzono siê g³ównie w ekonomiczne nastêpstwa
reformy oœwiaty (czytaj: szukano oszczêdnoœci).
Du¿e zbiorcze szko³y mia³y decydowaæ o postêpie w
oœwiacie. Okaza³o siê to nie w pe³ni spe³nion¹
nadziej¹. Natomiast niew¹tpliwe jest, ¿e
miejscowoœci te zubo¿ono pod wzglêdem
kulturowym i spo³ecznym. Ubocznym skutkiem
wówczas przeprowadzonej reformy systemu oœwiaty
by³o zniszczenie lub zawieruszenie wa¿nej
dokumentacji dotycz¹cej tych szkó³. Wszystkie te
szko³y zlikwidowano przed oko³o 35. laty.
Likwidacja szko³y w Prusicach jest ju¿ efektem
„nowych czasów” i jest to wypadkowa tyle
zamiarów w³adz gminnych, ile nik³ej mobilizacji
samej wsi w obronie swojej szko³y. Spod tego topora
zdo³a³y wymkn¹æ siê Jerzmanice-Zdrój dziêki
za³o¿eniu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi.
Aktualnie Gmina Z³otoryja administruje 5.
szko³ami, w tym 3. podstawowymi (WilkówOsiedle, Giera³twiec, Rokitnica) oraz 2. gimnazjami
(Wilków-Osiedle, Lubiatów). Kolejn¹ placówk¹ jest
Szko³a Podstawowa w Jerzmanicach-Zdroju,
prowadzona przez wymienione wy¿ej
Stowarzyszenie oraz staroœciñski Dom Dziecka w
Wilkowie – Osiedlu. Baza tych szkó³ jest
systematycznie poprawiana pod wzglêdem
technicznym, lecz potrzeby w tym wzglêdzie nie s¹
jeszcze zaspokojone.
Najwiêksz¹ szko³¹ w gminie jest SP w
Wilkowie-Osiedlu: 287 uczniów oraz 26
nauczycieli. Najwiêksze zagêszczenie wystêpuje w
Gimnazjum Wilków (20,5 ucznia na oddzia³),
natomiast najmniejsze – w SP Rokitnica (10). Warto
zatrudniæ siê w³aœnie w SP Rokitnica, gdy¿ tam
zarobki ukszta³towa³y siê na najwy¿szym poziomie,
a na najni¿szym w Gimnazjum Lubiatów (ró¿nica
wynosi ponad 1 tysi¹c z³).
Bardzo du¿o uczniów doje¿d¿a lub jest
dowo¿onych do szko³y. W liczbach bezwzglêdnych
najwiêcej jest takich uczniów w SP Wilków-Osiedle
(157), zaœ procentowo ich udzia³ jest najwiêkszy w
Giera³towcu i Rokitnicy. Najwiêcej dzieci
doje¿d¿aj¹cych pochodzi z Lubiatowa i Prusic.
Dowo¿enie uczniów oparte jest na w³asnych
œrodkach transportu (2 gimbusy nale¿¹ce do SP
Wilków i SP Giera³towiec). Inne dzieci doje¿d¿aj¹
specjalnymi kursami PKS. Jest równie¿ grupa dzieci
doje¿d¿aj¹cych do szkó³ z³otoryjskich – tym
dzieciom gmina zakupuje bilety. Dowo¿enie samo w
sobie nie musi jeszcze oznaczaæ negatywnych
nastêpstw. Jeœli jest dobrze zorganizowane i jeœli
szko³y podo³aj¹ trudnemu obowi¹zkowi do¿ywiania
dzieci, to d³u¿szy pobyt dziecka poza, nieraz
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RAJCOWIE RADZILI

W równie spokojnym trybie radni przyjêli
pakiet 7 uchwa³, w tym m. in. now¹ taryfê (czytaj:
podwy¿kê) za wodê i œcieki. ¯eby z g¹szcza
przepisów i cyfr (oczywiœcie uzasadniaj¹cych
koniecznoœæ podwy¿ki!) prawid³owo wy³uskaæ
istotê rzeczy, musia³em wziàã "korepetycje”. Po
nich wiem teraz, ýe za 1m² wody pitnej bædæ mógù
zapùaciã (od 1 VIII 2008) – 2.40 zù., (wzrost o 27 gr.
netto), a za 1m² úcieków – 3.80 zù. (wzrost o 43 gr.
netto). Odbiorcy tzw. grupy II (przemysù, szkoùy,
ýùobki, hotele, gastronomia) odpowiednio: 2.47 z³.
(wzrost o 29 gr. netto) i 3.80 z³. (wzrost o 43 gr.
netto). Rajcowie bez „korepetycji” (tzn. bez
zapytañ) g³osowali: 9 – za, 1- przeciw (Lilia
Wolañska), 4 – wstrzyma³o siê od g³osu.

podwy¿kê diety radnych z 7 na 8% œredniego
uposa¿enia (obecne 7% oznacza³o 213 z³. brutto). Z
13. radnych jeden g³osowa³ przeciw – R.
Gorzkowski.
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Nie popsu³ go równie¿ nastêpny i
najistotniejszy punkt sesji: funkcjonowanie
Przychodni Rejonowej w Z³otoryi. Rajcowie
przepracowali tê problematykê bardzo dok³adnie
na komisjach, tote¿ na samej sesji „przesz³a”
spokojnie. Zajrza³em wiêc do materia³ów
sesyjnych, aby coœ konkretnego przekazaæ
Czytelnikom „EZ”. Przychodnia Rejonowa przy ul.
Kwiskiej 1, poza zadaniami wchodz¹cymi w zakres
podstawowej opieki medycznej, wykonuje
dodatkowe us³ugi diagnostyczne oraz udziela porad
specjalistycznych. Nale¿y do nich poradnia
kardiologiczna (2 x w miesi¹cu), 1 x w tygodniu
poradnia pulmonologiczna (dopiero w s³owniku
jêzyka polskiego znalaz³em wyjaœnienie: „dzia³
medycyny, nauka o anatomii, fizjologii i chorobach
uk³adu oddechowego”), tak¿e 1 x w tygodniu
wykonywane s¹ badania s³uchu, 2 – 3 x w tygodniu
badania wzroku, dzia³a te¿ prywatny gabinet
neurologiczny (1 x w tygodniu), przynajmniej 1 x w
tygodniu przyjmuje urolog (prostata) oraz
prowadzone s¹ (odp³atnie) badania przep³ywu ¿y³ i
têtnic. Istnieje potrzeba badañ mammograficznych
i osteoporozy. Od 3 lat dzia³aj¹ gabinety
œwiadcz¹ce porady w zakresie psychiatrii i leczenia
uzale¿nienia alkoholowego. Stan zatrudnienia (1 I
2008) – 36 osób; 7 pielêgniarek œrodowiskowych
oraz po³o¿na zatrudnione s¹ na innych zasadach. W
placówkach szkolnych opiekê medyczn¹
sprawowa³o 5 pielêgniarek.
W r. 2007 w placówce realizowano 3 programy
finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia –
dotycz¹cy uk³adu kr¹¿enia (122 osób), raka szyjki
macicy (241), przewlek³ej choroby p³uc (300).
Profilaktyk¹ stomatologiczn¹ objêto 231
szeœciolatków. W tym¿e roku lekarze pierwszego
kontaktu udzielili 70.722 porady (zapisanych
pacjentów jest 18.300 osób), w gabinetach
wykonano 25.955 zabiegów. Z bardziej typowych
badañ wykonano: EKG – 2701, USG – 1828, cukier
– 5208, mocz - 1387, OB. – 2453, ciœnienie – 2315.
W ramach odrêbnej umowy z NFZ przychodnia
dzia³a te¿ w soboty, niedziele i œwiêta (3700 porad i
6300 zabiegów).
Aktualnie (czerwiec 2008) sytuacja finansowa
Przychodni „jest zadowalaj¹c¹ – rok 2007 zamkn¹³
siê zyskiem (62.616,22 z³)”. Placówka utrzymuje
p³ynnoœæ finansow¹. Pracownicy podnosz¹
kwalifikacje zawodowe. Z zamierzeñ
przewidywanych do realizacji w latach nastêpnych
znalaz³o siê m. in. utrzymanie gabinetów

dentystycznych oraz gabinetów profilaktyki
pomocy przedlekarskiej w szko³ach oraz realizacja
programów profilaktycznych. Informacjê na
piœmie przygotowa³a oraz ustnie z³o¿y³a Maria
Filipowicz, kierowniczka PR w Z³otoryi.
Ksi¹dz, nauczyciel i lekarz – to profesje które
wymagaj¹ choæby minimum tego, co zwykliœmy
nazywaæ powo³aniem. Jeœli go nie stanie, niechby w
porê, i jak najszybciej zrezygnowali, z obranej
drogi. Starszym z³otoryjanom przypominam, a
m³odym – uœwiadamiam, ¿e do pocz¹tku lat 90.
„Oœrodek Zdrowia” mieœci³ siê w budynku, w
którym obecnie siedzibê ma Starostwo Powiatowe.
Korowód „starych” i zas³u¿onych lekarzy, i bardzo
ofiarnych, jest d³ugi: otwiera go
najprawdopodobniej lekarz Schulz (Niemiec) i
Henryk Borejko (do pacjentów doje¿d¿a³ nawet
konno wierzchem). Nastêpnie: Maria i Ignacy
Drexlerowie, Maria i Andrzej Wolañczykowie,
Danuta i Jerzy Peszkowie, Janina i Henryk
Bartosiewiczowie, Alina Bald, Longina Ruta, Jerzy
Stryczek, Jacek Rudnicki, Kazimierz Baranowski,
felczer Pawe³ Œnie¿ko, felczer Tadeusz S³omiany.
W „Oœrodku” przyjmowali te¿ „specjaliœci” z
Wroc³awia: Iwankiewiczowie, Jerzy Ho³yst,
Krauze, Prus. . . Przyjmowali raz w tygodniu i
nieraz do 23oo- nikt z zarejestrowanych nie odszed³
bez porady.
W budynku obecnej Przychodni mia³o byæ
Przedszkole nr 7. Magazynierowi z Ciechanowa
wrêczy³em jako podziêkowanie, dwa „Stocki”
(œwiadek W³adys³aw B¹k), a¿eby ³atwiej mu by³o
„pomyliæ” z³otoryjsk¹ kartotekê i przesun¹æ j¹ do
przodu (a inspektor oœwiaty nie mia³ tzw. funduszu
reprezentacyjnego). Stanê³y œciany, dyrektorka
Przedszkola nr 7 zaczê³a nawet pe³niæ obowi¹zki. . .
Teraz, w Przychodni, rozwija swój talent nowy
zastêp z³otoryjskich medyków; wierzmy i ¿yczmy
mu (i ca³emu personelowi), ¿eby uda³o im siê
dotrzymaæ z³o¿onego œlubowania.

patologicznym, œrodowiskiem rodzinnym mo¿e dla
niego byæ nawet korzystne.
Do¿ywianie uczniów jest niezmiernie wa¿kim
problemem spo³ecznym. W³adze gminy i placówki
oœwiatowe radz¹ sobie z nim w sposób w³aœciwy:
wszystkie szko³y prowadz¹ do¿ywianie. W
zale¿noœci od warunków przybiera ono ró¿ne formy:
posi³ki jednodaniowe, kanapka , bu³ka, herbata. Te
dzia³ania wzbogacaj¹ takie akcje jak: program
„Pajacyk” (prowadzony przez Polsk¹ Akcjê
Humanitarn¹), „szklanka mleka”, „doskona³e mleko
dla szkó³”. Dla czêœci dzieci posi³ki finansuje
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. W liczbach
naturalnych oraz procentowo najwiêcej dzieci
korzystaj¹cych z do¿ywiania jest w SP Wilków i SP
Giera³towiec. Z 849 uczniów z do¿ywiania korzysta
468.
Nie ma placówki oœwiatowej w gminie, która nie
anga¿owa³aby siê w dzia³alnoœci œrodowiskowej lub
nie organizowa³a zajêæ pozalekcyjnych. Nieraz s¹ to
programy o charakterze miêdzynarodowym (np.
Comenius Sokrates w Rokitnicy i Lubiatowie) lub
ogólnopolskim. W ka¿dej szkole prowadzone s¹
zajêcia w formie kó³ zainteresowañ oraz sportowe.
Placówek Gminy Z³otoryja nie omijaj¹ niestety
zjawiska patologiczne. W ostatnich latach ulegaj¹
one nasileniu (problem omawiano równie¿ na
ostatniej sesji). Nowym i niepokoj¹cym zjawiskiem
jest brak dostatecznej opieki nad dzieæmi w
przypadku emigracji zarobkowej rodziców –
problem ten dotyczy ka¿dej szko³y w gminie (na
sesji Rady Miejskiej problemu tego nie wskazano i
nie omawiano). We wszystkich szko³ach
zainstalowano monitoring.
Niektórym menad¿erom marzy siê, a¿eby i na
oœwiacie zarabiaæ. S³ychaæ utyskiwania, jak wiele to
œrodków poch³ania oœwiata. I tak jest rzeczywiœcie.
Lecz ci narzekaj¹cy nie chc¹ ju¿ sprawdziæ, ile
œrodków ³o¿¹ na oœwiatê i wychowanie kraje
zachodnie, np. skandynawskie. Tam ju¿ dawno doszli
do wniosku, i s¹ o tym przekonani, ¿e na oœwiacie i
wychowaniu oszczêdzaæ nie wolno, gdy¿ s¹ to
oszczêdnoœci pozorne. Zgodnie ze starym
porzekad³em: „tak krawiec kraje, jak materii staje”.
W latach poprzednich oraz w roku 2007 wydatki na
oœwiatê stanowi³y najwiêksz¹ pozycjê w bud¿ecie
gminy (ponad 32%). Otrzymywana z resortu
subwencja oœwiatowa nie pokrywa kosztów
zatrudnienia. Bie¿¹ce utrzymanie placówek,
inwestycje oraz remonty- to zadanie gminy. Koszty
utrzymania jednego ucznia s¹ wypadkow¹ wielu
spraw – na terenie gminy najwy¿sze s¹ w Rokitnicy.
Dysproporcja jest znaczna ale przecie¿ rodzice
oddaj¹ do szkó³ swój najwiêkszy skarb i dlatego
najistotniejsze jest, w jakich warunkach, w jakim
otoczeniu spo³ecznym oraz naturalnym dziecko
pobiera naukê – nie mo¿e decydowaæ o istnieniu
szko³y nawet najlepszy ksiêgowy! Od nowego roku
szkolnego przestaje obwi¹zywaæ porozumienie
miêdzy Gmin¹ Z³otoryja a miastem Z³otoryja w
sprawie ponoszenia kosztów utrzymania przez
Gminê za tych uczniów, którzy uczêszczali do szkó³
miejskich – umowê wypowiedzia³a Gmina Z³otoryja
(uczniowie, którzy ju¿ rozpoczêli naukê w mieœcie,
mog¹ j¹ tu kontynuowaæ na dotychczasowych
zasadach).
W³adze gminy oraz dyrektorzy placówek myœl¹
nie tylko o dniu dzisiejszym. Wartoœciowe s¹ ich
zamierzenia na przysz³oœæ. W zakresie inwestycji
zwraca uwagê budowa sali gimnastycznej oraz
bloku ¿ywieniowego w SP Giera³towiec (nie da³o siê
tego zrealizowaæ w trakcie rozbudowy i rozleg³ego
remontu w latach 1989 – 90). Planowana jest
modernizacja centralnego ogrzewania, a tak¿e
budowa zespo³u boisk w ramach programu „Orlik”
w Wilkowie – Osiedlu. Ze spraw organizacyjnych
uwagê zwraca zamiar powo³ania zespo³u szkó³ w
Giera³towcu na bazie obecnej Szko³y Podstawowej
oraz ewentualnego gimnazjum oraz d¹¿enie do
objêcia opiek¹ przedszkoln¹ wiêkszej ni¿ dot¹d
iloœci dzieci.

RAJCOWIE RADZILI

XX. sesjê Rady Miejskiej
przewodnicz¹cy Andrzej Zaj¹c
zwo³a³ w dn. 18 VI 2008.
Dwunastu radnych rozpoczê³o
debatê, a zakoñczy³o – czternastu.
Sta³ym i pierwszym punktem
jest informacja Burmistrza o
pracy miêdzy sesjami RM.
Burmistrz Ireneusz ¯urawski przypomnia³ o
najwa¿niejszych dzia³aniach: m. in. o przetargu na
sygnalizacjê œwietln¹ przy ul. WP / S³oneczna,
pozwoleniu na przebudowê kanalizacji przy ul.
Basztowej, aktualizacji projektu budynku przy ul.
Szkolnej, dotacji z Urzêdu Marsza³kowskiego na
renowacjê dwóch fontann, o wnioskach na nowe
dotacje, o nowych placach zabaw, o Œwiêcie
Miasta. Rzadko, a nawet bardzo, zdarza siê , ¿e
radni nie zg³aszaj¹ ¿adnych wniosków oraz
interpelacji. Sezon ogórkowy jeszcze siê nie
rozpocz¹³, lecz nastrój na sali by³ pogodny ale i
rzeczowy.

Rada Gminy
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rzed drug¹ wojn¹ œwiatow¹ w Polsce istnia³o
ponad tysi¹c cmentarzy ¿ydowskich.
Przetrwa³o niewiele. Przez d³ugi czas skazane by³y
na zapomnienie. Próby ratowania tych miejsc
podejmowane s¹ przez œrodowiska i organizacje
¿ydowskie oraz rozsianych po ca³ym œwiecie
potomków polskich i niemieckich ¯ydów. Bardzo
wiele tego typu inicjatyw podejmowanych jest
przez osoby o nie¿ydowskim pochodzeniu. W wielu
polskich miastach s¹ zauwa¿ane macewy w
dziwnych miejscach. Nic dziwnego, ¿e lokalni
spo³ecznicy podejmuj¹ próby nie tylko
porz¹dkowania cmentarzy ale tak¿e
zabezpieczania nagrobków.

tylko nadarzy³a siê okazja,
zawiadomi³am o tym historyków z
Towarzystwa Mi³oœników Ziemi
Z³otoryjskiej, którym zreszt¹,
zw³aszcza od 2005 roku, sprawa
by³a coraz bardziej znana. D³ugo
zastanawialiœmy siê, w jaki sposób
macewy usun¹æ z ogrodzenia, bo ¿e
trzeba by³o to zrobiæ, ¿adne z nas
nie mia³o w¹tpliwoœci. Wszak w
zakresie dzia³ania naszego
Towarzystwa le¿y opieka nad

Odzyskane fragmenty macew z ogrodzenia.

Ta listopadowa sobota 2006
roku by³a bardzo zimna. O godzinie
dziewi¹tej niebo by³o zachmurzone,
potem zacz¹³ padaæ drobny deszcz,
który natychmiast zmieni³ siê w
p³aty mokrego œniegu. Nieliczni
przechodnie, pod¹¿aj¹cy alej¹ Mi³¹
do Urzêdu Pracy i na „biedronkowe”
zakupy, mogli zauwa¿yæ siedem
ciep³o ubranych osób przy
ozdobnym ogrodzeniu
oddzielaj¹cym deptak od
miasteczka ruchu drogowego.
Ludzie ci walili m³otami i
przecinakami w podstawê
ogrodzenia. Zdawaæ by siê mog³o, i¿
chc¹ je rozwaliæ. Byli to mianowicie
c z ³ o n k o w i e To w a r z y s t w a
Mi³oœników Ziemi Z³otoryjskiej i Ochotnicy podczas wykuwania nagrobków. Na pierwszym planie nie¿yj¹cy Ryszard Spera.
zabytkami i
o c h r o n a
historycznej
spuœcizny miasta i
Z i e m i
Z³otoryjskiej.
M a c e w y
z o s t a ³ y
wbetonowane w
ogrodzenie tylko u
jego podstawy.
Obawialiœmy siê,
czy aby nie runie

akcjê, niezw³ocznie przyst¹piliœmy
do pracy. Mogliœmy u¿ywaæ jedynie
rêcznych narzêdzi, gdy¿ sprzêt
mechaniczny grozi³ uszkodzeniem
konstrukcji ogrodzenia.
Wykuwanie macew
zakoñczyliœmy po kilku godzinach
ciê¿kiej pracy. Odzyskaliœmy
wszystkie kamienie, na których
mogliœmy zauwa¿yæ jakiekolwiek
inskrypcje. Mo¿na jednak
przypuszczaæ, ¿e w tym samym
murze znajduj¹ siê dalsze fragmenty
m a c e w, t y l k o u m i e s z c z o n e
inskrypcjami „do wewn¹trz”.
Macewy zosta³y zdeponowane
w Oœrodku Dokumentowania i
Opracowywania Dziejów Ziemi
Z³otoryjskiej. Nie wiemy jeszcze,
czy s¹ to czêœci jednej czy tez wielu
macew.

Na pytanie, dlaczego dopiero po
ponad trzydziestu latach, które up³ynê³y od
likwidacji cmentarza ¿ydowskiego ktoœ pomyœla³ o
u r a t o w a n i u t y c h d ro b n y c h o k r u c h ó w
wielokulturowej przesz³oœci naszego miasta,
mo¿na odpowiedzieæ, ¿e lepiej póŸno ni¿ wcale.
Lecz powstaj¹ kolejne pytania: W jaki sposób i
gdzie je wyeksponowaæ? Czy i w jakim zakresie
upamiêtniæ istnienie cmentarza ¿ydowskiego,
którego lokalizacja jest znana?
tekst i zdjêcia: Agnieszka M³yñczak

Tak wygl¹da³a jedna z wielu macew wbudowanych w ogrodzenie przy al. Mi³ej

jego sympatycy, którzy podjêli akcjê ratowania
¿ydowskich nagrobków, których fragmenty
zosta³y u¿yte kilkadziesi¹t lat temu jako materia³
przy budowie ogrodzenia.
Macewy z hebrajskimi napisami w ogrodzeniu
przy alei Mi³ej odkry³am parê lat temu, mimo ¿e
mieszkam tu¿ obok od ponad dwudziestu lat.
Trochê niesamowicie wygl¹da³y te skrawki
nagrobków z hebrajskimi inskrypcjami w miejscu,
które s³u¿y ca³emu naszemu miastu za deptak,
miejsce rekreacji i spotkañ towarzyskich. Gdy

ca³a konstrukcja po usuniêciu
interesuj¹cych nas kamieni.
Niektórzy radzili nawet
rozebraæ mur od góry.
K ons ultacje i dyskus je
przeci¹ga³y siê dobrych
kilkanaœcie miesiêcy. Gdy
wreszcie Roman Gorzkowski
oznajmi³, ¿e TMZZ jest w
posiadaniu zezwolenia od Ochotnicy po kilku godzinach ciê¿kiej pracy. Od lewej: Grzegorz Kêdzior,
w³adz miejskich na nasz¹ Ryszard Spera, Roman Gorzkowski, Agnieszka M³yñczak,
Waldemar Dmitrowski, Henryk Kopciewicz, Henryk M³yñczak.
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tradycyjnie rzucaj¹ garœæ ziemi na powsta³¹ w
grobie skrzyniê. Odmawia siê modlitwê za
Szanowna Redakcjo,
zmar³ego i stopniowo zasypuje siê grób, zapala siê
w Waszym artykule pt. „ Judaizm”, opublikowanym
znicze, œwiece. Wieñce, kwiaty nie s¹ raczej
w kwietniowym numerze br. znalaz³o siê kilka
stosowane.
nieœcis³oœci i ra¿¹cych b³êdów dotycz¹cych
Z powy¿szego wynika, ¿e zmar³ego nie ubiera
judaizmu. – religii moj¿eszowej. Poniewa¿ jestem
siê w garnitur, a utworzona trumna nie jest wysoka
¯ydem z dziada pradziada (prawda, religijnie
„aby mo¿na by³o zmar³ego w niej posadziæ”!
niekszta³conym) i aby Wasi czytelnicy nie mieli
Równie¿ z „kamieni” nie „usypuje siê kopca”.
mylnego pojêcia o judaizmie, pragnê z³o¿yæ
Po wyjœciu z cmentarza nale¿y symbolicznie
sprostowanie do ww. artyku³u(...)
umyæ, sp³ukaæ wod¹ rêce, tym samym
Przede wszystkim- w codziennym ¿yciu
pozostawiaj¹c wszelkie nieczystoœci, w tym i
cz³owiek zobowi¹zany jest kierowaæ siê rzeteln¹
duchowe na cmentarzu.
wiedz¹ i jedyn¹ prawd¹. W porównaniu do ¯ydów,
¯ydzi nie urz¹dzaj¹ stypy. ¯a³oba polega na
którzy kilkanaœcie, kilkadziesi¹t lat wstecz ¿yli w
tym, ¿e np. syn przez 30 dni nie goli siê i 7 dni siedzi
Legnicy, pobierali przed wojn¹ nauki w ¿ydowskich
bez butów na niskim sto³eczku umartwiaj¹c siê i
religijnych szko³ach, moja wiedza jest œladowa,
wspominaj¹c zmar³ego. Przez ten czas przychodz¹
poniewa¿ lizn¹³em judaizm powierzchownie,
znajomi, przyjaciele, rodzina, ¿eby pocieszyæ
praktycznie mieszkaj¹c w Legnicy, w œrodowisku
¿a³obnika. W domu odmawia siê mod³y, gdy zbiera
¿ydowskim, gdy by³y ró¿ne instytucje ¿ydowskie:
siê grupa 10 mê¿czyzn powy¿ej 13 roku ¿ycia- w
Towarzystwo Spo³eczno – Kulturalne, Gmina,
pe³noletnioœci religijnej. Pokój ¿a³obnika ma
przedszkole, szko³a, teatr, klub, wydawnictwa
wygl¹d ponury: lustra, telewizor, radio, itd. zas³ania
literackie, czasopisma, zespo³y ludowe, ko³a
siê ciemnymi kolorami. Na znak ¿a³oby mê¿czyŸni
zainteresowañ, orkiestry dête, smyczkowe, itd. itp.
– bliscy krewni zmar³ego – rozcinaj¹ klapê
Nie patrz¹c na to, ¿e obecnie w Legnicy mieszka
marynarki, p³aszcza. Otoczenie jest powiadomione
nieliczna grupa halachicznych (pochodz¹cych od
o tragedii w jego domu. Nagrobek – macewê stawia
matki ¯ydówki) ¯ydów, uwa¿am za swój
siê po zakoñczeniu odmawiania kadisz, tzn. 11
obowi¹zek sprostowanie mylnych, nieprawdziwych
miesiêcy od pogrzebu. Na grób zmar³ego
wiadomoœci o religii moj¿eszowej.(…).
odwiedzaj¹cy zazwyczaj k³ad¹ kamyk, a iloœæ
Otó¿ mity opowiadane przez osoby
kamyków w danym roku oznacza czêstotliwoœæ i
nieprzychylne ¯ydom odnoœnie grzebania zmar³ych
pamiêæ odwiedzanego grobu. Na pomniku nie
zawieraj¹ karygodne b³êdy. Opiszê w skrócie, jak
wolno umieszczaæ zdjêæ, podobizn zmar³ego.
chowano mego ojca w 1976 r. w Legnicy, gdy
Tak wygl¹da³ pogrzeb i okres ¿a³obny po
wyznawców judaizmu by³o stosunkowo du¿o z
œmierci mego ojca. (…) Jak na ka¿dym cmentarzu,
odpowiedni¹ wiedz¹ religijn¹. Zasada jest taka,
tak i na ¿ydowskim, istnieje ewidencja – ksiêga
¿eby cia³o jak najszybciej zosta³o pochowane,
zmar³ych. Co to ma wspólnego z ksiêg¹ nijak¹
oddane ziemi. Odpowiednia grupa zajmuj¹ca siê
repatriantów???
pochówkiem (mê¿czyŸni dla mê¿czyzn, kobiety dla
Absurdalne jest stwierdzenie, ¿e „ze Z³otoryi
kobiet) myje cia³o zmar³ego, a nastêpnie ubiera w
nikt siê jeszcze nie ujawni³ i nie zg³osi³ siê do nas”.
strój bia³y z nowego p³ótna – koszula i luŸne
W tym miejscu pragnê zaznaczyæ, ¿e mieszkamy w
spodnie. Pobo¿ni ¯ydzi dodatkowo owijani s¹ w
demokratycznej, wolnej RP, a ¯ydzi od ponad 800
ta³esy, ich szale modlitewne, a kobiety w bia³e
lat s¹ jej obywatelami i stanowi¹ legaln¹ mniejszoœæ
przeœcierad³a. Oznacza to, ¿e przed Bogiem
narodow¹ ze swoj¹ kultur¹, religi¹, jêzykiem,
wszyscy – biedni i bogaci – s¹ równi. Zmar³y
tradycj¹ w odró¿nieniu od hiszpañskiej inkwizycji,
uk³adany jest w normalnej, le¿¹cej pozycji, na
hitlerowskiego Holocaustu. Dlatego dla mnie takie
wznak. Pod g³owê zmar³ego k³adzie siê
okreœlenie jest obce, obrzydliwe. Nigdy nie
poduszeczkê z bia³ego p³ótna, wype³nion¹
ukrywa³em siê (poza Holocaustem) i nie ukrywa³em
piaskiem. Na powieki k³adzie siê kawa³ki
swojej narodowoœci, wyznania. Zawsze jestem
st³uczonego talerza, glinianego garnuszka, ¿eby
polskim ¯ydem, nawet wtedy, gdy towarzysz
zmar³y nie by³ zawistny na tamtym œwiecie, a w rêce
Gomó³ka nazywa³ nas pi¹t¹ kolumn¹ i wyrzuca³ z
wk³ada siê rózgi, ¿eby móg³ szybko podeprzeæ siê i
naszej Ojczyzny, kraju, miasta, stanowiska pracy z
stan¹æ na S¹d Ostateczny przed obliczem Boga.
paszportem w jedn¹ stronê.
Wykopany grób skierowany ku wschodowi, w
Co do koszernoœci miêsa, to ¯ydzi u¿ywaj¹
stronê Jerozolimy, wyk³ada siê nieheblowanymi
miêso zwierz¹t parzystokopytnych,
deskami, niezbitymi gwoŸdŸmi, uk³ada siê rêcznie
prze¿uwaj¹cych. Zasada uœmiercania zwierzêcia
owiniête cia³o nieboszczyka. Nastêpnie nakrywa siê
polega na tym, ¿eby jak najmniej cierpienia, boleœci
deskami grób i bior¹cy udzia³ w pogrzebie ludzie
przyczyniæ zwierzêciu podczas uboju. Rzezak
posiada bardzo, bardzo
wyostrzony nó¿ i po
odmówieniu modlitwy
jednym poci¹gniêciem
przecina aortê szyjn¹ i
ca³kowicie spuszcza krew.
Poci¹gniêcie no¿em kilka razy
czyni miêso trefnym. Krwi
¯ydzi nie spo¿ywaj¹.
W odró¿nieniu od
chrzeœcijañstwa u ¯ydów w
synagodze i na cmentarzu
nak³ada siê nakrycie g³owy,
mo¿e te¿ byæ kipa, jarmu³ka.
Ja, wchodz¹c do œwi¹tyni
chrzeœcijañskiej, zdejmujê
nakrycie g³owy. Nie- ¯yd
wchodz¹c do synagogi
Kirkut w Rymanowie - for. Robert Paw³owski
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nak³ada nakrycie g³owy oddaj¹c tym samym gestem
ho³d, szacunek danej religii, wierze. A papie¿ Jan
Pawe³ II zawsze (nie tylko pod œcian¹ p³aczu!) nosi³
piuskê papiesk¹ i czyni¹ to i obecny papie¿, i biskupi
katoliccy. Nakryciem g³owy nie musi byæ ta³es.
Mo¿e byæ chusteczka do nosa, kawa³ek papieru.
Oprócz soboty (praca zakazana) mo¿na robiæ
niezliczon¹ liczbê zdjêæ.
„Osoby nie bêd¹ce ¯ydami nie mog¹ tego
robiæ – modliæ siê . Tak mówi nasze prawo”. Nic
bardziej absurdalnego, mylnego. Nie- ¯ydzi mog¹
byæ obecni i nawet braæ udzia³ w mod³ach tak, jak
umiej¹. Przecie¿ wierzymy w tego samego Boga! A
prawo jedynie mówi, ¿e nie-¯yd nie mo¿e zak³adaæ
ta³esu, nak³adaæ tefilin (skórzane pude³eczka z
rzemykami przytwierdzone do czo³a i lewego
przedramienia w dni powszednie).
Pojêcie koszernoœci, czyli przydatnoœci do
konsumpcji, u¿ytku zgodnie z przepisami
religijnymi: Np. miêso gotowane w garnku, w
którym gotowa³o siê danie mleczne, staje siê
trefnym, nie koszernym, bo u ¯ydów naczynia w
kuchni s¹ œciœle posegregowane i przechowywane:
na mleczne, miêsne na co dzieñ i na Pesach.
Równie¿ zasad¹ jest niespo¿ywanie jednoczeœnie
mlecznych i miêsnych potraw. Po spo¿yciu mleka
trzeba odczekaæ od pó³ do jednej godziny, ¿eby jeœæ
miêso, a po miêsie a¿ 6 godzin ¿eby zjeœæ mleczn¹
potrawê. Zastrzelone zwierzê, ptak jest ju¿ trefny.
Równie¿ wódka zasadniczo jest koszerna.
Natomiast na Pesach (Wielkanoc) wódka z ¿yta,
zbo¿a jest trefna, bo na Pesach nie wolno spo¿ywaæ
przez 7-8 dni chleba, kasz, lecz macê. Wi¹¿e siê to
œwiêto z wyjœciem ¯ydów z egipskiej niewoli.
Pesach oznacza przejœcie. Bóg przez Moj¿esza
sprawi³, ¿e wody morza rozst¹pi³y siê i Izraelici
przeszli na drugi brzeg. Natomiast Egipcjan
pod¹¿aj¹cych za Izraelitami poch³onê³o morze.
Równie¿ b³êdem jest twierdzenie, ¿e „aby
zorganizowaæ np. obrzezanie (przymierze z
Panem Bogiem – przypis L.S.) ¯ydzi je¿d¿¹ do
Izraela… Wyjazdy finansuje pañstwo Izrael…”
Wykonuje siê obrzezanie wszêdzie, w ka¿dym
pañstwie przez uprawnion¹ osobê lub przez ka¿dego
lekarza chirurga. Rodzice, je¿eli ¿ycz¹ sobie, mog¹
zwróciæ siê do ró¿nych ¿ydowskich fundacji, które
przyczyniaj¹c siê do dobrego uczynku, mog¹
sfinansowaæ przyjazd moela do Polski, a nie jeŸdziæ
z 8- dniowym dzieckiem do Izraela. Ta uroczystoœæ
jest wielkim œwiêtem u rodziców narodzonego
ch³opczyka i jak to mia³o miejsce u naszego wnuka
w Izraelu, na tej uroczystoœci, w restauracji, by³o
zaproszonych oko³o 300 goœci. Równie¿ nieprawd¹
jest, ¿e pañstwo Izrael jest zainteresowane tym, aby
pokrywaæ ogromne koszta z tym rytua³em
zwi¹zane.
Równie¿ z powy¿szego wynika, ¿e sto³ówka
koszerna wcale nie jest koszern¹, bo personel
Gminy za ma³o wie o nakazach i zakazach judaizmu,
tradycji. ¯aden rabin czy ortodoksyjny ¯yd nie
korzysta³ z naszej sto³ówki.
Ponadto w Polsce nie ma deficytu rabinów,
którzy kszta³c¹ siê w Izraelu, USA, a nawet w
Polsce. Raczej jest deficyt ¯ydów utrzymuj¹cych i
praktykuj¹cych swoj¹ religiê, tradycjê, kulturê.
Tyle chcia³em dodaæ, sprostowaæ, wyjaœniæ
polskim czytelnikom, a moim s¹siadom z otoczenia
co do artyku³u i tradycji mego Narodu. Jest to
promil, a mo¿e i mniej wiedzy o wyznawaniu i
stosowaniu religii moj¿eszowej.
Dziêkujê serdecznie pani Agnieszce M³yñczak i
ca³ej redakcji Echa Z³otoryi za zainteresowanie siê
tematyk¹ judaizmu i przybli¿enie tej wiedzy
Waszym czytelnikom
Trudno, o bardzo trudno byæ ¯ydem!
£¹czê pozdrowienia
Lejb Szklar
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cmentarza ¿ydowskiego”. Niestety, nieznane s¹
motywy tej idei. Przypuszczaæ mo¿na, i¿ chodzi³o
jedynie o „uporz¹dkowanie” terenu, który
rzeczywiœcie nie budzi³ dobrych skojarzeñ a tak¿e o
usuniêcie niemieckich pozosta³oœci. W dniu 7
grudnia 1967 r. Prezydium MRN otrzyma³o z
MPGK odpowiedŸ nastêpuj¹cej treœci: „Cmentarz
¿ydowski znajduj¹cy siê w rozwidleniu ulic
Cmentarnej i Okrzei o powierzchni ogólnej 350 m2
ogrodzony jest murem z kamienia ³amanego na
zaprawie kamiennej. Wysokoœæ muru 1,20 – 1,50 m,
szerokoœæ 50 cm. D³ugoœæ 85 m. Mur na ca³ej
d³ugoœci w dobrym stanie. W czêœci po³udniowej
mur na d³ugoœci 8 m zniszczony. Wejœcie na cmentarz
w postaci kaplicy o wym. 4,50 x 5,50 m ca³kowicie
zniszczone. Nagrobki z kamienia piaskowca i
betonowe w iloúci 35 sztuk poprzewracane i
czæúciowo potùuczone. Na cmentarzu znajduje siæ
prawdopodobnie jeden grobowiec ziemny. Teren
cmentarza poroúniæty drzewami o ¸ 10-15 cm. w
iloœci 32 szt. Drzewostan niszczony, widaæ œwie¿e

œlady wyrêbu. Ca³y teren poroœniêty dziko rosn¹cymi
krzewami i chwastami. Dyrekcja MPGK nie posiada
¿adnej dokumentacji dot. chowania zmar³ych na
cmentarzu ¿ydowskim. Wg oœwiadczenia tut.
Grabarza Ob. W³adys³awa Mazura w latach od
1946 r. na cmentarzu ¿ydowskim nie chowano
¿adnych zw³ok. Napisy na p³ytach nagrobkowych
pisane w jêzyku hebrajskim nie pozwalaj¹ na
odtworzenie daty ostatniego pochówku”.
W/w pismo od³o¿ono jednak na razie na pó³kê.
„Dopiero” w dniu 11 grudnia 1970 r. Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej podjê³o uchwa³ê „w
sprawie zamkniêcia i przedterminowej likwidacji
cmentarza
¿ydowskiego”. W paragrafie 1
postanawiano „ wyst¹piæ do Prezydium WRN we
Wroc³awiu z wnioskiem o zezwolenie na zamkniêcie i
przedterminow¹ likwidacjê nieczynnego cmentarza
¯ydowskiego” a nastêpnie powtarzano wiêkszoœæ
sformu³owañ z pisma MPGK z grudnia 1967 r.
Przypuszczalny koszt „zamkniêcia i
uporz¹dkowania” cmentarza okreœlono na kwotê 30
tysiêcy z³otych. Wyjaœnijmy w tym miejscu termin
„przedterminowa” likwidacja. Otó¿ wed³ug
okólnika ówczesnego Ministerstwa Gospodarki
Komunalnej ze stycznia 1962 r. „normalne” decyzje
o zamkniêciu i likwidacji cmentarzy mog³y zapadaæ
po up³ywie 40 lat od chwili ostatniego pochowania
zw³ok na cmentarzu. Widocznie wiedziano w
mieœcie o powojennym pogrzebie a od tego czasu do
1970 r. nie up³ynê³o 40 lat.
Uchwa³ê przekazano do Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej, która do 1972 r. zwleka³a z
odpowiedzi¹. Jeszcze w listopadzie 1972 r. Referat
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej MRN
sprawozdawa³, ¿e „ nie uporz¹dkowano cmentarza
wyznaniowego ze wzglêdu na brak decyzji o jego
likwidacji, która dokonana zostanie do koñca roku”.
15 lutego 1973 r. ten sam organ donosi³: W zwi¹zku z
otrzymanym zezwoleniem na likwidacjê cmentarza
¿ydowskiego, wys³ano zlecenie do MPGKiM na
uporz¹dkowanie tego terenu i jego
zagospodarowanie, aby wreszcie 25 czerwca 1973 r.
w sprawozdaniu stwierdziæ: Zak³ad Urz¹dzeñ
Komunalnych zgodnie z naszym zleceniem dokona³
likwidacji cmentarza moj¿eszowego. Zachowa³a siê
relacja jednego ze z³otoryjan, który stwierdza, ¿e
prace wykonano bardzo szybko, zapewne ju¿ w
lutym 1973 r.(taki termin pojawia siê w planie pracy
Referatu GKiM na I kwarta³ 1973 r.).

Zak³adaj¹cym dzia³ki rekreacyjne w latach
siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku znany by³ fakt
istnienia cmentarza i dlatego ominiêto jego obszar.
Osoby niewiedz¹ce niczego o cmentarzu pytaj¹
niekiedy, dlaczego ogrodzenie ogródków
dzia³kowych tak dziwnie skrêca w tym miejscu. Po
prostu biegnie wzd³u¿ granicy by³ego cmentarza.
Wiedza o istnieniu cmentarza ¿ydowskiego w
Z³otoryi przebija³a siê powoli nawet w
opracowaniach naukowych. Jeszcze w paŸdzierniku
1999 r. podczas prelekcji pt. „¯ydzi dolnoœl¹scy od
XIII do XVIII wieku. Okolice cmentarzy
¿ydowskich”, wyg³oszonej w Muzeum Z³ota przez
jednego z pracowników naukowych Uniwersytetu
Wroc³awskiego, us³yszeliœmy, ¿e kirkutu w ogóle w
naszym mieœcie nie by³o. Na przekór temu
stwierdzeniu, kilka dni póŸniej(29 paŸdziernika)
kilkoro dzia³aczy TMZZ odnalaz³o na terenie tego
w³aœnie cmentarza niewielki fragment macewy z
hebrajskim napisem. Od 2001 r. znajduje siê on w
Oœrodku Dokumentowania i Opracowywania
Dziejów Ziemi Z³otoryjskiej.
Jeszcze do niedawna przypuszczano, ¿e usuniête
macewy trafi³y na jakieœ wysypisko œmieci lub
zosta³y u¿yte czêœciowo np. jako fundamenty muru
otaczaj¹cego doln¹ czêœæ powojennego cmentarza.
Od pewnego czasu mówiono równie¿ o kamieniach
ze starymi napisami przy al. Mi³ej. Gdy w 2005 r.
archeolog Mariusz Lesiuk zwróci³ TMZZ uwagê na
fragmenty z hebrajskimi inskrypcjami, tkwi¹ce w
murze oporowym w³aœnie przy al. Mi³ej(poni¿ej
Powiatowego Urzêdu Pracy), dzia³acze TMZZ nie
pozostawili tego faktu bez odpowiedzi. Rzecz
nabra³a jednoczeœnie pewnego rozg³osu, wzbudzi³a
zainteresowanie prasy i lokalnego portalu
internetowego. W maju 2006 r. w lokalnej prasie
ukaza³ siê artyku³ pod tytu³em Nagrobki jak ceg³y, w
którym urzêdnicy miejscy i przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej obiecywali zaj¹æ siê t¹ spraw¹. Ale w tym
czasie TMZZ wniós³ ju¿ do Urzêdu Miejskiego
proœbê o pozwolenie wydobycia kamieni. Ci¹g
dalszy tej historii opisujemy obok.
Najbli¿szy cmentarz ¿ydowski zachowa³ siê w
Legnicy i warto tam pojechaæ choæby po to, by
wyobraziæ sobie, jak mog³a wygl¹daæ niewielka w
porównaniu z legnick¹ nekropolia z³otoryjska. Na
cmentarzu legnickim znajduje siê grób Icka
Fajersztajna, zmar³ego w 1979 r.
Roman Gorzkowski

Warto przeczytaæ

Historia jednej fotografii
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Bezpowrotnie
utracone

ubieg³ym roku jeleniogórskie wydawnictwo Janusza Moniatowicza
opublikowa³o album Kraina Wygas³ych Wulkanów. Góry i Pogórze
Kaczawskie. Jednym z autorów arcyciekawych zdjêæ jest znany nam dobrze Piotr
Norko. Na fotografiach uwieczniono zabytki architektury i przyrody z terenu
naszego powiatu, malownicze panoramy rozci¹gaj¹ce siê ze szczytów Gór
Kaczawskich, tradycyjne imprezy… Przykuwaj¹ uwagê wspania³e ujêcia
lotnicze. Dziêki takim wydawnictwom wulkany wci¹¿ ¿yj¹ i przyjaŸnie, nie tak jak
przed milionami lat, zapraszaj¹ tubylców i turystów.
Roman Gorzkowski

B

yæ mo¿e musia³o
d o j œ æ
d o
powojennych rozbiórek
wielu kamienic
z³otoryjskiej Starówki.
Szkoda jednak
o b i e k t ó w
z
zabytkowymi
f r a g m e n t a m i
pochodz¹cymi, jak
mo¿na wnioskowaæ z
zamieszczonej
fotografii, z
siedemnastego czy
osiemnastego wieku.
Kto z Czytelników wie,
w którym miejscu
znajdowa³y siê owe
kamienice i kiedy
przesta³y istnieæ?

K¹cik starej widokówki
W objêciach nimfy Calypso

M

iesi¹c temu w rubryce Historia jednej fotografii pytaliœmy o dworzec
autobusowy sprzed lat. Widokówka z 1967 r., z fotografi¹ J. Siudeckiego,
wyjaœnia zagadkê. Z³otoryjanom w sile wieku przypomina tak¿e urocze chwile
spêdzane w kawiarni Calypso. To tutaj na przyk³ad udawa³o siê czasem wpadaæ
uczniom ogólniaka na papierosa czy wino, ale na widok nauczyciela natychmiast
rzucano siê do ucieczki. Dzisiaj bywa zupe³nie odwrotnie.
Roman Gorzkowski
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ielu z nas pamiêta jeszcze zaniedbany
cmentarz ¿ydowski z poprzewracanymi
nagrobkami, uszkodzonym murem i zawalon¹
bramkê niewielkiego budyneczku, przez który
wchodzi³o siê do œrodka. Równie wielu ¿a³uje, ¿e nie
pomyœla³o o uwiecznieniu tego miejsca na
fotografiach. Prosimy wszystkich, którzy posiadaj¹
jakiekolwiek wiadomoœci na ten temat, szczególnie
zdjêcia, o uzupe³nienia i sprostowania.
Od pocz¹tku XIX stulecia(patrz artyku³ w Echu
z maja 2008 r.) doœæ wyraŸnie zwiêksza³a siê liczba
¯ydów w mieœcie i ca³ym powiecie.
Najprawdopodobniej w³aœnie w pierwszych
dziesi¹tkach lat tego stulecia z³otoryjscy ¯ydzi
za³o¿yli swój niewielki cmentarz przy ówczesnej
Mittelstraße(obecnie ul. Kard. S. Wyszyñskiego). W
Legnicy nowy cmentarz ¿ydowski otwarto w 1838
r., w Chojnowie powsta³ w 1840 r. Jeden z
przedwojennych rabinów z Chojnowa s¹dzi, ¿e
zmar³ych ¯ydów chojnowskich chowano wczeœniej
w³aœnie w Z³otoryi.
Wa¿ne informacje o cmentarzu ¿ydowskim
zawdziêczamy nie¿yj¹cemu ju¿ pastorowi
Johannesowi Grünewaldowi, mieszkañcowi
naszego miasta do 1946 r. Ju¿ jako m³odzieniec
interesowa³ siê on napisami na z³otoryjskich
budynkach, pomnikach, cmentarzach itp. Z jego
notatek wynika, i¿ hebrajskie inskrypcje na
macewach(nagrobkach) pochodzi³y z okresu oko³o
1820–1920. Z listu, jaki otrzyma³em od pastora w
1995 r. wynika tak¿e, i¿ podczas swego pierwszego
powojennego pobytu w Z³otoryi w 1971 r. uda³o siê
mu odnotowaæ nastêpuj¹ce dwa teksty: „ Hier ruht
die Asche der Frau Jettel geb. Danziger, Ehe-Gattin
des hiesigen Schönfärbers Herrn Caspar
Loewenthal. Ein Muster der treuesten Gattin und
zärtlichen Mutter von 2 unerzogenen Kinder, geb. zu

polskiej gminy ¿ydowskiej. W styczniu 1947 r.
Starostwo Powiatowe zwróci³o siê do Zarz¹du
Miejskiego, aby ten dostarczy³ spis z³otoryjskich
cmentarzy. W odpowiedzi wys³anej w dniu 28
stycznia 1947 r. podano m.in. ¿e[wszystkie poni¿sze
cytaty pochodz¹ z dokumentów Archiwum
Pañstwowego w Legnicy] „ znajduje siê tutaj
cmentarz ¿ydowski ul. Katowicka. Cmentarz gminy
¿ydowskiej – za³o¿ony w roku przed 1933 w³asnoœæ
gminy ¿ydowskiej, cmentarz opuszczony
zaniedbany, ogrodzenie murowane z
jedn¹ trupiarni¹, obszar oko³o 1500
m2. W 1948 r. Zarz¹d ¯ydowskiej
Kongregacji Wyznaniowej w
Z³otoryi w³asn¹ inicjatyw¹
uporz¹dkowa³ teren historycznego
cmentarza, na co rozchodowa³
znaczne sumy z funduszów
miejscowych.
W czerwcu 1951 r. Referat
Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej przy Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej zwróci³
siê do „wyznawców ewangelickich,
niemiecko-katolickich i ¿ydowskich,
aby czynem spo³ecznym
uporz¹dkowali cmentarze
znajduj¹ce siê na terenie miasta”. W lipcu 1952 r.
Wydzia³ Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Z³otoryi
spyta³ Prezydium MRN, czy nie zamierza zamkn¹æ
nieczynnych cmentarzy w mieœcie. W odpowiedzi
czytamy: „ Prezydium MRN – Ref. G.K.iM. nie
wystêpuje z wnioskiem o zamkniêcie cmentarzy i ich
likwidacjê z uwagi na to, ¿e cmentarz ewangelicki
jest w dalszym ci¹gu czynny a cmentarz izraelicki
jest bardzo ma³y /25 x 60/ i le¿y na wzgórzu”.
Z planu sytuacyjnego(1967), jaki zachowa³ siê
w Archiwum Legnickim oraz relacji z³otoryjan
mo¿na odtworzyæ jego wygl¹d. Mia³ wiêc kszta³t
wyd³u¿onego prostok¹ta otoczonego murem z
³amanego piaskowca. Wchodzi³o siê od zachodu
przez niewielki budyneczek, wzniesiony z kamienia
i okreœlany na planie z 1967 r. jako kostnica.
Pó³okr¹g³e wejœcie ozdobione by³o
prawdopodobnie gwiazd¹ Dawida. Budynek
przykryty by³ ³upkiem (lub dachówk¹) i mia³ do
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Grünberg d. 21. März 1800, gest. d. 15. Octobr.
1827“(Tutaj spoczywaj¹ prochy Pani Jettel z d.
Danziger, ma³¿onki tutejszego farbiarza Caspara
Loewentala. Wzór wiernej ¿ony i troskliwej matki
dwojga ma³oletnich dzieci. Urodzona w Zielonej
Górze 21 marca 1800 r., zmar³a 15 paŸdziernika
1827 r.), „ Hier ruht eine treue Gattin und Mutter,
Frau Ernestine Schlesinger geb. Müller. Tief
betrauert schied sie dahin am 28. Octobr.
1836.“(Tutaj spoczywa wierna ¿ona i matka, Pani
Ernestyna Schlesinger z d. Müller. G³êboko
op³akiwana odesz³a st¹d 28 paŸdziernika 1836 r.).
Wówczas tak¿e zanotowa³ w swoim dzienniku
podró¿y: ¯ydowski cmentarz jest strasznie
zniszczony: wszystkie nagrobki – chyba oprócz
dwóch, Löwenthala i Schlesingera, z powodu
chwastów nie da siê tego dok³adnie stwierdziæ - s¹
zniszczone albo le¿¹ przewrócone, tak ¿e nie by³o nic
do fotografowania. Wed³ug Grünewalda, w drugiej
po³owie lat 30. XX w. najprawdopodobniej ju¿ nie
dokonywano tutaj pochówków. Zmar³¹ w 1938 r.
kobietê o nazwisku Rawack, wdowê po kupcu
Leopoldzie Rawacku, pogrzebano na cmentarzu
legnickim.
Po wojnie pochowano tutaj zapewne tylko jedn¹
osobê, choæ relacje z³otoryjan, z którymi
rozmawia³em kilka lat temu, nie s¹ zupe³nie zgodne.
Z pewnoœci¹ w paŸdzierniku 1947 r. spocz¹³ tutaj 17letni Natan Chojnacki. Jego wielodzietna rodzina
przyby³a z Rosji i zamieszka³a przy dzisiejszej ul.
Bohaterów Getta Warszawskiego(wówczas
Wilczej). Wed³ug wspomnieñ znajomych Natana,
zgin¹³ on œmierci¹ samobójcz¹ z powodów
osobistych(12 paŸdziernika 1947). Tak zapamiêtano
jego pogrzeb: zw³oki, odziane w bia³¹ poœmiertn¹
koszulê, niesione by³y przez niewielki kondukt na
kirkut. Tutaj z³o¿ono je na siedz¹co(ta wiadomoœæ
jest zastanawiaj¹ca, ale relacje s¹ zbie¿ne) do grobu
wyœcielonego deskami i bia³ym p³ótnem. Na
marmurowym kamieniu, ustawionym nastêpnie na
grobie, widnia³ napis hebrajski z p³askorzeŸb¹
z³amanego drzewa. Wedle relacji tych samych osób,
kilka lat póŸniej dosz³o do ekshumacji cia³a Natana,
najprawdopodobniej na cmentarz ¿ydowski do
Legnicy. Niewykluczone, ¿e dosz³o jeszcze do
dwóch kolejnych ekshumacji.
Po 1945 r. cmentarz sta³ siê najpierw w³asnoœci¹

jakiegoœ czasu solidne drewniane drzwi. Na
macewach, coraz liczniej przewracanych i
niszczonych, inni zapamiêtali rysunki koron lub
gwiazd Dawida. Niektóre posiada³y obustronne
inskrypcje. Nagrobki by³y ró¿nej wielkoœci, czasem
doœæ niskie o wysokoœci oko³o 80 cm.
W dniu 3 grudnia 1967 r. Referat Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium MRN
poprosi³ Miejskie Przedsiêbiorstwo Gospodarki
Komunalnej o dokonanie opisu cmentarza
¿ydowskiego, poniewa¿ „opis techniczny potrzebny
jest do uzyskania pozwolenia na likwidacjê
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