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bohaterka po rozstaniu z mężem, istnieje naprawdę.

I. P: Pozostałe miejsca w powieści też mają dla 
Pani takie realne znaczenie? Gdzie jest ten sielski 
Borek? Dlaczego bohaterowie mieszkają w 
Miliczu?
B. P: Borek to zupełnie wymyślone miejsce. Nie 
chciałam, żeby z czymkolwiek się kojarzył. Milicz 
pojawia się zupełnie przypadkowo. Podałam taką 
nazwę, aby nikt ze znajomych nie kojarzył tła 
zdarzeń ze Złotoryją. Nie mam żadnego sentymentu 
doMilicza, a tym, co łączy go z naszą Złotoryją, jest 
fakt, że znajduje się na Dolnym Śląsku.

I. P: No właśnie, dlaczego nie wspomina Pani o 
Złotoryi? Czyżby nie było o czym?
B. P: Myślałam o tym, ale to raczej dalsze plany. 
Przez 12 lat pracowałam w magistracie i przeżyłam 
panowanie trzech burmistrzów. Pracuję wśród ludzi. 
Z  p e r s p e k t y w y  u r z ę d n i k a  o b s e r w u j ę  
przychodzących do nas interesantów. Nie wyobraża 
sobie Pani, jak wielu z nich dźwiga jakąś historię. 
Często staję się mimowolnym powiernikiem ich 
dylematów i dramatów. To jest też temat na 
literaturę. Jednak musi on jeszcze poczekać. Na 
razie oddałam się literaturze kobiecej. Ona mnie 
naprawdę interesuje.

I. P: „Zamki na piasku” to książka o 
zdradzie, braku lojalności, dramacie, który 
się rozgrywa między najbliższymi. Dlaczego 
jest to w literaturze dla kobiet tak popularny 
motyw?
B. P: Mam wrażenie, że zdrada strasznie boli. 
Sama przywiązuję ogromną wagę do 
uczciwości, lojalności. Uważam, że kobieta 
raniona przez najbliższego jej mężczyznę, nie 
powinna się na to godzić. Trzeba zachować 
godność i jeśli to możliwe, zostawić 
przeszłość. To są moje odczucia i takie 
właśnie oddałam bohaterce ksiązki – 
Magdzie. Dobrze zacząć wszystko od 
początku, ale już bez toksycznego balastu. 
Nie warto utrzymywać chorego związku 
tylko dla pozorów. Lepiej wtedy myśleć o 
sobie. Wiem, że są kobiety, które potrafią 
wybaczyć. Jeśli potrafią też z tym żyć, to 
dobrze. Jednak ja chyba nie umiałabym. W 
swojej powieści podaję możliwy scenariusz 
zdarzeń. Nie wszystkie zdradzone muszą iść 
tym śladem.

I. P: Nie ma Pani wrażenia, że zdrada 
małżeńska jest swoistym znakiem naszych 
czasów? Tak to przynajmniej sugeruje 
literatura dla kobiet.
B. P: Tak, zdrada jest dziś częstym 
zjawiskiem. Tylko różnie kobiety do niej 
podchodzą. Nie wszystkie stać na odwagę, by 
odejść.

I. P: Nie można przebaczyć?
B. P: Pewnie tak, ale po co. Nie warto 
zmuszać się do bycia razem. Każdy zasługuje 
na swoje szczęście. 

I. P: Bohaterka Pani książki jest bardzo odważna. 
Zaczyna życie od nowa. Zostawia dom, męża, 
pracę, przyjaciółkę, na której się zawiodła. Jej 
historia dowodzi, że tak powinno być, bo wszystko 
się dobrze kończy. To chyba taka bajka dla 
dorosłych?
B. P: Nie wszystko jest w tej książce takie słodkie. 
Magda doznaje ogromnej krzywdy ze strony męża. 

Może dlatego to, co później ją spotyka, jest 
rekompensatą za zło. Kochające dzieci, oddani 
przyjaciele, sympatia z dawnych lat… 
Ale tak jak wcześniej powiedziałam, kolejna 
powieść nie będzie już taka miła.

I. P: Proszę zdradzić, co będzie w drugiej części 
„Zamków”?
B. P: Teraz chciałabym bardziej rozwinąć wątek 
dzieci. I Magdy i Wiktora. Mam zamiar nieco 
zamącić w tej historii. Trochę pointryguję, żeby nie 
było za słodko. Może włączę Cezarego – 
niewiernego męża. On do końca nie jest znowu taki 
zły. Bardziej nieszczęśliwy niż zły.

I. P: Interesuje mnie, jak wygląda w Pani 
przypadku proces tworzenia, czyli tak zwane tajniki 
warsztatu. 
B. P: Piszę spontanicznie i z serca. Do tworzenia 
potrzebuję ciszy i spokoju, by zebrać myśli. Piszę 
wieczorami i nocą, jeśli nie jestem zmęczona. 
Szukam czasu dla siebie. Mąż i córki wiedzą, że 
kiedy piszę, nie mogą mi przeszkadzać. Nie lubię 
sytuacji, gdy już rozpiszę się na dobre i tak fajnie mi 
idzie, a tu nagle dzwoni telefon, bo znajomi 
zapraszają na grilla. To tak jakby ktoś siłą mnie 
wyrwał z innego świata. Jednak trudno tu winić 
znajomych, że mnie odrywają od pisania, skoro nie 
wiedzieli, że tworzę książkę. Nikomu, poza 
najbliższą rodziną, o tym nie mówiłam. Trzymałam 

to w tajemnicy aż do momentu, kiedy zobaczyłam w 
Internecie, że książka się ukazała. Nie chciałam 
wcześniej zapeszać. Koleżanka z pracy dowiedziała 
się pierwsza. Potem pan Piotr z Gazety Złotoryjskiej 
o tym napisał. Sama nie chciałam mówić o książce, 
bo bałam się, że ktoś pomyśli, że się chwalę. 

I. P: Kiedy czytałam „Zamki…” urzekł mnie 
nastrój, jaki zbudowała Pani w powieści - 
deszczowy dzień w Borku, zima w Bieszczadach. 
Czułam, że tam jestem. Było to niezwykle 

sensualne doznanie. Jak  się Pani udało stworzyć 
taki klimat?
B. P: Jestem po prostu bardzo wrażliwą osobą. 
Dogłębnie odbieram świat. Wyłapuję nastrój i go 
opisuję. Niech za przykład posłuży ta historia: 
Kiedyś z córką wysiadłyśmy z samochodu, a był 
zimowy, mroźny wieczór. Śnieg iskrzył się w 
świetle księżyca i wyglądał jak rozsypane 
diamenciki. Byłyśmy zachwycone tym widokiem. 
Patrzyłyśmy obie jak urzeczone. Po chwili podszedł 
do nas mąż z drugą córką. Pokazujemy im ten 
widok, a oni: Co w tym pięknego, śnieg, jak śnieg. To 
jest właśnie cała tajemnica.

I. P: Co jest najtrudniejsze w napisaniu i wydaniu 
książki?
B. P: Pisanie nie jest trudne. Są dni, że sama 
mówiłabym dialogami, jakie później oddam moim 
bohaterom. Bywa, że coś robię i mam w głowie całe 
partie tekstu, czasem nawet je zapisuję, żeby później 
nie zapomnieć. Najtrudniej wydać książkę. Wiem 
jednak, że w wydawnictwie, z którym nawiązałam 
współpracę, teraz już mam przetarty szlak. Marzy 
mi się wydawać jeszcze gdzie indziej, mieć większą 
reklamę. I tak cieszę się z tego, co mam. 

I. P: Inspiruje Panią jakaś polska pisarka 
współczesna?
B. P: Przyznam szczerze, że kiedy pisałam, nie 
czytałam żadnych powieści. Może podświadomie 

bałam się, że zasugeruję się jakimś motywem, 
cudzą historią. 

I. P: Pani książka nie leży na półkach w 
złotoryjskiej księgarni? Złotoryjanie nie mają 
okazji jej kupić w inny sposób niż za 
pośrednictwem Internetu? To chyba nie jest 
normalne.
B. P: Mam mały żal do złotoryjskiej księgarni. 
Nie wiem, dlaczego nie chcą sprowadzić 
„Zamków…” Choć wiem też, że wiele osób 
pyta o powieść. Czasem mi wstyd, że znajomi 
chcą przeczytać książkę, a ja w żaden sposób 
nie mogę im tego ułatwić. Bardzo pomogły mi 
jednak dziewczyny z biblioteki, które same 
sprowadziły książkę i sprzedały kilkanaście 
egzemplarzy. Na spotkaniu autorskim 
sprzedałam też kilka sztuk.

I. P: Jak Panią zmieniło napisanie książki?
B. P: Bardzo mnie dowartościowało. 
Uwierzyłam w siebie. Teraz już będę pisać z 
większą śmiałością. Wcześniej pisałam z 
obawą, jak to zostanie przyjęte. Bez przerwy 
czytałam to, co piszę, ale przecież nie miałam 
dystansu do swoich słów. Mocno ośmieliły 
mnie pochwały ze strony moich czytelników.

I. P: Zapytam prowokacyjnie: bardzo 
wzbogaciła się Pani na wydaniu książki?
B. P: Przyznam się szczerze: dostaję 5% z ceny 
książki, a ta kosztuje 25 zł. Można sobie zatem 
wyobrazić, jaki mam zysk. Wiele osób mnie 
pyta, co teraz z tego mam. Odpowiadam, ze 
satysfakcję. Książka wyszła, a o to mi chodziło. 
Wielu ludzi mnie dostrzegło, z wieloma miło 
sobie o niej rozmawiam…Z pisania nie 

mogłabym wyżyć. Może kiedyś. Teraz to tylko 
hobby. Od zarabiania pieniędzy jest praca 
zawodowa.

I. P: Dziękuję za rozmowę. I życzę dużo weny 
twórczej a i spokoju, by myśli przelewać na papier.

 Rozmawiała: Iwona Pawłowska, 
 Zdjęcia: Robert Pawłowski
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powieść nie może tak leżeć w 
s z u f l a d z i e  i  c z e k a ć .  
Zgodziłam się pod jednym 
warunkiem. Niech sama 
najpierw ją przeczyta i powie 
szczerze, co o tym sądzi. I tak 
się stało. Martyna była pod 
wrażeniem historii. A ja 
poczułam, że skoro już 
jednemu czytelnikowi się 
podoba, może i innym też. 
Nabrałam odwagi. Wspólnie 
drukowałyśmy egzemplarze, 
kserowałyśmy, rozsyłałyśmy 
po wydawnictwach i udało 
się. Kiedy już wiedziałam, że 
k s i ą ż k a  w y j d z i e ,  
postanowiłam zadedykować 
ją mężowi - niedowiarkowi. I 
tak delikatnie sformułowałam 
dedykację. Teraz, po kilku 
latach, mąż cieszy się na 
r ó w n i  z e  m n ą  m o i m  
sukcesem.

I. P: Wiem, że na tej powieści nie zakończy Pani swojej 
przygody z literaturą. Co będzie dalej?
B. P: Już zaczęłam tworzyć drugą część „Zamków na 
piasku”, ale ostatnio zarzuciłam to na pewien czas, by 
napisać zupełnie inną książkę. Chcę skorzystać z szansy, jaką 
daje udział w konkursie organizowanym przez wydawnictwo 
z Lublina. Wydawca gwarantuje całkowite pokrycie kosztów 
druku zwycięskiej powieści, piękną oprawę graficzną, 
promocję, dystrybucję. Warto spróbować.

I. P: O czym będzie ta powieść?
B. P: To też literatura kobieca. Jako kobieta, od strony 
psychologicznej zgłębiam relacje między kobietą i 
mężczyzną. Bardzo mnie to fascynuje. Dlatego to będzie 
historia o pierwszej prawdziwej miłości, która po latach 
okazuje się nietrafioną inwestycją. Nie będzie to lekka i 
przyjemna powieść. Przyznam, że do napisania jej 
zainspirowała mnie tym razem prawdziwa historia.

I. P: Zanim napisała Pani „Zamki na piasku”, miała Pani 
już za sobą inne próby literackie?
B. P: Tak. Pisanie interesowało mnie od szkoły podstawowej. 
Były to zwykle drobne teksty, często wiersze. Brałam udział 
w konkursach organizowanych przez czasopisma 
młodzieżowe. Miałam nawet taki zeszyt ze swoimi tekstami, 
ale, niestety, gdzieś zaginął. Szkoda, bo miał dla mnie 
wartość sentymentalną. Na języku polskim, kiedy trzeba było 
stworzyć większą formę wypowiedzi, byłam w swoim 
żywiole. Dużo zawdzięczam mojej polonistce i 
wychowawczyni z liceum, pani Jolancie Kielar. Kierowała 
mnie nawet na polonistykę, ale mnie marzyło się prawo. 
Teraz, kiedy wydałam książkę, pogratulowała mi i 
przypomniała, jakie plany miała wobec mnie.

I. P: Kiedy czytam powieści, zastanawiam się nad tym, jak 
wiele własnego życia posłużyło autorowi za tworzywo 
literatury. Ile jest Beaty Piersisk w bohaterce jej powieści - 
Magdzie?
B. P: Ociupinka. I to taka nieistotna - mały epizodzik 
związany z młodością bohaterki i jej korepetytorem 
Wiktorem, bardzo wartościowym, szlachetnym 
człowiekiem. Poza tym jest tu jeszcze moja fascynacja 
Bieszczadami. Tam właśnie rozgrywa się główna część 
powieści. Kocham Bieszczady i często w tych górach 
spędzam wakacje. Polańczyk nad Soliną, gdzie mieszka moja 

Iwona Pawłowska: Kilka miesięcy temu wydała Pani swoją 
pierwszą powieść „Zamki na piasku”. Jak dziś czuje się 
debiutantka?
Beata Piersisk: Bardzo miło. Szczególnie ucieszył mnie 
fakt, że książka w ogóle się ukazała. Ciekawa byłam reakcji 
mieszkańców naszego miasteczka na moją powieść. Przed 
wydaniem książki towarzyszył mi strach, jak zostanie ona 
przyjęta. Ale teraz jest mi przyjemnie, bo kto ją przeczyta, 
składa mi gratulacje. Zarówno znajomi, jak i obcy. Powieść 
się podoba. Ludzie piszą do mnie, zaczepiają na ulicy, by o 
tym powiedzieć. Na razie nie spotkałam się z żadną 
negatywną reakcją. Nie było złośliwości czy docinków. 
Chociaż mogłam się z nimi liczyć, bo ludziom różne rzeczy 
się podobają lub nie.

I. P: Proszę zdradzić, kim jest Beata Piersiak?
B. P: Pospolitą kobietą. Mam dom, rodzinę, czyli męża i 
dwie córki. I o ile w życiu rodzinnym, osobistym czuję się 
spełniona, nie mogę tego powiedzieć o sferze zawodowej. 
Pracuję, wykonuję swoje obowiązki, ale nie jest to moje 
powołanie. Zawsze chciałam być prawnikiem, jednak życie 
inaczej się ułożyło. Na szczęście realizuję się w innej sferze, 
oddając się pasji, jaką jest pisanie. Gdybym mogła, 
pisałabym cały czas. Jednak trzeba też pomóc dzieciom, 
wypełniać inne obowiązki. Nie jest ich już dużo, bo córki 
dorosły. Starsza ma 21 lat, młodsza -18.

I. P: Jak rodzina odnosiła się do Pani pisania?
B. P: Kiedy zaczęłam pisać, a zrobiłam to cztery lata temu, 
zachęcona konkursem „Świata książki”, oddałam się bez 
reszty tworzeniu. Mąż był sceptyczny. Byłoby przesadą, 
gdybym powiedziała, że się śmiał, ale jego reakcja była lekko 
ironiczna. O możliwości wydania mojej książki nawet nie 
myślał, nie przypuszczał, że kiedykolwiek to się zdarzy. 
Niestety, po ogłoszeniu wyników konkursu, sama się 
zawiodłam i zniechęciłam. Przyznano tylko jedno 
wyróżnienie. Niestety, nie mnie. Pomyślałam, że książka jest 
do niczego. Nie miałam wokół siebie żadnej osoby, która by 
pomogła mi w przezwyciężeniu trudności wydawniczych. 
Nikt tego, co pisałam, wcześniej nie oceniał, nie wiedziałam, 
czy powieść w ogóle może się podobać. Pierwsze odrzucenie 
spowodowało, że sama przestałam wierzyć w sens walki o 
„Zamki…”. Myślałam sobie, że może kiedyś napiszę coś 
innego, bo widocznie nie nadszedł jeszcze czas na debiut.
    Po trzech latach, w ubiegłym roku, córka Martyna 
powiedziała mi, że trzeba by coś zrobić z tą książką. Może 
wysłać do wydawnictwa, które doceni jej wartość. Przecież 

Są wsie, które umierają: walące 
się budynki, dziurawe dachy są 
niemym świadectwem upadku, 
niegdyś tętniących życiem, osad. 
Zwabieni łatwiejszym życiem 
ludzie przenoszą się do miast - 
zazwyczaj najbliżej położonych...
Są miasteczka, które się starzeją: 
młodzi, najbardziej zdolni, 
najbardziej przebojowi ruszają w 
świat po lepsze życie. Czasem 
wracają, bo coś się nie udało, 
częściej przyjeżdżają jedynie w 
odwiedziny...
Kiedyś młodzież wyjeżdżała ze 
Złotoryi dopiero na studia, dzisiaj 
coraz większy odsetek porzuca 
perspektywę kształcenia się w 
rodzimych szkołach średnich na 
rzecz tych może bardziej 
renomowanych, w większych 
miastach.. 
Utarło się już, że jeżeli ktoś jest 
zdolny, ambitny, lub ma 
ambitnych rodziców, nie będzie 
ryzykował edukacji w 
złotoryjskich placówkach 
oświatowych. 
Odnoszę wrażenie, że dla wielu 
złotoryjan: i tych rodowitych, i 
tych z importu taki stan rzeczy 
jest na rękę. Po co wydawać 
ciężkie pieniądze na kształcenie 
elit - lepiej zająć się tylko tym, co 
"ustawa nakazuje".  Jest w tym 
pewna logika: po co zajmować 
się tymi, którzy i tak stąd 
uciekną?

Zastanawiam się, czy ktoś z 
władz naszego regionu myśli 
dzisiaj, jak będzie wyglądać pod 
względem demograficznym 
Złotoryja i jej zaplecze za 
dwadzieścia, trzydzieści, 
pięćdziesiąt lat? Czy widniejące 
w oddali urokliwe miasteczko nie 
okaże się z bliska pozbawioną 
życia osadą o pasjonującej 
historii, do której kiedyś, przed 
wiekami przybywała młodzież z 
całej Europy, by pobierać nauki 
w sławnym złotoryjskim 
gimnazjum.

     Robert Pawłowski

P.S. Swojego syna - Kacpra - 
ucznia złotoryjskiego ogólniaka, 
przepraszam: wcale nie uważam 
go za pozbawionego ambicji i 
zdolności.
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Pisanie nie jest trudneMiasto 
z perspektywami



Dzień był pochmurny, słońce nie mogło się 
przebić przez chmury, drobny kapuśniaczek od 

czasu do czasu dawał o sobie znać. Ulicą w kierunku 
Jerzmanic Zdroju mknęły auta i furmanki z 
majestatycznie ubranymi wieńcami. Wszystko 
zostało do uroczystości przygotowane, na zielonej 
murawie ustawiono namioty pełne wszelakiego 
dobra. Służby porządkowe zwijały się raźnie.  
  Plac przy scenie przypominał ogród kwiatowy, 
słoneczniki wkomponowały się w zieleń trawy 
uśmiechając się słoneczną głową, kłosy zbóż, maki, 
chabry tworzyły bukiety kwiatowe, dopełnieniem 
tego widoku były różnokształtne wieńce. 
 Zenon Bernacki w roli konferansjera przywitał 
gości.Gospodarzami tegorocznych dożynek byli 
Wójt Gminy Maria Leśna i Starosta Ryszard 
Raszkiewicz. Uroczystość rozpoczęto Mszą świętą, 
którą celebrował ks. Stanisław Śmigielski z Parafii 
NNMP W Złotoryi.Homilię wygłosił ks.Rektor 
Seminarium Duchownego w Legnicy ks.dr Leopold 
Rzodkiewicz. Podczas ofiarowania Starościna 
Dożynek Elżbieta Skop i Starosta Dożynek Adam 
Grzesiak przekazali dar pszczelarzy złotoryjskich 
„chleb i wino”. Przed błogosławieństwem 
poświęcono 18 wieńców z okolicznych wsi: 
Brennika, Ernestynowa, Gierałtowca, Jerzmanic 
Zdroju, Kopacza, Nowej Wsi Grodziskiej, Nowej 
Wsi Złotoryjskiej, Nowego Kościoła, Podolan, 
Prusic, Pyskowic, Rokitnicy, Uniejowic, Wilkowa, 
Wyskoku, Wysocka. Ileż misternej pracy trzeba 
było włożyć, aby powstały z nich ludowe dzieła 
sztuki. 
- Od czerwca zbieramy kwiaty, suszymy je i 

układamy w bukiety. Kłosy zbóż muszą być 
jednakowej wielkości, dorodne i kolorowe, aby 
uzyskać seledynowy, złoty lub brązowy kolor 
zrywamy je w różnym okresie dojrzewania. Wzory 
czerpiemy podpatrując inne wieńce. Każdy 
wielokrotnie uczestniczył w dożynkach. Nasi 
dziadkowie, rodzice robili wieńce teraz my je 
robimy-mówi jedna z uczestniczek dożynek 
Wszystkie delegacje wieńcowe uhonorowane 
zostały równorzędną nagrodą finansową i rzeczową, 
ufundowaną przez Gminę Złotoryja. W części 
oficjalnej głos zabrali: pani Wójt i pan Starosta 
dziękując za zebrane plony, trud rolnika. Życzyli, 
aby nikomu nie zabrakło chleba. Następnie 
wręczono odznaki „Zasłużony dla rolnictwa”, 
otrzymali je: Józefa Barden, Marek Ćwiok, 
Grzegorz Haniszewski, Adam Konwa, Grzegorz 
Kunecki, Adam Leszczyński, Bronisław Łysiak, 
Jarosław Makowski, Jan Orzech, Tadeusz Suchocki, 
Leon Wijatyk.  

  Lesław Leśniak, 
r o l n i k  z  
U n i e j o w i e ,  
opowiedział  
mi o swojej 
pracy: 
J e s t e m  
rolnikiem z 
wykształcenia 
i  z  
zamiłowania, 
u p r a w i a m  
ziemię na 110 
h e k t a r a c h .  
D o k ł a d n i e  
z n a m  k a ż d y  
k a w a ł e k  m o j e j  
ziemi, wiem, gdzie jest 
piasek, gdzie glina, 
wiem, gdzie mogę 
u t o p i ć  t r a k t o r .  
Uprawiam pszenicę, rzepak, buraki cukrowe, 
jęczmień jary browarny, mam typowe gospodarstwo 

towarowe. Planuję pracę, posiadam park 
maszynowy. Pracuję sam, jedynie do prac 
załadunkowych materiału siewnego i do prac 
porządkowych w gospodarstwie wynajmuję 
ludzi, korzystam też z usług przy organizacji 
żniw. Praca na roli nie należy do łatwych zajęć, 
wszystko zależy od sezonu: każdy dzień jest 
inny, pogoda może pokrzyżować plany.Klimat 
jest bardziej dynamiczny. Niekorzystne 
zmiany klimatyczne wpływają, na jakość i 
ilość plonu.... Żeby mieć zbiory, trzeba zadbać 
o ziemię, uprawy i mieć wiedzę. W tym 
pomagają mi szkolenia w okresie zimy, gdy 
ziemia odpoczywa Mam swoją dewizę 
życiową – lubię słuchać  fachowców. Czytam 
nowinki techniczne, literaturę fachową 
dotyczącą upraw i nawożenia. Trzeba umieć 
przestrzegać reguł rynkowych. Być rolnikiem 
w XXI wieku jest trudno, gwałtowne zmiany 
klimatyczne niweczą wszystkie plany, dla 
mnie to wyzwanie... 

Wieś staje się coraz piękniejsza, zadbane 
zagrody, bajeczne ogrody, zadziwiają 
niejednego przechodnia.  W konkursie na 
najładniejszą zagrodę w gminie i powiecie 
laureaci otrzymali nagrody pieniężne i książki.  
W kategorii: Gospodarstwo Rolne pierwsze 

miejsce zajęli: Weronika i Tadeusz Gajurowie z 
Gierałtowca, drugie miejsce- Wiesława i Tadeusz 
Chmielowscy z Wyskoku, trzecie- Krystyna i 
Andrzej Gruby z Rokitnicy.  W kategorii: zabudowa 
jednorodzinna pierwsze miejsce zajęła Renata i 
Mirosław Makuchowie z Wysocka, drugie miejsce -
panstwo Alina i Stanisław Szewczukowie z 
Wilkowa, trzecie miejsce zajęli: Danuta i Eugeniusz 
Niemczyccy z Wilkowa oraz Teresa i Czesław 
Regulscy z Prusic.W konkursie na najładniejszą 
zagrodę w powiecie laureaci otrzymali nagrody 
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w 
Złotoryi. Pierwsze miejsce otrzymali Weronika i 
Tadeusz Gajurowie z Gierałtowca, drugie miejsce 
Krzysztof Zwolak z Olszanicy, trzecie- Agnieszka 
Romańska-Kacprzyk z Lubiechowej.Wyróżnione 
zagrody: Julii i Ryszarda Ambroża z Zagrodna, 
Janiny Gąsior z Wojciechowa, Bronisława Kozieł z 
Pielgrzymki, Anny i Jana Madeja z Dobkowa, Róży 
i Mieczysława Połaczewskich z Twardocic, Renaty i 
Mirosława Makuch z Wysocka, Ryszarda Rapier z 
R z ą ś n i k a ,  M a r i o l i  i  J a n a  Ż e l a z k o  z  

Pielgrzymki.Wyróżniono także 
na j lepsze  pas iek i  z  kó ł  

powiatowych: Magdaleny 
Król z Dobkowa, Tomasza 

Ł u k a w s k i e g o  z  
Rząśnika, Czesława 

Z a r z y c k i e g o  z  
R z ą ś n i k a ,  
F r a n c i s z k a  
Dembick iego  z  
O l s z a n i c y ,  
Franciszka Zapała z 
M o d l i k o w i c ,  
F r a n c i s z k a  
P a w l i ń s k i e g o  z  
W o j c i e c h o w a ,  
Mieczysława Karwana 
z  G i e r a ł t o w c a ,  

Bronisława Łysiaka i Antoniego Czerpaka ze 
Złotoryi. Nagrodę za najlepsze gospodarstwo 

agroturystyczne otrzymał Krzysztof Dziąg z 
Nowego Kościoła.

  W części artystycznej dzieci z Publicznej  Szkoły 
Podstawowej w Jerzmanicach  Zdroju przedstawiły 
program przygotowany przez Irenę Ratyńską i 
Beatę Kubę, uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
numer 1 w Złotoryi  pod opieką Marzeny 
Wiśniewskiej zaśpiewały piosenki. Wieś to nie tylko 
praca, kultywowane są tradycje, zespoły ludowe 
Polanki z Nowej Wsi Grodziskiej, Macierzanki z 
Wojciechowa, Dobkowianki z Dobkowa 
zaprezentowały przyśpiewki minionego i obecnego 
czasu. W ostatnim czasie podziwiałam tańczące 
fontanny do utworów muzycznych w Polanicy 
Zdroju, ale fontanny wykonane przez strażaków z 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w niczym im nie ustępowały. Strażackie 
umiejętności i zwinność niejednokrotnie  ratują 
życie zagrożonym.
UKS „Jowisz”Jerzmanice Zdrój - sekcja Ju-Jitsu 
zaprezentowała obronę i uniki przed ciosami 
napastników. Uczestnicy dożynek mogli obejrzeć: 
wystawę płodów rolnych, rękodzieła ludowe, 
przygotowane przez Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Złotoryi, wystawę łowiecką Koła 
Łowieckiego „Tumak” z Jerzmanic Zdroju, 
wystawę zdjęć nagrodzonych posesji, wystawę 
Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Świerzawy i 
Złotoryi, wyroby rękodzielników: Martyny 

egoroczne dożynki powiatowe a zarazem Tgminne w gminie Złotoryja – już za nami. 
Przygotowano je z niezwykłą starannością i 
pomysłowością na boisku sportowym w 
Jerzmanicach Zdroju. Święto Plonów to przede 
wszystkim święto radości, pieśni, zabawy, 
podziękowań, wyróżnień i nagród a także wieńców 
imponujących swą urodą. Chwała organizatorom!
O dożynkach i niektórych problemach dotyczących 
gminy rozmawiam z wójtem gminy Złotoryja Panią 
Marią Leśną.  

Aleksander Borys: Kiedyś podczas żniw kombajny 
jeździły wzdłuż i wszerz, by zdążyć na czas ze 
zbiorem zbóż. Jak dziś radzą sobie rolnicy?
Wójt Gminy Maria Leśna: Wszyscy rolnicy 
ukończyli żniwa przed dożynkami. Teraz już są na 
tyle dosprzętowieni, że jeżeli tylko pogoda nie 
zawodzi, zbiór zbóż i rzepaków odbywa się bardzo 
sprawnie. 

A.B.: Jak wypadły żniwa w tym roku?
Maria Leśna: Z informacji przekazywanych przez 
rolników wynika, że słabiej plonowały rzepaki, ale 
wyżej niż w ubiegłym roku posypały zboża. Było to 
nawet zaskoczeniem, albowiem sucha wiosna 
wróżyła, że raczej spodziewać się możemy niższych 
plonów. 

A.B.: Czy wiadomo, kto uzyskał największą 
wydajność z ha? 
Maria Leśna: Nie ma swoistego rankingu, który z 
rolników uzyskał najwyższe plony. Wydajność cały 
czas rośnie. Rolnicy zawdzięczają to przede 
wszystkim sobie, ciągle doskonalą swoją wiedzę, 
stosują nowe wydajne odmiany, prawidłową 
agrotechnikę i ochronę roślin. Wielu ma 
nowoczesne ciągniki i maszyny. To procentuje. Nie 
ma w gminie ewidencji kombajnów, ale od 
kilkunastu lat ilość ich systematycznie rośnie. 
Każde większe gospodarstwo taki sprzęt posiada. 
Sądzę, że w gminie rolnicy indywidualni posiadają 
ok. 50-55 kombajnów zbożowych.

A.B.: Dawniej koń był podporą rolników. A jak to 
wygląda dzisiaj?
Maria Leśna: Z końmi jest sytuacja odwrotna. 
Takich, które utrzymywane są w gospodarstwach do 
uprawy roli, jest tylko kilka. Natomiast zwiększa się 
ilość gospodarstw, gdzie właściciele utrzymują 
konie w celach rekreacji i na terenie gminy jest kilku 
właścicieli takich „mini stadnin”.

A.B.: Z kim lepiej się współpracuje - z „dużymi” czy 
„małymi” rolnikami? Dużo jest w gminie dużych 

gospodarstw?
Maria Leśna: Nie narzekam na współpracę ani z 
„dużymi”, ani z tymi mniejszymi. Średnia wielkość 
gospodarstwa w gminie oscyluje ostatnio w 
granicach 13 ha. Największe mają w granicach 50-
116 ha i jest ich 22. Pomijając oczywiście kilka 
dużych gospodarstw dzierżawionych od Agencji 
Nieruchomości Rolnych po dawnych PGR-ach, 
których powierzchnia waha się od 500 do 1000 ha. 

A.B.: Przygotowanie stadionu w Jerzmanicach 
Zdroju to – według mnie – sukces. Komu go 
zawdzięczamy?
Maria Leśna: Na sukces ten solidnie zapracowała 
Rada Sołecka w Jerzmanicach Zdroju, członkowie 
Klubu Sportowego „Iskra”, sołtys. Wieś otrzymała 
pomoc finansową i sprzętową od miejscowych 
zakładów, Starostwa w Złotoryi i Urzędu Gminy. 
Powstała estrada z zadaszeniem, wykonano 
oświetlenie i częściowy remont szatni. Sukces nie 
przyszedł sam. Pomogli mu, jak zwykle, ludzie.

A.B.: Przed Urzędem Gminy stoi wiele zadań, jak 
liczny zespół podejmuje się ich na co dzień?
Maria Leśna: Urząd dziś ma 24 etaty urzędnicze 
oraz 5,5 etatów gospodarczych. Myślę, że na zakres 
działalności, jaki prowadzimy, nie ma nas za dużo, a 
są takie okresy, kiedy wyraźnie odczuwamy 
niedobór. W innych urzędach jest bardzo różnie. Są 
takie, które mają więcej pracowników, są też 
znacznie mniejsze obsady. Jest to uzależnione od 
bardzo wielu czynników - budżetu, wielkości 
gminy, zaangażowania w inwestycje itp.

A.B.: Bolączką wielu samorządów jest służba 
zdrowia, jak wygląda to w gminie Złotoryja?
Maria Leśna: W gminie funkcjonuje Gminny 
Zespół Zakładów Opieki Podstawowej, który dzień 
obecnie zatrudnia jednego lekarza na całym etacie 
oraz dwóch pracujących w niepełnym wymiarze. 
Wiem, że mieszkańcy czuliby się pewniej, mając na 
stałe lekarza w Rokitnicy, gdzie mamy wolne 
mieszkanie służbowe. Gminny Zespół jest mały, 
żeby zatrudniać specjalistów, poza oczywiście 
stomatologami, którzy pracują w każdym z trzech 
ośrodków. Tak jak w całej służbie zdrowia, pacjenci 
na pewno mieliby jeszcze sporo życzeń co do jej 
funkcjonowania, ale możliwości finansowe nasze 
zamierzenia ograniczają. Oprócz remontów bardzo 
chciałabym móc doposażyć Ośrodki Zdrowia w 
nowy sprzęt specjalistyczny. Aktualnie gmina 
opracowała wniosek do Regionalnego Programu 
Operacyjnego o wsparcie finansowe zakupu dwóch 
unitów stomatologicznych. Mam nadzieję, że nasze 
starania się powiodą.

 A.B.: W czasie dożynek jakiś dowcipniś mówił o 
wsi, która ma najgorszą drogę w gminie. Która to 
wieś? Jak dalece gmina ma wpływ na remont dróg?
Maria Leśna: Nie wiem, o jakiej wsi mówił ów 
dowcipniś, jak go Pan określił, ale na pewno jest 
jeszcze kilka wsi, gdzie stan dróg mógłby być 
lepszy. Tak się składa, że nie wszystkie drogi są 
gminne, te prowadzące przez wsie to głównie drogi 
powiatowe. Na gminnych drogach robimy, co 
możemy, szczególnie tam, gdzie można pozyskać 
środki zewnętrzne. Są to drogie inwestycje i niestety 
-  finanse nas ograniczają. Ale jak nie możemy 
zrobić asfaltu, w wielu miejscach utwardzamy drogi 
materiałem kamiennym, który otrzymujemy od 
miejscowych kopalń bazaltu: PGP „Bazalt” i 
Wilczej Góry. Właściciele tych zakładów bardzo 
nam pomagają przekazując nieodpłatnie setki ton 
materiału na utwardzenie dróg. Bardzo sobie cenię 
tę współpracę.

 A.B.: Gdybym zapytał o sukcesy, ale i porażki?
Maria Leśna: Jak w każdej działalności i w życiu - 
są sukcesy i porażki. Trudno je zdefiniować. 
Sukcesem jest każda inwestycja, którą uda się 
terminowo zrealizować a jeszcze zdobyć na nią 
finanse. Porażkę odczuwam wtedy, kiedy w moim 
mniemaniu zrobiłam wszystko, a nie udało się 
zdobyć środków na realizację zadania, bo chętnych 
– równie dobrych jak my – było stanowczo za dużo 
jak na możliwości finansowe. Myślę, że naszym 
sukcesem jest to, że systematycznie idziemy do 
przodu i wiele spraw jest za nami. Sukcesem jest też 
to, że cała Rada Gminy ma bardzo rzeczowe i 
gospodarskie podejście do rozwoju naszej gminy i 
dalekie są nam spory polityczne, a jeżeli 
dyskutujemy, są to tematy merytoryczne. Jest to 
bardzo ważne, wówczas jest więcej sukcesów, a 
mniej porażek.

Pozwolę sobie na ręce Pani Wójt z okazji dożynek 
złożyć także podziękowania wszystkim rolnikom i ich 
rodzinom za codzienny trud. Życzę zdrowia i 
satysfakcji z ciężkiej pracy. To, co widzimy, i o czym 
słyszymy na dożynkach, to zaledwie maleńka, 
odświętna część rolniczego życia. Jego większość 
pozostaje w polu – w słońcu, w deszczu, ale i w nowo 
budowanych i coraz piękniejszych domach, 
oborach, nowoczesnych kombajnach. Oby przyszły 
rok był równie udany.
Dziękuję za udzielenie wywiadu.

                                       Aleksander Borys
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Adam i Andrzej Grzesikowie, Agnieszka i Lesław 
Konopkowie, Wiesław Skop, Leszek Szpala i 
Marek Lisiecki –Tartak w Jerzmanicach 
Z d r o j u ,  M a g d a l e n a  i  M a r i u s z  
Senderkowie–Fi rma  SEND-KOM,  
Wioletta i Roman Zającowie z Jerzmanic 
Zdroju, Piekarnia „Kufel” z Jerzmanic 
Zdroju, Krystyna Wnęk EKO-MIX – 
Jerzmanice Zdrój, Techniczne 
Wyposażenie Rolnictwa-JASKOT 
z Siekieczyna, Wojcieszowianka 
S.A. z Wojcieszowa, COLAS 
Kruszywa z Palędzia Zakład Wilcza 
Góra. Zabawa taneczna zakończyła 
Dożynki Gminno-Powiatowe, które 
odbyły się w Jerzmanicach Zdroju w 
dniu 07 września 2008 roku.  
 

  Jana Kałuża

Olszowej z Wilkowa, Bogusławy Rudnickiej z 
Dobkowa, Anny Samiec z Ernestynowa, Wandy i 
Czesławy Leśniak z Uniejowic, Urszuli Sikory z 
Radziechowa, Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej wystawiło wydawnictwa, Echa 
Złotoryi oraz ciekawe reprinty.Kuchnia państwa 
Kowalskich częstowała zaproszonych gości 
bigosem, kaszanką, kiełbaską, spragnionym piwo 
gasiło pragnienie.
  Nad zdrowiem uczestników czuwały pielęgniarki z 
ZOZu, dodatkowo wykonując pomiar poziomu 
cukru oraz pomiar ciśnienia krwi. Dzieci brały 
udział w konkursach i skokach na trampolinie.  
Dożynki przygotowali rolnicy z Jerzmanice Zdroju. 
  Należy wymienić sponsorów, którzy mieli swój 
wkład w organizację tegorocznych Dożynek a byli 
to: Urząd Gminy Złotoryja, Starostwo Powiatowe w 
Złotoryi, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi, 

Gospodarski rachunek

Konkurs „Nasza wieś czysta i zadbana”

Plon niesiemy, plon...
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Z centrum Złotoryi do lekarza pierwszego 
kontaktu, czyli do przychodni rejonowej, idzie 

się szybkim krokiem całe 15 minut. Obecnie mieści 
się ona przy ul. Kwiskiej. Stary budynek zajęło 
Starostwo. Przeprowadzka była konieczna, bo 
pomieszczenia nie spełniały ustawowych 
wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia w 
sprawie „wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia zakładów opieki zdrowotnej pod 
względem fachowym i sanitarnym”.  Od jakiegoś 
czasu zmotoryzowani pacjenci mogą korzystać z 
dość dużego parkingu tuż przy budynku, z którego 
na plac przed przychodnią prowadzi wygodny 
chodnik dla pieszych. Zejście trochę zarosło trawą – 
widać, że rzadko używane - może dlatego, że 
usytuowano je tuż przy miejscach parkingowych dla 
inwalidów. Podobny do baraku budynek przychodni 
otaczają niskie, starannie utrzymane krzewy. 
Niektóre z nich kwitną zasłaniając miłosiernie do 
połowy plastikową elewację budynku. Wnętrze 
miło zaskakuje. Panuje tu nienaganna czystość i 
porządek. Tylko może za mało światła, którego 
większość pada przez otwarte drzwi, skutkiem 
czego środek korytarza jest ciemny. Utrudnia to 
trochę zabijanie czasu  czytaniem w oczekiwaniu na 
przykład na wizytę u lekarza, chociaż każdy pacjent 
zapisywany jest na określoną godzinę. Do 
niektórych lekarzy nie ma kolejek, może dlatego, że 
ci są zdyscyplinowani i pilnują kolejności 
wyznaczonej przez rejestrację. 

W rozmowie z panią Marią Filipowicz, 
kierownikiem Przychodni Rejonowej w Złotoryi, 
dowiaduję się, że oddawane są w wynajem gabinety 
na cele medyczne. Wynajmują je lekarze 
stomatolodzy (5 gabinetów) prowadzący prywatne 
praktyki i mający umowy z NFZ, kardiolog, 
pulmonolog, neurolog oraz pielęgniarki i położne 
środowiskowe.  W budynku mieści się też apteka, 
która wynajmuje dużą powierzchnię. 

- Te dodatkowe źródła dochodu stanowią około 
ośmiu procent naszego budżetu - wyjaśnia pani 
kierownik. - Wydajemy je na remonty doraźne. Na 
przykład niedawno pomalowaliśmy całą 
przychodnię wraz z piwnicami, w wielu miejscach 
położyliśmy glazurę, aby utrzymać niezbędną 
higienę i wymieniliśmy wiele okien, bo były 
nieszczelne. Wstawiono pięcioro nowych drzwi 
wejściowych i drzwi ewakuacyjne, naprawiono 
dach, zostały też wymienione rynny.

Na tym schludnym i estetycznym tle wyróżnia 
się pomieszczenie rejestracji. W założeniu miała to 
być szeroka, wygodna lada do przyjmowania 
zapisów i kontaktów z pacjentami. Ale tuż po 
wprowadzeniu się personelu do nowego budynku 
kąt z ladą został starannie odgrodzony szybami do 

samego sufitu. 
Do kontaktu 
głosowego z 
p a c j e n t a m i  
służą wycięte w 
szybach dwa 
p ó ł o k r ą g ł e  
o t w o r y  o  
w i e l k o ś c i  
dwóch dłoni. 
P a c j e n c i ,  a  
t a k ż e  i  
rejestratorki,  
muszą mocno 
podnosić głos, 
a b y  s i ę  
p o r o z u m i e ć .  
Szyby spełniają 
też pożyteczną 
funkcję. Służą 
mianowicie do 

umieszczania  przeróżnych obwieszczeń 
wewnętrznych przychodni i innych ważnych 
informacji. Może właściciel obiektu wyasygnuje 
jakieś fundusze na zmianę wyglądu tego miejsca?

Rejestracja to serce przychodni. Tu krzyżują się 
drogi lekarzy, pielęgniarek środowiskowych, 
uzyskuje się różne informacje. Na rozległym stole 
leżą zeszyty, w które wpisuje się pacjentów 

przydzielonych do poszczególnych lekarzy, stosy 
kartotek, które już były w użyciu bądź będą dopiero 
przyporządkowane do odpowiedniego zeszytu.  
Mimo, że jest już po godzinach przyjęć lekarzy, 
rejestratorki uwijają się przy pracy. Całą jedną długą 
ścianę pokoju rejestracji zajmują metalowe szafy na 
kartoteki. I to nie jest wszystko, bo część 

przechowuje się w pomieszczeniu obok. Co chwila 
któraś z kobiet wkłada bądź wyjmuje kartotekę z 
szuflad. Dwa telefony dzwonią bez ustanku i bez 
przerwy trzeba je odbierać. Jednocześnie przyjmuje 
się zapisy od osób, które stoją przy okienku. 
Kierownik przychodni wprowadziła innowację, aby 
pacjenci byli rejestrowani do lekarzy z 
kilkudniowym wyprzedzeniem na określony 
termin. Jest to ogromne udogodnienie dla 
pacjentów, lecz jednocześnie więcej pracy dla 
rejestratorek. Ciągle pilnują, czy nie zakradła się 
pomyłka (bo trochę ich się zdarza). Czasem już ci 
zapisani rezygnują z wizyty u lekarza, bo zmieniły 
im się plany. Te osoby na pewno będą się 
rejestrować jeszcze raz. W przypadkach nagłego 
zachorowania niektórzy pacjenci zostają przyjęci w 
dniu zgłoszenia.

Dziennie zapisuje się około 200 osób i te 200 
kartotek trzeba wyjąć z szuflad, a potem schować. 
Jeżeli kartoteka jednego pacjenta waży średnio 100 
gramów, to oznacza, że kobiety dziennie 
przerzucają około 40 kilogramów papieru. Na stole 
stoi komputer, który służy do ewidencjonowania 
przyjętych pacjentów oraz sporządzania 
szczegółowych raportów statystycznych dla NFZ-u. 
Jest mianowicie w planie budowa sieci 
komputerowej dla rejestracji i gabinetów 
lekarskich, bowiem dokumentacja medyczna 
pacjentów (zgodnie z zaleceniami NFZ) powinna 
być prowadzona w formie elektronicznej.

Panie Elżbieta Żukowska, Emilia Kuriata i 
Adela Kroczak to długoletnie pracownice 
przychodni. Znają prawie wszystkich pacjentów, 
wiedzą, jakich zachowań można się po nich 
spodziewać. Są zawsze miłe i uprzejme, a pretensje i 
rozdrażnienia pacjentów składają na karb ich chorób 
i wieku. 

O godzinie 13. w przychodni jest pustawo, bo to 
już w zasadzie po godzinie przyjęć pacjentów. Teraz 
lekarze mogą wyjeżdżać na wizyty domowe, do 
noworodków i wykonywać badania profilaktyczne. 
Czekam na wejście do lekarza Romualda 
Mularczyka ja,  bo jestem umówiona i  
przedstawicielka firmy farmaceutycznej. Już na 
samym początku swojego urzędowania Maria 
Filipowicz zakazała lekarzom kontaktów z 
przedstawicielami handlowymi w czasie przyjęć 
pacjentów. Mogą to robić albo po trzynastej, albo w 
czasie spotkań organizowanych w ustalone czwartki 
dla wszystkich lekarzy. Przedstawiciele 
zaakceptowali tę formę kontaktów, a pacjenci nie 
muszą się denerwować widząc, że jakaś osoba 
kradnie lekarzowi czas, który przecież winien być 
przeznaczony wyłącznie dla nich. 

Doktor Mularczyk po zakończeniu przyjęć 
siedzi w gabinecie za biurkiem zasłanym papierami, 
usiłując szybko wypełnić skomplikowane 
formularze. Przed nim piętrzy się stos kartotek.
- Widzi pani - mówi poirytowany - tu jest pesel 

pacjenta, a w tę rubrykę trzeba wpisać wiek. 
Przecież to jest powielanie niepotrzebnych 
czynności! Każdy wie, że w peselu jest data 
urodzenia. Te rozbudowane formularze są efektem 
ubocznym kolejnych reform służby zdrowia. 
Reforma przyjmie się lub nie, a formularze zostają. I 
my je musimy wypełniać. Ta dokumentacja zabiera 
lekarzom cenny czas, który przecież powinni 
poświęcić na wywiad czy badanie fizykalne. 
Dziennie przyjmuję od 60 do 70 osób, a rekordem 
było przyjęcie ponad 100 osób w jednym dniu. 
Teraz, gdy około ósmej przychodzę do pracy, 
zwykle jest zarejestrowanych 50 osób, które 
przyjmowane są przez 7 godzin, więc na jednego 
pacjenta przypada średnio… około 9 minut. Zdaję 
sobie sprawę, że to bardzo mało czasu. Ale do mnie 
jest zapisanych ponad 3 tysiące osób, więc nie mogę 
pracować wolniej, bo pacjenci musieliby za długo 
czekać na wizytę. Pamiętam, jak na początku mojej 
pracy w przychodni musiałem przyjąć za koleżankę 
30 osób. Przeżyłem horror. Wróciłem do domu z 
silnym bólem głowy. Teraz taka liczba pacjentów to 
dla mnie odpoczynek.
- Ale przecież duża ilość zapisanych pacjentów to 
dodatkowy zarobek, prawda? - Moje pytanie 
wywołuje żachnięcie lekarza. Wyjaśniam, że jestem 
tu po to, aby uzyskać informacje dla czytelników o 
składnikach zarobków lekarzy w naszej przychodni, 
jak też aby rozwiać pewne mity o tym zagadnieniu. 
- Na pewno zarobię więcej niż mój kolega, do 
którego zapisało się 2 tysiące osób, bo ma to jakiś 
wpływ na nasze wynagrodzenia - z zażenowaniem 
wyjaśnia mój rozmówca. Takiego zażenowania nie 
z a u -
waża-
łam u 
straj-
ku ją -
c y c h  
l e k a -
r z y ,  
k t ó -
r z y  
przed 
kame-
r a m i  
g ł o ś -
no
o p o -
wiadali o swoich - ich zdaniem - zbyt niskich 
zarobkach. 
- Czy przedstawiciele handlowi nie przeszkadzają 
lekarzom w pracy? 
- Wręcz przeciwnie, ci przedstawiciele informują 
nas o nowych lekach a także o tańszych 
odpowiednikach leków oryginalnych tzw. 
generykach. Mogę zatem przepisywać pacjentom 
leki nowoczesne a jednocześnie tanie, bo nie 
każdego pacjenta stać na lek oryginalny - oponuje 
lekarz. - Również apteka ma prawo zamienić 
droższy lek na tańszy odpowiednik. Ale zgadzam 
się, że liczba przedstawicieli firm oscyluje od kilku 
do kilkunastu w ciągu tygodnia.

Nie  do  końca  zgadzam s ię  z  tymi  
wyjaśnieniami. Chyba czas, aby odpowiednie 
władze w końcu uregulowały prawnie ten stan 
rzeczy.

 Pani Maria Filipowicz - kierownik Przychodni 
Rejonowej w Złotoryi zatrudnia 36 osób, w tym 7 
lekarzy pierwszego kontaktu, z czego pięciu na 
umowę o pracę a dwóch na umowę cywilno - 
prawną. W podstawowej opiece zdrowotnej 
finansowanie świadczeń oparto na rocznej stawce 
kapitacyjnej (są to pieniądze z NFZ na każdego 
zapisanego pacjenta). Fundusze te stanowią 
składnik wynagrodzenia lekarzy, przeznacza się je 
również na utrzymanie pozostałego personelu 
medycznego i pomocniczego. Z tej puli 
kierownictwo musi też zarezerwować odpowiednią 
kwotę na utrzymanie całego obiektu przychodni. 

W złotoryjskiej placówce wynagrodzenie 
lekarza składa się z płacy zasadniczej oraz 

dodatków w postaci premii w zależności od 
wykonywanych zadań. Pani kierownik stanowczo 
odmawia szczegółów na temat wysokości stawki, 
jaką otrzymuje lekarz za pacjenta i nic nie chce 
mówić o pozostałych składnikach wynagrodzenia 
zasłaniając się tajemnicą zawodową. Dowiaduję się 
jedynie, że lekarz wraz z sobotnimi i niedzielnymi 
dyżurami może zarobić 5-6 tysięcy złotych 
miesięcznie brutto, a czasem nawet ponad tę kwotę. 
- I tak nie jest to dużo jak na tak odpowiedzialny 
zawód - twierdzi moja rozmówczyni. - Pielęgniarki  
zarabiają mniej, od 2-3 tysięcy brutto wraz z 
dyżurami świątecznymi. To też zbyt niskie 
wynagrodzenie, dlatego na rynku pracy zaczyna 
brakować pielęgniarek. Jest jeszcze personel 
pomocniczy, w tym rejestratorki, które mają jeszcze 
niższe zarobki. Te ostatnie nie mają nic wspólnego z 
medycyną, ale nie muszą. Do ich zadań należy 
sprawne zapisanie pacjenta, wypełnienie 
formularza zwolnienia lekarskiego i jeszcze kilka 
innych czynności porządkowo - organizacyjnych. 

Raz w roku, przeważnie w październiku, 
kierownictwo przychodni rozpoczyna starania o 
zawarcie umów z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. 

- To nie jest proste - opowiada Maria Filipowicz. 
- Najpierw NFZ ogłasza konkursy na oferty. 
Następnie należy przygotować propozycje usług, 
jakie świadczy przychodnia.  W bardzo 
szczegółowych formularzach podaje się dane o 
zatrudnionym personelu, ilości specjalistów, 
rodzaju i ilości pomieszczeń a także o posiadanym 
sprzęcie. Chodzi tu o EKG, wagi (należy je 
legalizować co dwa lata), aparaty do mierzenia 
ciśnienia, sprzęt w poradni K i w gabinetach 
dentystycznych. Za orzeczenia o przydatności 
sprzętu płacimy średnio rocznie 4 tysiące złotych. 
N a s t ę p n i e  n a  p o d s t a w i e  d r o b i a z g o w o  
wypełnionych formularzy przychodnia zawiera z 
NFZ umowę na rok kalendarzowy. Na tej podstawie 
otrzymuje fundusze w przeliczeniu na jednego 
pacjenta. Zatem im więcej pacjentów jest 
zapisanych do przychodni, tym więcej pieniędzy 
dostaje placówka, niezależnie od tego, ilu pacjentów 
choruje, a ilu jest zdrowych. Można powiedzieć, że 
osoby, które rzadko chorują, oddają swój przydział 
pieniędzy tym, którzy często korzystają z 
podstawowej opieki zdrowotnej. Natomiast do mnie 
należy decyzja, w jaki sposób rozłożyć fundusze, 
aby wystarczyło i na pensje dla pracowników, i na 
utrzymanie obiektu, no i przede wszystkim- na 
leczenie pacjentów. Chcę się pochwalić, że nasza 
placówka nie ma żadnych długów - z nieukrywaną 
dumą dodaje pani Maria. 

W odpowiedzi na comiesięczne rozliczenia 
skrupulatnie aktualizowane do każdego siódmego 
dnia miesiąca przychodnia pieniądze z NFZ 
otrzymuje raz na miesiąc. Nie ma więc 
niebezpieczeństwa, że gdy ktoś zachoruje pod 
koniec roku, zabraknie dla niego pieniędzy np. na 
badania diagnostyczne. Z uwagi na ruch ludności 
liczba pacjentów stale się zmienia. Obecnie ich 
liczba ustabilizowała się na poziomie około 18300 
osób. To trochę więcej niż liczba złotoryjan, bo 

przychodnia obejmuje swoim zasięgiem jeszcze 
Jerzmanice. Poza tym teraz nie ma żadnych 
ograniczeń, jeśli chodzi o przynależność. Jeżeli ktoś 
wybrał przychodnię złotoryjską,  nie można tego w 

żaden sposób ograniczać. Do naszej placówki 
należy nawet kilkoro legniczan i mieszkańców 
okolicznych wsi.

Dowiaduję się następnie od pani kierownik, że 
skierowania do specjalistów, które wydają lekarze, 
nic przychodni nie kosztują. Potwierdza to również 
doktor Romuald Mularczyk. Teoretycznie można 
wydać takich skierowań ile się chce. Jednocześnie 
instytucja lekarza rodzinnego polega na tym, że ma 
on wiele chorób leczyć sam. Może dlatego, że do 
specjalistów są długie kolejki oczekiwania sięgające 
nawet sześciu miesięcy.
- Interna to ogrom wiedzy, którą winien wykazać się 
lekarz - mówi doktor Romuald. Zawód lekarza 
wybrałbym na pewno ponownie, i jeszcze raz, i na 
pewno czwarty, i piąty. Nie ma nic cenniejszego nad 
życie i zdrowie ludzkie.
Pani Maria Filipowicz wyjaśnia, że wcześniej 
przychodnie miały wyznaczoną pulę pieniędzy na 
skierowania do specjalistów. Gdy ta pula nie została 
rozdysponowana ,  zaoszczędzoną  resz tę  
wykorzystywano na inne cele. Jednak obecnie 
wynagrodzenie lekarza zupełnie od tego nie zależy. 
Natomiast o zasadności skierowań na badania 
diagnostyczne, laboratoryjne i obrazowe w celu 
zdiagnozowania choroby decyduje lekarz. 
- Często zdarza się, że pacjenci skierowani do 
specjalistów i kontynuujący to leczenie, wracają do 
lekarza pierwszego kontaktu po skierowania na 
badania kontrolne. Tymczasem obowiązek ten 
spoczywa na lekarzu specjaliście. Wymuszanie 
przez niektórych pacjentów tych skierowań stanowi 
niepotrzebne obciążenie naszego budżetu - wyjaśnia 
pani kierownik. - NFZ zaleca, aby wydatki na 

badania stanowiły minimum 7-10 procent budżetu, 
a w naszej przychodni wydajemy na to do 20 
procent. Z naszej strony jest więc znaczne 
przekroczenie. Nie wiem jednak, jak to wygląda w 
porównaniu z innymi przychodniami, bo nie mam 
możliwości sprawdzenia tego faktu. Zresztą 
większość placówek jest sprywatyzowana. 
Chciałam jeszcze przypomnieć, że do niektórych 
specjalistów nie trzeba mieć skierowania od lekarza 
pierwszego kontaktu. Samodzielnie pacjent może 
udać się do dentysty, ginekologa, okulisty, 
dermatologa, poradni przeciwgruźliczej.

 Za zarządzanie przychodni odpowiada 
kierownik. Jest on powoływany i odwoływany 
przez burmistrza, który ustala też wynagrodzenie 
k i e r o w n i k o w i .  O rg a n e m  d o r a d c z y m  i  
opiniodawczym przychodni jest Rada Społeczna 
powoływana przez Radę Miejską. Rada Społeczna 
zbiera się cztery razy do roku i ocenia pracę 
kierownika przychodni na podstawie sprawozdania 
z działalności, którą ten ma obowiązek jej składać. 
Ocena wydawana jest w formie opinii przedkładanej 
Radzie Miejskiej. Raz do roku kierownik ma 
obowiązek składać sprawozdanie z działalności 
przychodni właśnie Radzie Miejskiej.

 Doktor Romuald Mularczyk opowiada o 
najczęstszych schorzeniach z jakimi styka się w 
czasie pracy.
- W naszej przychodni dominują pacjenci z 
chorobami układu krążenia, czyli z chorobą 
niedokrwienną serca, nadciśnieniem tętniczym. Na 
przykład dzisiaj 70 procent stanowiły choroby 
układu krążenia - opowiada. - Większość pacjentów 

to osoby w podeszłym wieku, tj. powyżej 65 roku 
życia. Sporo też jest chorób z pogranicza 
reumatologii, ortopedii, neurologii, często choroby 
zwyrodnieniowe stawów, kręgosłupa, stawów 
obwodowych. Jest jeszcze problem otyłości i 
zwiększająca się zapadalność na cukrzycę przede 
wszystkim typu drugiego. A okresami, w zależności 
o d  a u r y ,  
zwiększają się 
infekcje.   

B a r d z o  
mnie jeszcze 
i n t e r e s u j e  
sprawa szkoleń 
lekarzy. Otóż 
z g o d n i e  z  
n o w y m  
p r z e p i s e m  
prawnym każdy 
lekarz musi w 
ciągu czterech 
lat uzbierać 200 
p u n k t ó w  
edukacyjnych. Zadanie pilnowania tego należy do 
samego zainteresowanego. Realizuje to zalecenie 
b iorąc  udzia ł  w szkoleniach ,  kursach ,  
konferencjach, również poprzez rozwiązywanie 
testów medycznych. Każdy rodzaj dokształcania 
jest inaczej punktowany. Część z nich jest bezpłatna, 
jednak za większość się płaci. Zatem, aby lekarz 
mógł sprostać wymaganiom, musi ponosić 
dodatkowe koszty. A szkolenia odbywają się w 
ośrodkach akademickich, z których najbliższy 
mieści się we Wrocławiu… 
- To jest novum - opowiada doktor. - Koniec 2008 
roku jest pierwszym czteroletnim okresem, w 
którym należało gromadzić wymagane punkty. Nikt 
nie wie, jakie mogą być konsekwencje w przypadku 
braku ich minimalnej liczby. Osobiście uważam, że 
to doskonały przepis. Dzięki temu mamy dostęp do 
najnowszych informacji i badań naukowych, które 
nie zdążą ukazać się drukiem. Mnie się to bardzo 
podoba.

W gabinecie zabiegowym przychodni pracują 
uprzejme, kompetentne, znający doskonale swój 
zawód pielęgniarki Danuta Maas, Danuta 
Apostoluk i Barbara Jabczuga. Tutaj pacjent 
może przyjść na zastrzyk domięśniowy, dożylny lub 
podskórny, zmierzyć ciśnienie, zrobić EKG. 
Naturalnie wszystkie te zabiegi muszą być zlecone 
przez lekarza. W poradni dzieci zdrowych wykonuje 
się badania przesiewowe, to znaczy pomiary wagi i 
wzrostu w stosunku do wieku niemowląt oraz dzieci 
w wieku dwóch, czterech i sześciu lat życia oraz 
szczepienia ochronne.

Do gabinetu zabiegowego udaję się również i ja 
w celu zrealizowania programu profilaktyki układu 
krążenia, jednego z tych, jakie oferuje nieodpłatnie 
NFZ za pośrednictwem przychodni. Pielęgniarka 
najpierw robi wywiad ze mną zapisując dane w 
szczegółowym formularzu, następnie mierzy mi 
obwód pasa i ramienia, po czym staję na wagę. 
Ponieważ wiem od pani kierownik, że urządzenia te 
są legalizowane, bardzo mnie cieszy odczytany 
wynik. Natomiast niepokoi pomiar ciśnienia 
mierzony na nadgarstku, bo wynik jest zbyt wysoki. 
Zwykle jest niższy. Na szczęście powtórzony 
pomiar wykazuje prawidłowy, niski wynik. Na 
koniec pobierana jest krew z żyły. Glukometr 
wykazuje normalny poziom cukru głodnej osoby, 
jaką jestem o godzinie siódmej rano. Pozostałe 
analizy krwi przeprowadzi laboratorium nieco 
później. 

Po kilku dniach jedna z pielęgniarek telefonuje 
do mnie w celu uzgodnienia wizyty u lekarza, do 
którego udaję się o umówionej godzinie, aby 
uzyskać diagnozę co do mojego układu krążenia. 
Pan doktor zapoznawszy się z wynikami analiz i 
porównaniu ich ze specjalną tabelką stwierdza 
ponad wszelką wątpliwość, że jestem wolna od 
chorób układu krążenia i przez dziesięć najbliższych 
lat na te choroby na pewno nie zachoruję. 
Szlachetne zdrowie…
  Agnieszka Młyńczak

wrzesień 2008

Przychodnia, jakiej nie znamy

Maria Filipowicz - kierownik Przychodni

Rejestracja - serce przychodni

Doktor Romuald Mularczyk

W przychodni panuje nienaganna czystosc i porzadek

Rejestratorka Emilia Kuriata  przy pracy

Rejestratorka Elzbieta Zukowska przy pracy
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Historia kolarstwa w Polsce sięga czasów 
przedwojennych. Mało kto jednak pamięta 

ówczesnych kolarzy. Więcej znane epizody sięgają 
czasów powojennych związanych z Wyścigiem Pokoju. 
Tamta atmosfera oraz nasze zwycięstwa wyzwoliły w 
polskim narodzie chęć sportowego współzawodnictwa. 
Współczesne kolarstwo na naszym terenie kojarzy się z 
takimi grupami jak Baszta Złotoryja, Zywer-Legnica , 
MotoMróz Rzymówka. Młodzi i zaawansowani stażem 
zapaleńcy uczestniczą we Wstędze Kaczawy, Grodach 
Piastowskich a w 2008 w Mistrzostwach Polski MTB. 
Nasz teren pozwala rozgrywać fascynujące wyścigi, 
podczas których młodzież do utraty sił walczy o miejsce 
na podium.

Jest wielu ludzi z naszego miasteczka, którzy 
zetknęli się z kolarstwem. Oto niektórzy z nich: Andrzej 
Burzyński, nieodżałowany Henryk Kopciewicz, 
Władysław Gągorowski , Stanisław i Adam Zakrzewski 
Przemek Kałuża, Sławek Nowak, Wojtek Podobiński, 
Tomek Durachta, Marcin Bednarz, Kasjan Staronka, 
Grzegorz Wybraniec, Przemek Szczucki i inni.

Przemek Kałuża tak wspomina ten okres: 
Tak naprawdę pasję rowerową zaszczepili we mnie Paweł 
i Andrzej Burzyński. Lubiłem się ścigać. Mój zapał i 
potencjał umiał wykorzystać pan Andrzej. Zaproponował 
mi udział w wyścigu bez treningu i od razu start. Dlaczego 
nie? – pomyślałem. I tak to się zaczęło. Nie wygrałem 
wtedy. Nie mogłem się z tą myślą pogodzić i zacząłem coś 
z tym robić. Rodzice kupili mi rower” Superior”- góral, 
miałem na czym jeździć. Nie był to rower, o jakim marzy 
kolarz, ale dla mnie początkującemu kolarzowi 
wystarczał. Pan Andrzej kochał jazdę rowerem, był 
zapaleńcem, umiał porywać młodzież. Pierwsze treningi 

dawały w kość, ale lubiłem wyzwania. Trasę do treningów 
wyznaczaliśmy sami, jeździliśmy do Podgórek, na 
Kapelę, na Rosochę i nie tylko. Niejedna zmotoryzowana 
osoba wie, że to trudna trasa. Pogoda nie była ważna. 
Pamiętam, jak jeździłem zimą. Musiałem się 
zabezpieczyć przed utratą ciepła (śmiech). Pod ubranie 
wkładałem gazety.  Z czasem dorobiłem się 
odpowiedniego stroju ze złotoryjskim orłem i barwami 
miasta. Jako członkowie Złotoryjskiego Stowarzyszenia 
Cyklistów organizowaliśmy pierwsze wyścigi, 
wyznaczając trasę, przygotowując ciepły posiłek, 
herbatę. Moja mama otaczała wszystkich opieką 
pielęgniarską. Duży wkład w istnienie naszego klubu 
miała pani Edyta Ewertowska, która prowadziła całą 
dokumentację klubową i współorganizowała wyścigi. 
Braliśmy udział w lokalnych wyścigach w Złotoryi. 
Potem był Chojnów, Świerzawa, Nowogrodziec, 
Bolesławiec, Wałbrzych, Walim, Nowa Ruda, Jelenia 
Góra, Cieplice. Puchary i dyplomy są pamiątką z tamtych 
czasów. Ścigaliśmy się z zawodnikami z różnych miast. 
Wspominam takie nazwiska jak: Zywer z klubu Zywert- 
Legnica, Paweł Kupiec, Marian Mróz z klubu Moto- 
Mróz Rzymówka.

Poznałem byłego kolarza Romana Szczepańskiego. 
To on pomógł mi nawiązać kontakt z markową  hurtownią 
sprzętu rowerowego. Ileż pieniędzy tam zostawiłem, tylko 
ja wiem. Jeździliśmy z Tomkiem do Czech po lekkie ramy 
rowerowe, bo rower lekki jest szybszy. Kolarstwo to drogi 
sport. Jakże byłem dumny, kiedy załapałem się na 
„pudło”. Naprawdę chciało się żyć. Moje motto 
brzmiało: „wszystko albo nic”. Całkowicie oddawałem 
się pasji. Każda okazja była dobra, aby wsiąść na  rower . 
Nieważne były nawet święta, ja kochałem jeździć.

O Tomku Durachcie można by rzec: mały, drobny, 
człowiek, ale byk. I nie ma w tym przesady. O sobie mówi 
tak:

Moja przygoda z rowerem zaczęła się w wieku 13 
lat. W tym czasie jeździłem z bratem Zenkiem, który miał 
już doświadczenie w kolarstwie szosowym. Na małym 
Sprincie - rowerze –szosówce odziedziczonym po bracie 
dziennie pokonywaliśmy  ponad 40 km na górę 
szybowcową w Jeżowie Sudeckim. Tak wyglądały moje 
treningi. Dlaczego Jeżów Sudecki? Trawers (Centralny 
Ośrodek Lotniczy ZHP), do którego należałem, miał tam 
bazę. Andrzej Burzyński, założyciel mojego pierwszego 
klubu, zarażał wszystkich uporem i pasją. Organizował 
treningi, wyjazdy na wyścigi. Z szosówki przesiadłem się 
na górala, na MTB.

Jako czternastolatek wystartowałem w czasówce na 
Kapeli. Spodobała mi się ta rywalizacja. Było dużo 
emocji i trochę dreszczyku. Potem rywalizowałem w 
cyklach wyścigów MTB – przełaj. 

Mistrzostwa Polski w Chojnowie w kolarstwie 
przełajowym organizowane przez Polski Związek 
Kolarski odbywały się od lat w marcu,  a co za tym idzie, 
narażeni byliśmy na mróz, śnieg, deszcz, błoto. Warunki 
sanitarne były fatalne, mycie odbywało się w zimnej 
wodzie, posiłki organizowaliśmy sami, przebieraliśmy się 
w autach, którymi przyjechaliśmy. A jednak to mi 
odpowiadało, lubiłem takie wyzwania. Startowałem w 
wyścigu Czesława Langa popularnie  nazwanym 
„Langiem” w  Polanicy, Szczawnie Zdroju, Świeradowie 
Zdroju. To było coś! W czasie jazdy wzrastał poziom 
adrenaliny, kochałem takie trasy. Koledzy – kibice znają 
mnie z ostrych ryzykownych zjazdów, na których można 

było skręcić kark, lecz ja panowałem nad 
rowerem. W Langu zająłem 23 miejsce na 
70 zawodników z czołówki krajowej i  
zagranicznej. Nigdy nie zapominałem o 
kasku, który ratował moją głowę z opresji. 
Na wyścigach przeżyłem  kraksy, ale dopóki 
rower  by ł  sprawny wsiadałem i  
kontynuowałem jazdę. 

Obecnie biorę udział w „ogórkach” to 
znaczy w wyścigach regionalnych. Dawniej 
wyjeżdżając na wyścig, organizowaliśmy 
ekipę z kilku zawodników: Przemka Kałuży, 
Przemka Szczuckiego, Mateusza Hanczyna, 
Wojtka Podobińskiego, Grzegorza 
Wybrańca. Teraz już jestem zmotoryzowany 
i niezależny. Sam decyduję, który wyścig 
wybiorę. Należałem do klubów: ZSC, 
Baszta Złotoryja, Legnickiego klubu” 
Zywer ”, zaliczyłem wiele „Langów” i 
innych wyścigów. To nie znaczy, że 
zdradziłem Złotoryję, prawie zawsze byłem 
aktywny,  organizując wyścigi z ZSC i 
Basztą Złotoryja.

Zywer –Legnica dał mi możliwość 
uczestniczenia w zgrupowaniu w Polanicy 

Zdrój. Treningi pod okiem trenera były codziennie. 
Otrzymałem kompletny strój zimowo-letni, ale  rower i 
buty musiałem mieć własne. Państwo Zywer stworzyli 
rodzinną atmosferę i ciepły klimat. Nauczyłem się od nich 
programów treningowych, wewnętrznej dyscypliny, 
zdobyłem nowe doświadczenia. Podczas zawodów 
spotkałem takie osobistości, jak: Jacek Sielużycki (Mistrz 
Polski), Marek Galiński, Piotrek Formicki (Mistrz Polski 
i wicemistrz świata w kategorii Junior).  Z perspektywy 
czasu w kolarstwie amatorskim zmieniło się wiele na 
korzyść maratonów. Bierze w nich udział niejednokrotnie 
1000 osób. Zawody są dobrze zorganizowane. Dla 

zawodników na trasie 
s ą  b u f e t y  
z a o p a t r u j ą c e  w  
napo je  i  ba tony  
energetyczne. Każdej 
imprezie towarzyszą 
stoiska, gdzie można 
kupić wiele fajnych 
rzeczy do ubrania i 
osprzęt do roweru. 
Czasami uda się 
pozyskać sponsora na 
dojazdy, na wpisowe, 
na  licencję, która jest 
wymagana na każdym 
wyścigu. Wyścigi w 
których brałem udział 
o d b y w a ł y  s i ę  w  
różnych regionach 
kraju i za granicą, 
więc przy okazji  
zwiedzałem ciekawe miejsca, zachwycając się pięknem 
krajobrazu. Najdalej w Polsce byłem w Krakowie, a za 
granicą w Libercu.                                             

Uważam, że idealny wyścig  to taki, gdy trasa 
przygotowana jest w stopniu trudnym technicznie i 
interwałowym (dużo podjazdów i zjazdów) oraz jest 
możliwość spożycia posiłków regeneracyjnych. Ważne 
jest też zaplecze sanitarne.

 Zwycięstwa powinny torować drogę do kariery. 
Moim wymarzonym klubem był CCC Polsat. Życie 
podyktowało inne plany. Nie mogłem poświęcić się 
całkowicie kolarstwu. Posiadam gospodarstwo, które 
wymaga czasu i pracy. Wraz z bratem z powodzeniem 
prowadzimy szkółkę jazdy konnej. Nie mam zamiaru 
zrezygnować z kolarstwa. Będę się ścigał, dopóki starczy 
mi sił i czasu. To miłość mojego życia, w tym czuję się 
spełniony. Jestem nadal czynnym zawodnikiem amatorem 
w klasie senior – elita (21-30 lat ). 

W Złotoryi odbyły się Mistrzostwa Polski 
organizowane przez Czesława Langa. Uważam, że 
docenili walory Pogórza Kaczawskiego i naszego 
m i a s t e c z k a .  
W o j c i e c h  
Podobiński na 
1 0 0  
u c z e s t n i k ó w  
z a j ą ł  2 3  
miejsce. Dumny 
byłem, że mój kolega uczestniczył w tak prestiżowej 
imprezie. Miałem okazję poobserwować rożne ekipy z 
całej Polski, sprzęt rowerowy oraz zaplecze techniczne. 
Byłem pod wrażeniem. 

W najbliższym czasie planuję udział w maratonie w 
Karpaczu organizowanym przez Macieja Grabka (były 
zawodnik z CCC, z którym wcześniej się ścigałem).

Edyta Ewertowska jest bardzo energiczną osobą. Od 
samego początku działa społecznie na rzecz kolarstwa w 
naszym rejonie:

W naszej kolarskiej Złotoryi działamy już 10 lat. 
Założenie ZSC było zasługą Andrzeja Burzyńskiego i 
Adama Zakrzewskiego. Moim zdaniem w ZSC nastąpił 
rozłam z powodu różnicy temperamentu.  ZSC 
propagował rekreację, wybierał łagodne  trasy, 
natomiast młodzież miała niedosyt. Chciała jeździć 
dynamicznie i wybierała  dłuższe trasy, by pościgać się. 
Chciała zajmować miejsca na podium, wygrywać. I w tym 
momencie powstała „Baszta Złotoryja”, (formalnie 
zarejestrowana w 2003 roku Starostwie jako 

Stowarzyszenie). W kalendarzu 
miejskim i ogólnopolskim jako klub 
byliśmy wyłącznym organizatorem 
k i l k u  i m p re z .  We  w r z e ś n i u  
organizowaliśmy Wyścig o Puchar 
Burmistrza Miasta MTB w marcu  
Wo j e w ó d z k i e  M i s t r z o s t w a  w  
przełajach, w czerwcu Rowerowy 
Dzień Dziecka, od kwietnia do 
początku wakacji organizowaliśmy 
mini kolarskie piątki dla dzieci - w ten 
sposób  s zuka l i śmy  ta l en tów.  
Poświęcaliśmy swój prywatny czas. To 
b y ł  t y p o w y  w o l o n t a r i a t ,  
„wtapialiśmy” własne pieniądze. 
Środki z Urzędu Miasta dostawaliśmy 
bardzo skromne,  ale i za nie zawsze 
dziękowałam. Mimo że klub produkuje 
już kolejne stroje, żaden zawodnik nie 
płaci składki klubowej, nie pobieramy 
żadnych opłat za treningi. Wyścig to 

pierwsze na tym samym miejscu uplasował się Grzegorz 
Wybraniec, w kategorii Młodzik drugie miejsce zajął 
Szymon Zagórski. W Złotym Stoku Junior młodszy - 
Dawid Brudziński był pierwszy. 

Dawid Brudziński w ogólnopolskim rankingu 
zawodników też był pierwszy, w ubiegłym roku był na 
drugim miejscu, jako jedyny zawodnik wygrał z 
faworytem z Rosji przy międzynarodowej obsadzie.

 Szymon jest mistrzem województwa w MTB, zajął 
czwarte miejsce w Międzynarodowym wyścigu Bank BPH 
Grand Prix MTB (na cztery wyścigi wziął udział w 
trzech). W generalnej klasyfikacji był w pierwszej 
dziesiątce. Wychowanek  pana Mariana Mroza i klubu 
Baszta - Wojtek Podobiński jeździ teraz w grupie 
zawodowej Mostostal Puławy. W tym roku wygrał Puchar 
Polski w kategorii Orlik.

Na początku na nasze wyścigi przyjeżdżało 140 
zawodników - obecnie 70. W modę weszły maratony i 
czołowi zawodnicy tam się ścigają.  Robimy to po to, by 
młodzież zachęcić do kolarstwa. Przykładem jest Majka 
Włoszczowska tegoroczna wicemistrzyni Olimpijska w 
MTB, która swą przygodę kolarską rozpoczynała na 
lokalnych wyścigach MTB. Obecnie zawodnicy szlifują 
formę przed wyścigiem z cyklu Cross Country, który 
odbędzie się 28 września 2008 roku na Górce 
Mieszczańskiej w Złotoryi, na który serdecznie 
wszystkich zapraszamy. 

Kasjan Staronka jest rzecznikiem i fotografem 
klubowym, zaczynał jako zawodnik.

Moja przygoda z rowerem rozpoczęła się 12 lat temu 
w Myśliborzu. Startując na pożyczonym rowerze i w 
pożyczonym kasku, jako jedyny posłuchałem sędziów, 
którzy zaznaczyli, że po starcie honorowym wszyscy mają 

się zatrzymać w ustalonym miejscu i dopiero stamtąd 
rozpocznie się rywalizacja. Ja się zatrzymałem – reszta 
pojechała. Dostałem wtedy nagrodę fair play.

Na dobre jeździć zacząłem w 2000 roku, a 
najbardziej intensywne były sezony 2003-2004 – wtedy 
też startowaliśmy w Dolnośląskim Pucharze Miast. Był to 
najważniejszy cykl wyścigów na Dolnym Śląsku, szkoda 
że od 3 lat nie jest kontynuowany. Wtedy też na dobre 
zaczęła się moja przygoda z pisaniem o wyścigach oraz 
ich fotografowaniem. Jako rzecznik prasowy Pucharu 
byłem odpowiedzialny za promocję wyścigów, publikację 
informacji na stronie, kontakty z patronami medialnymi.

Teraz ze względu na pracę i studia rower został 
odstawiony na bok, mniej też udzielam się 
fotoreportersko – ale mam nadzieję, że w najbliższym 
czasie to się zmieni.

Wraz z organizacją wyścigów powstała strona 
internetowa. Kilka dni temu zanotowaliśmy na niej 
gościa numer 50.000. Strona istnieje od prawie 6 lat i 
cieszy się dużą popularnością także dlatego, że można u 
nas znaleźć zdjęcia z najważniejszych i najbardziej 
prestiżowych wydarzeń kolarskich w Polsce – cyklu Bank 
BPH Grand Prix MTB, Mistrzostw Polski, Wyścigu 
Szlakiem Grodów Piastowskich czy choćby 
wymagającego wjazdu na Śnieżkę.

                 Rozmówcami Jany Kałuży byli:
       Edyta Ewertowska , Grzegorz Wybraniec,  

 Tomasz Durachta, Kasjan Staronka,  
 Przemysław Kałuża.

Sławek Nowak .  
Kolarstwo górskie jest najtrudniejsze ze wszystkich 

kolarskich dyscyplin i  niesamowicie drogie, a to 
ogranicza dostęp młodzieży do jego uprawiania. Osprzęt 
i rower do treningów często są niedostępne. 

Zawodnikiem może zostać osoba zdyscyplinowana, 
wytrwała, wytrzymała, ciesząca się dobrym zdrowiem. 
Nie ukrywam, że musi mieć talent.

Mamy 10 zawodników którzy jeżdżą i obsadzają 
zawody. W  Dolnośląskich Wyścigach MTB Dawid 
Brudziński, Bartek Nawojczyk , Szymon Zagórski, Ernest 
Cichy stanowią ścisłą czołówkę. W tak małym klubiku 
takie sukcesy!.Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, ile 
pracy trzeba włożyć, by stanąć na podium! Trzy lata 
wcześniej dostawaliśmy dubla od czołowych zawodników 
a teraz zawodnicy Baszty seryjnie zaczynają wygrywać w 
dolnośląskich i ogólnopolskich zawodach. Nie byłoby to 
możliwe, gdyby nie oddani dla klubu sponsorzy. Oni też 
przyczynili się do sukcesów, za co wszystkim bardzo 
dziękuję.

Grzegorz Wybraniec to „motor” Klubu  Baszta w 
Złotoryi.

Rower i wyścigi to marzenia mego dzieciństwa. W 
latach  80. bardzo modny był Wyścig Pokoju, wtedy 
marzyłem, aby zostać kolarzem. Wiele lat później Adam 
Zakrzewski zaproponował mi wspólne treningi. Kupiłem 
górala, a potem rower szosowy. Wolę jeździć na góralu, 
bo jest bezpieczniejszy. Szosa stała się niebezpieczna, tylu 
już kolarzy zginęło! 

Mieliśmy ekipę: Przemek Kałuża, Sławek Nowak, 
Wojtek Podobiński, Tomek Durachta, Marcin Bednarz, 
Kasjan Staronka… Trenowaliśmy codziennie w okresie 
przygotowawczym. Mam szacunek dla 
rywali, lubię się ścigać, cieszą mnie 
z w y c i ę s t w a .  D l a  Z S C  z d o b y ł e m  
wicemistrzostwo Polski w przełajach, 
ścigałem się z  wieloma zawodnikami 
polskiej czołówki. Kilkakrotnie stanąłem na 
podium w Wyścigu „O Złotą Wstęgę 
Kaczawy”. Jestem z tego dumny, tym 
bardziej, że ten sukces przypadł w udziale 
mnie i panu Tadeuszowi Ferkalukowi. 

Wyścig, który odbędzie się w Parku 
Mies zczańsk im  j e s t  kon tynuac ją  
pierwszych zawodów. To już 10 rocznica.

Obecnie prowadzę sekcję kolarstwa 
górskiego. Członkowie Baszty podzieleni 
są na grupy wiekowe. W grupie najmłodszej 
- Żakach (9 – 11 lat ) jeździ Zuzia 
Wybraniec, Rafał Nawojczyk, Andrzej 
Szlacheta. Grupa Młodzików (13 -14 lat ) to 
Szymon Zagórski, Bartek Nawojczyk, Jacek 
Grzybowski. Juniorem młodszym (15 lat) 
jest Dawid Brudziński, w kategorii Orlik 
jeździ Tomek Durys. Ja jeżdżę w najstarszej 
grupie Masters(od 30 lat). Kiedy wychodzi 
kalendarz startów, ustalamy, na jaki wyścig 
jedziemy. Treningi odbywają się 3 - 4 razy w tygodniu. 
Młodzi adepci jeżdżą od 1,5 do 3 godzin, wszystko zależy 
od stopnia zaangażowania. W weekend wyjeżdżamy na 
wyścigi. Oprócz satysfakcji  nie mam z tego żadnych 
korzyści materialnych, a raczej manko w budżecie 
domowym (śmiech). Z chwilą, kiedy Baszta zaczęła 
odnosić znaczne sukcesy, z Urzędu Miasta dostaliśmy 
większy zastrzyk pieniężny, który jest przysłowiową 
kroplą w morzu potrzeb. 

Jesteśmy dumni z naszych zawodników. W 
Jaworzynie Śląskiej  w wyścigu: w kategorii Żak pierwsze  
miejsce zajął Andrzej Szlacheta, w kategorii Masters 

d r o g i e  
przedsięwzięcie. Jest 
b a r d z o  d u ż o  
w y r z e c z e ń .  N i e  
w y s t a rc z a  t y l k o  
zapał. Średnio wyścig 
kosztuje 4 tysiące 
złotych. Musi być 
karetka pogotowia, 
która jest bardzo 
droga, sędziowie… 
Ludzie czekają na 
nagrody, oczekiwania 
rodziców naszych 
z a w o d n i k ó w  s ą  
b a r d z o  d u ż e .  
Grzegorz pozyskuje 
sponsorów, można by 
rzec,  miłośników 
kolarstwa. Bez nich 
wielu przedsięwzięć 

nie zrealizowalibyśmy.
Organizując pierwszy wyścig na Górce 

Mieszczańskiej, podchodziłam do tego na zasadzie „ 
jakoś to będzie”. Rzeczywistość nas przerastała, jednak 
poradziliśmy sobie. Mieliśmy grupę ludzi, która z nami 
sympatyzowała. Każdy,  na miarę swych możliwości, miał 
swój udział w wyścigu. Tomek zadbał o bezpieczeństwo 
na trasie, zabezpieczał drzewa słomą, której miał pod 
dostatkiem. Chłopcy po wyścigach Tour de Polonia 
przywozili taśmę jako cenną zdobycz. Ja dawałam sobie 
radę z papierami. Pani pielęgniarka pisała dyplomy, 
rozdawała grochówkę i sprawowała opiekę medyczną. W 
razie potrzeby zamiast karetki był samochód Grzegorza.

Grześka  w  ogó le  podz iwiam.  Po t ra f i ł  
przygotowywać trasę, komentować wyścig, puszczać 
muzykę i jeszcze ścigać się. Na którymś wyścigu nie było 
komu nalewać zupy, zaangażowaliśmy moich znajomych, 
którzy nas odwiedzili. Wyścigi „O Złote koła Starosty” w 
LO też miały swoją historię. Organizowane były w marcu. 
Na 5 wyścigów 4 były zaśnieżone, pługi śnieżne nie mogły 
wjechać, musieliśmy ręcznie odśnieżyć trasę. Ale 

zaplecze było 
d o b r z e  
zorganizowane, 
można było się 
p o s i l i ć  w  
stołówce ciepłą 
zupą i  herbatą. 

Była możliwość umycia się w ciepłej wodzie, otwarty był 
sklepik z łakociami .To była zasługa pani Dyrektor. 

Wyścigów przełajowych było mało, nasz wyścig 
dawał możliwość sprawdzenia formy na początku sezonu, 
jeszcze przed Mistrzostwami Polski. 

Nawiązaliśmy współpracę z pięcioma miastami: 
Wołów, Trzebnica, Lubin, Legnica, Złotoryja. 
Organizowaliśmy Puchar Pięciu Miast w MTB, czyli 
Grand Prix. W każdym z tych miast odbywały się wyścigi. 
W pewnym momencie stało się to naszą pasją. W każdy 
weekend jechaliśmy do innego miasta na wyścigi. 
Nawiązaliśmy dużo kontaktów. Tempo życia było 
ogromne. Uważam, że jeśli są zadania do wykonania i 
człowiek tym żyje, to jest łatwiej.

Chciałam się pochwalić naszymi sukcesami. Od 
trzech lat mamy duże osiągnięcia. Dawid Brudziński w 
2007 roku w klasyfikacji generalnej w swojej kategorii 
wiekowej  był pierwszy w Polsce. Zdajemy sobie sprawę,  
że jesteśmy tylko jego przechowalnią, nie będziemy mu 
przeszkadzać w karierze. Z Grzegorzem załatwialiśmy 
Dawidowi stypendium sportowe, które ufunduje Wójt z 
Janowic Wielkich. Zrobiliśmy całą 
dokumentację jego sukcesów i 
startów, dodatkowo zadeklarował się 
do znalezienia sponsora na kupno 
dobrej klasy roweru. Uważam, że są 
ludzie z prawdziwego zdarzenia, tylko 
trzeba na nich trafić.

Szymon Zagórski  i Bartek 
Nawojczyk - uczniowie  gimnazjum nr 
1  w  Z ł o t o r y i  s ą  b a r d z o   
zdyscyplinowani i rokują duże 
nadzieje. Zuza trenuje jako jedyna 
dziewczyna .Przywiozła nam pierwsze 
nagrody z Jaworzyny Śląskiej. Bardzo 
l u b i  M T B ,  k i b i c u j e  M a i  
Włoszczowskiej ma nawet z nią zdjęcie 
( ś m i e j e  s i ę  E d y t a ) .  B r a c i a   
Grzybowscy ze Stanisławowa czynnie 
trenują, w kategorii Masters, mamy 
zawodnika z Twardocic jeżdżącego na 
szosie. Trenerem jest Grzegorz oraz 

Baszta Złotoryja

Na trasie Bank BPH MTB - w Szczawnie-Zdroju

Dawid Brudziński jedzie na Śnieżkę po zwycięstwo Prezes klubu Grzegorz Wybraniec na trasie w złotoryjskim parku

Baszta z pucharem - Złotoryja 2007 Zdobywcy Pucharu Klubowego - Złotoryja 2007



ZŁOTORYIZŁOTORYIZŁOTORYIZŁOTORYIZŁOTORYIZŁOTORYIZŁOTORYIZŁOTORYIZŁOTORYIZŁOTORYI

IŁ M OO ŚNW IT K

S ÓY WZ  R Z

A IE

W M

O IT

ZŁ JO ET IO KRYJS

10 11

POCZĄTKI  OSADY  I  WSI
 Współcześnie istnieją na Dolnym Śląsku dwie 
miejscowości o nazwie Prusice: miasto pod 
Wrocławiem, w pow. trzebnickim i wieś w Gminie 
Złotoryja, w powiecie złotoryjskim. Złotoryjskie 
Prusice są prastarą osadą, której początki znajdujemy 
już w epoce brązu (od ok. 1700 – 700 p.n.e.). 
Miejscowość składa się z dwóch wyraźnych części, co 
znalazło odzwierciedlenie w miejscowych nazwach 
topograficznych: Prusice Dolne i Prusice Górne. Te 
dwie części różni nie tylko położenie, lecz również 
pochodzenie i czas powstania.
 Dłuższą historię mają Prusice Dolne; ich rodowód 
sięga czasów słowiańskich. Natomiast Prusice Górne 
są dziełem osadników z Frankonii i Turyngii z okresu 
pierwszej kolonizacji (XII/XIIIw.). Przybyli tu 
pokojowo, na zaproszenie Henryka I Brodatego oraz 
jego żony, św. Jadwigi i przynieśli wówczas  ze sobą 
na Śląsk nowoczesne zdobycze techniki i rozwoju 
społecznego Europy Zachodniej. Ta grupa osadników 
wykonała najcięższą i pionierską pracę, dokonując 
niezbędnego karczunku dużych obszarów leśnych. 
Ten czas znalazł odbicie w legendzie, która mówi, że 
postęp w powstawaniu Prusic Górnych obserwowała 
z wysokości zamku piastowskiego w Rokitnicy św. 
Jadwiga. A realnie frankoński styl budownictwa jest 
dziś jeszcze w tej części wsi dobrze rozpoznawalny 
(są to duże gospodarstwa rolne pobudowane w formie 
czworoboków: zabudowania mieszkanie- stodoła- 
budynki gospodarcze- z dwoma wygodnymi 
wyjazdami na główną drogę wiejską, a z przeciwnej 
strony, przez stodołę- w pole). Natomiast 
gospodarstwa i domostwa w Prusicach Dolnych mają 
taki układ, że tworzą jakby zagłębie w dolinie nad 
Potokiem Prusickim. (A.M.)

POTOK PRUSICKI
 Potok Prusicki ma swoje źródło powyżej 
Leszczyny  przy piecu do wypalania wapna w 
Stanisławowie i płynie początkowo przez las, dalej 
przez Leszczynę koło pieców hutniczych,  następnie 
przez Prusice i płynie aż do Rzymówki, gdzie wpada 
do Kaczawy. Na dziesięciokilometrowej długości 
istnieje 5 niefunkcjonujących już młynów, które 
swoją rolę spełniały w czasie, gdy mieszkali tutaj 
Prausnitzerzy. 

 NAZWA  WSI
 Najwcześniejsza nazwa wsi wzmiankowana jest 
w księdze fundacyjnej biskupa wrocławskiego z roku 
1305 i brzmi ona „P r u s n i c z a”. Kolejne nazwy 
fonetycznie są zbliżone do pierwotnej, lecz pisownia 
ulegała zmianie. W różnych dokumentach pojawiają 
się następujące nazwy:
 * 1370 – Prusnicz
 * 1668 – Prausnitz
 * 1677 – Nieder Prausnitz,Ober Prausnitz
 Nazwa Prausnitz utrzymała się do zakończenia
 II wojny światowej.

* 1945 – Prażnica (Prążnica)
* 1946 – Prusice (A.M.)

 LUDNOŚĆ
 Polityków interesuje przede wszystkim, czy byli 
to Polacy, czy Niemcy. Mnie absorbuje pytanie, czy 
ludzie potrafili ze sobą współpracować bez względu 
na to, kim są. Jest oczywiste, że w początkowej fazie 

wsi przeważała 
l u d n o ś ć  
p o c h o d z e n i a  
p o l s k i e g o ;  
trafniej będzie 
powiedzieć, że 
słowiańska, gdyż 
byli tu też Czesi, 
S ł o w a c y ,  
M o r a w i a n i e .  
Kolejne wieki 
o d w r a c a ł y  t e  
p r o p o r c j e  –  
l u d z i e  
przyjmowali od 

siebie pewne wzory kulturowe ale coraz bardziej 
dominujący stawał się żywioł niemiecki. Przed II 
wojną klasycznej kultury polskiej (słowiańskiej) 
trudno byłoby się tu doszukać. Ale nie była to także 
klasyczna kultura niemiecka, gdyż poprzez stulecia 
wspólnego bytowania wytworzyła się tu specyficzna 
kultura  ś l ą s k a: w mowie, ubiorze, obyczaju itd. 
Jednak nacjonaliści różnych narodów nie chcą tego 
zrozumieć. Ważne jednak, że ludzie się rozumieli i 
bronili razem swojego Heimatu przed różnymi 
zagrożeniami (np. przed Mongołami w bitwie pod 
Legnicą w roku 1241). Tak było też w Prusicach 700 
lat później, kiedy w 1946/47 ta sama krowa 
utrzymywała przy życiu rodzinę polską i niemiecką 
(wspomnienia S. Winklera). Gdyby tej współpracy nie 
było, nie byłoby Prusic w dzisiejszym kształcie.
 Liczba ludności ulegała zmianie.  Dla 
poszczególnych lat udało się ustalić następujące dane: 

KOŚCIOŁY
 O zamożności i poziomie zorganizowania każdej 
miejscowości świadczy posiadanie przez nią trzech 
(począwszy od średniowiecza) instytucji: kościoła, 
karczmy (karczmy sądowej), szkoły. Takie obiekty w 
Prusicach funkcjonowały; wedle zwyczaju 

znajdowały się blisko siebie.
 Najczęściej bywało tak, że jakaś osada istniała już 
od dawna, a źródło historyczne wymienia ją dopiero 
później. Tak było również z Prusicami. Przypominam, 
że miejscowość wymieniono w roku 1305, gdy 
tymczasem ponad wszelką wątpliwość (wg Bożeny 
Steinborn) kościół pochodzi już z wieku XIII, a więc i 
osada musi istnieć już w tym czasie, a nawet dużo 
wcześniej.
 Pierwsi Prausnitzerzy – wszyscy - wyznawali 
początkowo tę samą wiarę i praktyki religijne 
odbywali w tym samym kościele, co dzisiejsi 
prusiczanie, to jest w Kościele św. Jadwigi. Tak było 
do początków XVIw., a konkretnie do wystąpienia 
Martina Lutra w roku 1517.  Papież Polak – Jan Paweł 
II jako jedyny z papieży nie określał M. Lutra mianem 
heretyka lub kacerza, a raczej jako „świadka 
Chrystusa”, gdyż błędy ówczesnego kościoła 
zachodniego na czele z papieżem uznał za tak istotne i 
wielkie, że uzasadniały one krytykę podjętą przez M. 
Lutra. Prawie wszyscy mieszkańcy Prusic przeszli 
wtedy  na protestantyzm i do roku 1645 kościół był w 
rękach ewangelików.
 Ta data to już czas kontrreformacji i ewangelicy 
musieli oddać kościół katolikom (choć ich w owym 
czasie we wsi praktycznie nie było). Właściciel Prusic 
Górnych baron Otto Konrad von Hohberg odstąpił 
więc część swojego pałacu („zamku”) na dom 

modlitwy i szkołę (1742; to już czasy pruskie). Istnieją 
więc w tym czasie dwie parafie i dwie plebanie. Lecz 
kościoła z prawdziwego zdarzenia protestanci 
prusiccy jeszcze nie mieli. Zdecydowali się więc na 
budowę, a świątynię poświęcono w roku 1801; stanęła 
po drugiej stronie wiejskiej drogi – naprzeciw 
świątyni katolickiej. Niestety nie przetrwała do dnia 
dzisiejszego. Splądrowana po wkroczeniu oddziałów 
Armii Czerwonej (II 1945), nie znalazła również 
opiekuna w czasie późniejszym. Historię kościoła 
zakończyła rozbiórka (1970/71); gruzem zasypano 
staw wiejski (przeciwpożarowy). Była to typowa tzw. 
b u d o w a  h a l o w a ,  a  w i ę c  p o  r e m o n c i e  
zabezpieczającym były kościół mógł służyć szkole 
jako hala sportowa. 
O kościół św. Jadwigi w Prusicach troszczy się ks. 
proboszcz Kazimierz Białek.
Jego zaangażowanie widać gołym okiem, już z ulicy 
widać pięknie odrestaurowaną świątynię. Turyści na 
życzenie mogą też zwiedzać kościół i podziwiać 
piękne wnętrze.
Dnia 15 czerwca 2008r., odbyła się tu modlitwa 
ekumeniczna o pokój między narodami.(A.M)

SZKOŁA
 W miejscowościach, w których był kościół, 
najczęściej odbywało się już w średniowieczu coś na 
wzór nauczania domowego. Ksiądz, lub jeśli miał 
„rozgarniętego” kościelnego, mógł się nim wyslużyć, 
przyuczał paru chłopców w zakresie ministrantury, 
ażeby mogli służyć do mszy. Pewnie tak też było w 
Prusicach. Od XVI wieku wieś była dwuwyznaniowa 
więc nauczanie szło wtedy dwutorowo: prowadzili je 
równolegle nauczyciele katoliccy i ewangeliccy. W 
roku 1740 Śląskiem zawładnęły Prusy i jedno z 
pierwszych rozporządzeń króla Fryderyka II 
dotyczyło zakładania ewangelickich szkół wiejskich. 
I szkoła taka powstała; w roku 1742 w pałacu barona 
Hohberga. W przekazie z roku 1786 w Prusicach 
figurują dwie szkoły, a w roku 1792 wymieniona jest 
nowa szkoła ewangelicka; obecni prusiczanie znają 
ten budynek jako „starą świetlicę” przy Ochotniczej 
Straży Pożarnej.
 Nowy budynek szkoła otrzymała w roku 1911. 
Przez 90 lat obiekt ten służył najpierw dzieciom 
niemieckim (do 1945), a po II wojnie – także polskim 
(do 2001). Organizatorką polskiej szkoły po II wojnie 
była lwowianka Gizela Pilch. Wg jej oświadczenia na 
wybór Prusic wpłynęło „ Piękno i urok wsi otoczonej 
wzgórzami i lasami oraz ładny budynek szkolny z 
dużymi klasami i pięknym frontem”. Uroczyste 
otwarcie szkoły nastąpiło 18 października 1945 r. z 
udziałem wszystkich mieszkańców Prusic oraz 
okolicznych wsi i władz powiatowych. „ Na życzenie 
inspektora szkolnego ob. Stępnia szkoła została 
poświęcona”. Lecz to, co zaraz po wojnie było 
tytułem do chwały, w latach 90. zaczęło 
przeszkadzać- małe szkoły są droższe. Obecnie w 
Prusicach szkoły nie ma – budynek po wykupie jest w 
posiadaniu osoby prywatnej (ale do SP Wilków już 

dziś dojeżdża 52 dzieci z Prusic, czyli dokładnie tylu, 
ilu było uczniów w pierwszym roku szkolnym 
1945/46). Najwięcej uczniów szkoła prusicka liczyła 
w latach s 1963/64- 228. (A.M)

DĘBY  POKOJU
 Żaden człowiek, żadna społeczność nie jest w 

stanie uchronić się od niepożądanych żywiołów 
natury: wichur, powodzi, epidemii. Przynoszą one 
straty materialne oraz ludzkie; są bolesne, lecz można 
je tłumaczyć nieuchronnością zdarzeń. Większe 
jednak straty i ból wyrządzają ludzie sami sobie – są 
one groźniejsze, gdyż powodują nie tylko straty 
materialne, lecz także moralne i psychiczne. To 
wojny, które człowiek wywołuje od zarania dziejów. 
Przez Śląsk i Prusice przetoczyło się wiele takich 
kataklizmów, z których w średniowieczu największy 
wydarzył się w roku 1241 na Legnickim Polu. Kolejne 
to: wojna trzydziestoletnia (1618-48), wojny śląskie 
(1740-56), wojny napoleońskie (1806-13), wojna 
austriacko-pruska (1866), wojna francusko-pruska 
(1870/71), I wojna światowa (1914-18), II wojna 
światowa (1939-45). I straty coraz większe i ból 
trudny do opisania. I po każdym takim nieszczęściu 
ludzie przyrzekają sobie, że „już nigdy więcej…”. 
Zwykli ludzie uczciwie sobie przyrzekają, a politycy 
za nic mają sobie takie przyrzeczenia. I zawsze 
znajdzie się ktoś, kto naród oszuka, lub naród uwierzy 
jakiemuś złoczyńcy – a może będzie jednak inaczej? 
Przecież chyba może tak być!
 W takiej intencji, w XIX wieku, mieszkańcy 
Prusic, opłakując stratę swoich najlepszych synów i 
ojców, starali się upamiętnić ich i zachować na 
wieczność. Szczególnymi pomnikami są pomniki 
przyrody – takich pomników wrogowie najczęściej 
nie przewracają. Po wojnach napoleońskich, które 
przyniosły mieszkańcom Prusic bardzo wiele strat, 
ówcześni mieszkańcy chcieli upamiętnić poległych i 
jednocześnie zaprotestować przeciw wojnie, sadząc 
na placu kościelnym w roku 1816 DĄB POKOJU.
 Dąb (łac. quercus) – drzewo z rodziny 
bukowatych, sięga 40 metrów, dożywa 1500 lat. Jest 
to więc symbol siły i długowieczności.
 Jednak 50 lat później król pruski kazał Ślązakom, 
a więc i mieszkańcom Prusic, wyruszyć na wojnę 
przeciwko Austrii. Wojna była zwycięska, lecz strat 
uniknąć się nie dało. Mieszkańcy Prusic znowu 
zebrali się na placu kościelnym i posadzili w roku 
1866 drugi DĄB POKOJU.  Ambicjom kanclerza 
Prus przeszkadzała rola Francji i zaledwie 5 lat po 
wojnie z Austrią, sprowokował wojnę z Francją. 
Przeciwnik został upokorzony, jednak ofiar po obu 
stronach było niestety jeszcze więcej. Prusiczanie 
kolejny raz spotkali się na placu kościelnym i 
posadzili w roku 1870 trzeci DĄB  POKOJU. 
 Wyrosły dorodne drzewa – symbole. Ale symbol 
nie wygra z imperialnymi zapędami polityków. W I 
wojnie życie oddało 56 Prausnitzerów. Na całym 
Śląsku poległym  bohaterom („den Helden”) głównie 
kobiety stawiały  pomniki. Na nich umieszczano 
nazwiska poległych i przyozdabiano je podobizną 
„krzyża żelaznego”. Pomnik w Prusicach był 
podobny do innych i stał na placu szkolnym, przy 
głównej drodze. Polskiemu społeczeństwu kształt 
„krzyża żelaznego” (Eisernes Kreuz) przypomina lub 
myli się ze swastyką (Hakenkreuz), a ten znak prawie 
na całym świecie wywołuje najgorsze i tragiczne 
skojarzenia. Trzeba jasno stwierdzić, że na pomniku w 
Prusicach była podobizna „Krzyża żelaznego”, a nie 
swastyki (pomnik postawiono w 1921 roku i o 
Hitlerze nikt jeszcze wówczas nawet nie słyszał. 
„Krzyż żelazny” jest odznaczeniem ustanowionym 
przez króla Prus, Fryderyka Wilhelma III, w roku 
1813, za zasługi w wojnie z Napoleonem. Wznowiony 
w roku 1870, 1914 oraz 1939 (jako order); jednak ten 
ostatni order na mocy ustawy w RFN z roku 1957 
dozwolony jest do noszenia w Niemczech bez odznak 
swastyki. 
 Największą tragedią dla ludności Europy i sporej 
części reszty świata była II wojna światowa (1939-45) 
rozpętana przez obłąkańczy faszyzm niemiecki. Strat 
nie zmierzymy: li tylko 50 mln śmiertelnych ofiar, 
lecz także ogromnymi stratami materialnymi i innymi 
stratami ludzkimi – faktycznie dotąd ludzkości 
nieznanymi: wypędzeniami. Potomek właściciela 
Prusic Górnych, Prof. Dr. Hannibal Graf von 
Lüttichau w liście z dn. 23 listopada 1993r. tak pisał do 
mnie: „Po poprzednich wojnach mieszkańcy, jeśli 
przeżyli, pozostawali w swoich miejscach; zmieniali 

im się jedynie panujący. Dopiero Hitler i Stalin 
rozpoczęli wypędzanie ludności ze swoich ojczyzn 
(…). Śląsk jest wspólną ojczyzną dla nas starych 
Ślązaków i ludzi, którzy obecnie tu żyją i mieszkają”.
 Niemieccy Ślązacy w lutym 1945r. uciekli przed 
nadciągającymi oddziałami Armii Radzieckiej, lecz 
wrócili po podpisaniu bezwarunkowej kapitulacji 
Niemiec. Później, prawie wszyscy, znaleźli się po 
wysiedleniu (wypędzeniu) na terenie byłej NRD – tam 
ich kontakt z Heimatem nie był mile widziany. 
Dopiero po przełomie 1989/90 kontakt Prausnitzerów 
z Prusicami stał się żywy i systematyczny. 
Organizatorem przyjazdów do Prusic był początkowo 
Karl Scholz, obecnie jest Siegfried Winkler. 
Tradycyjnym punktem każdego przyjazdu jest 
spotkanie z obecnymi (polskimi) mieszkańcami 
Prusic. Z uwagi na brak lokalu w Prusicach, spotkanie 
w roku 2004 odbyło się w Wiejskim Domu Kultury w 
Rokitnicy, zaś w 2006r. w hotelu Qubus w Złotoryi. W 
czasie spotkania w Rokitnicy, S. Winkler powiedział 
m.in.: „Przyjeżdżamy tu nie po to, aby oglądać i 
oceniać, jak teraz wyglądają Prusice.  Przyjeżdżamy 
tu po, żeby wspólnie coś zrobić dla przyszłości”.
 Biorąc pod uwagę deklarację S.Winklera oraz 
pozytywne doświadczenia dotychczasowych spotkań 
(w których dla obu stron pełniłem rolę pomocniczą), a 
także moje przemyślenia na temat przeszłości i 
przyszłości porozumienia między narodami, 
szczególnie między niemieckim i polskim, uznałem, 
że wolno mi zaproponować coś od siebie w imieniu 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. 
Wyszedłem z założenia, że kontaktów nie należy 
ograniczać do grupy uczestników przy kawie, choć 
jest ona ważna. Nie należy zadowalać się tym, że do 
kawy dojdzie ciasto i lampka wina, choć są one bardzo 
ważne. Należy wykorzystać te elementy przeszłości, 
które łączą Prausnitzerów i prusiczan – stąd idea 
dosadzenia dwóch młodych DĘBÓW  POKOJU 
(przez każdą ze stron po jednym), do tych, które 
jeszcze ocalały.
 (Powinny rosnąć trzy „dęby pokoju”, a pozostały 
jedynie dwa. Na podstawie przedwojennej fotografii 
uznaliśmy z Kazimierzem Regulskim, że brakuje 
najmłodszego, który stał prawdopodobnie najbliżej 
szkoły- w miejscu szkolnego ogrodzenia -2008r.).
 Należy wykorzystać ważną dla obu narodów 90. 
rocznicę zakończenia I wojny światowej (a także 360. 
rocznicę zakończenia wojny trzydziestoletniej) – stąd 
idea wykorzystania elementów byłego pomnika i 
umieszczenia na nich tablicy upamiętniającej 
spotkanie i posadzenie dalszych dwóch dębów. 
Należy wreszcie sięgnąć do wspólnych odwiecznych 
korzeni, do wiary chrześcijańskiej – stąd idea 
wspólnej ekumenicznej modlitwy o pokój. 
Żartobliwie można powiedzieć, iż dotąd Niemcy i 
Polacy modlili się oddzielnie i nie dawało to 
oczekiwanych rezultatów. Może krótka, lecz wspólna 
i szczera modlitwa zostanie wysłuchana i Pan Bóg 
znanym sobie sposobem wyeliminuje z obu naszych 
narodów, i nie tylko z naszych, zło, uczynki mało 
szlachetne, nieszczere i nieuczciwe, które szkodzą 
pojednaniu i pokojowi na świecie.” Oby te dwa dęby 
pokoju były ostatnimi, jakie Polacy i Niemcy 
posadzili”- to moje słowa, które wypowiedziałem 
przy tej okazji. (A.M.)

OSOBOWOŚCI
 Wśród 669 mieszkańców ( w tym 341 kobiet i 328 
mężczyzn) jest wielu zacnych mieszkańców, 
patriotów, zasłużonych dla swojej miejscowości. Na 
wyróżnienie zasługuje Franciszek Kostuś – żołnierz, 
osadnik, przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego, 
inicjator wielu poczynań. Wziął udział w konkursie 
literackim na temat Kresów, któremu patronuje 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. W 
swojej kategorii wiekowej zajął pierwsze miejsce, 
choć jak sam stwierdza, ciężko mu już trzymać pióro. 
Uczestniczył też w spotkaniu polsko – niemieckim, w 
dniu 15 czerwca 2008r.
Powiedział wtedy m.in.: „Wiek XX  to okres, w którym 
homo sapiens dokonał największych zbrodni, 
wymordował prawie 100 milionów ludzi”, chcąc 

wyraźnie przekazać, że nie jest przeznaczeniem 
człowieka niszczenie i zabijanie. „Przeznaczeniem 
ludzkości jest budować wspólną, pokojową 
przyszłość, gdyż wszyscy ludzie są sobie równi, 
niezależnie od koloru skóry, czy wyznania”.
Franciszek  Kostuś ma bogatą wiedzę w różnych 
dziedzinach. Zawsze chętnie dzieli się nią; chętnie też 
wspomina, np. o początkach oświaty: „Szkoła w 
Prusicach miała swoją kierowniczkę już w 1945 roku, 
była to Gizela Pilch, następna była Józefa Migacz, 
wiem, że był pan Denys, kolejnym Jan Smolira, z 
którym trochę się posprzeczałem. Chodziło o 
ogrzewanie sal lekcyjnych. Była zima, moja córka 
Adela wróciła ze szkoły i widać było, że jest 
wyziębiona. Okazało się, że piec jest popsuty. 
Korzystam z okazji, że sprzątaczka jest w klasie i idę 
oglądnąć ten piec. Drzwiczki są wyrwane z obudowy, 
jakaś blacha podparta kijem chroni przed 
wypadnięciem węgla, ale nie ma przepływu powietrza 
i piec jest zimny. Na drugi dzień idę do szkoły, 
zgłaszam dyrektorowi, że w takich warunkach nie 
można dzieci uczyć, gdyż będą chorować. 
Odpowiedział, że on już zgłaszał to w Urzędzie Gminy, 
a sam nie jest zdunem i pieca nie będzie naprawiał. 
Pan Prętkowski odpowiedział, że istotnie nie mają 
pieniędzy, ale nie trzeba ich pouczać, bo po 
interwencji u sekretarza partii w powiecie po trzech 
dniach piec był naprawiony. Byłem wtedy radnym 
gminy. Dobrze mi się współpracowało z dyrektorem 
Orłowskim. Zorganizował on wybory do Komitetu 
Rodzicielskiego. Do Komitetu weszło wiele kobiet i 
one dbały, żeby nie było pijaństwa na zakończenie  
zabaw tanecznych. Mieliśmy coraz więcej pieniędzy 
na koncie. Kupiliśmy telewizor i głośniki radiowe do 
klas szkolnych. W jednym roku stać nas było na zakup 
paczek świątecznych dla wszystkich dzieci. Pan 
Orłowski zaczął marzyć o rozbudowie szkoły. Miała to 
być sala gimnastyczna, zbieraliśmy pieniądze z 
zabaw, a także będąc członkiem Rady Spółdzielczej 
starałem się przy podziale nadwyżki budżetowej o 
wpłaty na konto szkoły. Sporządziliśmy plan roboczy, 
za który zapłaciliśmy 12 tys. zł.
A później przyszła reorganizacja. Prusice straciły 
siedmioklasową szkołę. Były to następstwa likwidacji 
kopalni „Lena”, wyjazd z Prusic górników i redukcja 
urodzeń w młodych małżeństwach. Dyrektor Orłowski 
skorzystał z propozycji pracy w szkole w Rokitnicy. Do 
pięcioklasowej szkoły został zatrudniony pan 
Kazimierz Owczarek, który wkrótce zmarł. Ja też 
pożegnałem szkołę, bo przez 15 lat moje dzieci 
zakończyły naukę w szkole podstawowej. Funkcję tę 
przekazałem pani Hołówce. Obecnie szkoła już nie 
istnieje, a budynek został sprzedany; dzieci 
dojeżdżają autobusem do szkoły w Wilkowie”.
Budynek szkolny kupiła córka Pana Franciszka, 
Joanna.
Dziś w Prusicach mieszka osiem nauczycielek, w tym 
cztery emerytowane; są to: Teresa Czuchnicka, 
Wanda Owczarek, Aneta Huppental, Małgorzata 
Hupental, Iwona Kwapińska,Celina Słownik, 
Magdalena Wojak oraz ksiądz proboszcz Kazimierz 
Białek jako katecheta.

Opracowali: Alfred Michler oraz mieszkańcy 
Prusic: Magdalena Wojak-koordynator, Artur 
Hupental, Alicja Głąb, Natalia Postrzelony, Aneta 
Gregulska, Karolina Wojak.

Ciąg dalszy ukaże się w następnym numerze.

wrzesień 2008
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kańców

1250 250 1920 846

1640 630 1939 889

1789 940 1970 839

1816 704 1988 691

1867 987 1989 463

1871 1048 2006 668

1907 791 2008 669

Otwarcie szkoły w Prusicach ( 18.10.1945r.), 
w środku dyrektorka G. Pilch.

P
A

N
O

R
A

M
A

 G
M

IN
Y

 Z
ŁO

T
O

R
Y

JA
 -

 P
R

U
S
IC

E
P

A
N

O
R

A
M

A
 G

M
IN

Y
 Z

ŁO
T
O

R
Y

JA
 - P

R
U

S
IC

E

Dęby pokoju, oraz pomnik upamiętniający poległych "Prausitznerów"
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Dnia 19.07.2008r. Złotoryję odwiedziła grupa 
nauczycieli z uroczego niemieckiego 

miasteczka Pulsnitz. Saksończycy od roku 2005 
współpracują ze Szkołą Podstawową Nr 3 – 
wzajemne wizyty, wymiana doświadczeń,  
poznawanie się. Pulsnitz jest mniejsze od Złotoryi 
(liczy ponad 6 tyś. mieszkańców), lecz znane i 
sławne z wypieków pierników, garncarstwa i 
drukarstwa. Tegoroczna wizyta miała pokazać 
niemieckim gościom tradycje oświatowe, atrakcje 
turystyczne Złotoryi i okolic. Zaczęło się jednak od 
obejrzenia świeżo wyremontowanej, błyszczącej 
pachnącymi farbami Szkoły Podstawowej Nr 3 im. 
Henryka Brodatego.   Następnie pedagodzy z 
Niemiec  „ruszyli” w miasto. W trakcie 
„łazikowania” po Aurum  z  „obcoplemieńcami” 
człowiek uświadamia sobie, gdzie mieszka,  jakie 

śliczności go otaczają. W „Bacalarusie” nasi goście 
a także miejscowi nauczyciele wysłuchali  
wyczerpującego  wykładu o zdolnych dzieciach na 
Dolnym Śląsku, pracy z nimi.  Następnym punktem 
programu historii Złotoryi, dzięki spotkaniu w 
Towarzystwie Miłośników Ziemi Złotoryjskiej z p. 
Alfredem Michlerem, jak zawsze jego słowa to 
mistrzostwo elokwencji i wiedzy, ani chwili nie 
można było się nudzić. Pan Alfred mówił o św. 
Jadwidze jako patronce pojednania między 
narodami, o średniowiecznej Złotoryi za czasów 
Henryka Brodatego. Goście mieli okazję poznać 
nasz miejski sport z Aurum - płukanie złota. 
Kolejnego Władcę Czasów Minionych  polsko-
niemiecka grupa napotkała w mocarnych murach 
Grodźca, a był nim p. Zenon Biernacki-legendarny 
kasztelan na zamku. Jedną z atrakcji zapożyczonych 
z wieków średnich były próby w strzelaniu z łuków. 
Najcelniejszym okiem i precyzją popisał się 
dyrektor SPnr3 p. Leszek Łukaszewski. Wcześniej 
wojowie z Grodźca dali pokaz średniowiecznej 
rycerskiej bitwy, w blasku zachodzącego słońca 
świeciły miecze, a pył pokrywał znużonych bojem 
młodzian. A w ciszę starych murów wdarły się 
grzmoty stalowych żądeł walki-tak to bawiono się 
za dawnych czasów. Goście z Pulsnitz zwiedzili też 
sam zamek, poddając się urokom minionych dni. 
Spotkanie z belframi zakończyła biesiada,  a jadła, 
zgodnie ze słowiańską tradycją moc była, a 
wyborne nad miarę. 
    Słońce zachodziło, gdy Germanie ruszyli ku 
swoim domom, nie tak odległym. I dobrze dzieje 
się, że granice nie dzielą, a łączyć zaczynają, a 
ludzie dwóch nacji poznają siebie i swoje     
zwyczaje. Całość przedsięwzięcia sfinansowała 
Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej, za co 
dziękujemy.
 Kajetan Kukla

Aneta Piecek z SOSzW w Wojcieszowie. I miejsce 
w konkursie "Złotoryja i powiat złotoryjski jako 
atrakcja turystyczna" - kategoria powyżej 16 lat.

się na rozpoczęcie roku szkolnego, by towarzyszyć 
pierwszakom i nie uronić żadnego momentu z ich 
debiutu.. 
 Apel rozpoczął się wprowadzeniem starszych 
uczniów. Rodzice ''zajęli sobie jedną ścianę". 
Stamtąd wodzili wzrokiem za swoimi dziećmi. 
Najmłodszych uczniów ustawiono w środkowej 
części placu. Dla siedmiolatków przygotowano 
specjalne przywitanie w nowej szkole. Recytowano 
dla nich wiersze, śpiewano im piosenki. Wszystko 
oczywiście w jednej tematyce – szkolnej. Gdy 
śpiewano im piosenkę "Jestem uczniem", 
spontanicznie tańczyli, rozglądali się dookoła. Obce 
im jeszcze jest słowo „skupienie”. Kiedy tak 
patrzyłam na to, co dzieje się przede mną, naszła 
mnie smutna refleksja: tak kończy się beztroskie 
dzieciństwo, a czeka na nich coś zupełnie nowego, 
nieznanego. Szkoła stłumi w nich tę spontaniczność 
i piękną naiwność a zarazem zaoferuje tak wiele 
możliwości. Przecież szkoła jest miejscem, w 
którym spędzą 1/3 dnia, gdzie poznają nowych 
ludzi, gdzie nauczą się tylu rzeczy. Zastanawiało 
mnie to, czy każdy z tych dumnych siedmiolatków 
znajdzie tu swoje miejsce. Niektórzy z nich mieli 
takie przerażone twarze. Jak szybko się przystosują 
do nowej rzeczywistości? Kim będą za sześć, 
dziewięć, dwanaście lat? Teraz ubrani na galowo, 
dziewczynki z białymi spinkami we włosach, 
chłopcy w koszulach z małymi krawatami… 
 Po apelu uczniowie rozeszli się do swoich sal. 
Pozwolono mi zostać w jednej z pierwszych klas. 
Maluchy usiadły w ławkach, rozglądały się po 
klasie, patrzyły na siebie i na nową Panią 
Nauczycielkę. Słuchali wszystkich informacji, 
kręcąc się niespokojnie na krzesełkach. Gdy pani 
Ostropolska, wychowawczyni tej klasy, skończyła 
wyjaśniać, co ich czeka, dla osłody swych słów 
rozdała cukierki. Po tej miłej chwili przyszedł czas 
na mnie i moje pytania. 

  Z czym Wam kojarzy się szkoła? 
z uczeniem się- Kuba 
z kolegami- Adaś
z tablicą- Mateusz
z mądrością- Oskar
z pytaniami- Michał
z Panią- Róża 

 Po co będziecie chodzić do szkoły?
bo można się czegoś nauczyć- Miłosz
bo byłem nad morzem i wyspie Piłata- Adaś
bo będę mogła się czegoś nauczyć- Klaudia 

 Co chcielibyście robić w szkole?
uczyć się i fajnie się bawić-Róża
rysować, bawić się- Oskar
ćwiczyć na wf-ie- Michał
czytać, uczyć się angielskiego i niemieckiego- Adaś
bawić się z Panią- Róża
być wesołą- Gabrysia
malować- Marta 
śpiewać-Weronika  

 Przy każdej odpowiedzi uśmiechałam się. 
Rozczulił mnie entuzjazm, z jakim się zgłaszali i to, 
jak chcieli pokazać, że będą się uczyć. 
Zastanawiałam się, jak wiążące będą ich 
odpowiedzi. Chyba też taka byłam….Oby ich 
ciekawość nie zmalała. Nie pamiętam kiedy 1. 
września mnie tak ucieszył i rozbawił. Te dzieciaki 
są cudowne. Dlatego na zakończenie zadedykuję im 
życzenia:
Drogie Pierwszaki dużo uśmiechu, wielu 
przyjaciół, mnóstwo zadowolenia, radości z nauki 
i satysfakcji. Jesteście dumą rodziców i szkoły. 
Powodzenia.
  Paula Wełyczko
  zdjęcie: Ryszard Masłowski

laga skuterów już od prawie dwóch lat jest Pwidoczna nie tylko w naszym powiecie czy 
województwie, ale również w całym kraju. Rosnąca 
w niesamowitym tempie liczba skuterów na ulicach 
naszego miasta wręcz zaskakuje. Mimo usilnych 
starań nie udało się zdobyć informacji w Starostwie 
Powiatowym Złotoryi o ilości zarejestrowanych 
skuterów. Z przeprowadzonych przeze mnie 
rozmów z posiadaczami tychże pojazdów 
jednośladowych wynika, że skuter to niezwykle 
praktyczny środek lokomocji. Każdy z nas może 
dostrzec choć jedną zaletę tego pojazdu, 
przydatnego w codziennym życiu. Pytani o atuty 
skuterów uczniowie gimnazjów i szkół średnich, 
wymieniają miedzy innymi mniejsze koszta 
dojazdów, niezależność od rodziców lub, gdy chcą 
gdzieś się wybrać, nieograniczony rozkładem jazdy 
autobusów czas pobytu w danym miejscu. 
 Skuter jest prawie jak samochód, choć  
„prawie” robi wielką różnicę. W każdym razie, 
mogę, nie czekając na autobus, szybko znaleźć się w 
sklepie, czy odwiedzić dziewczynę – mówi 
siedemnastoletni Mateusz. Najprzydatniejszym 
okazuje się skuter mieszkańcom okolicznych 
wiosek, którzy nie pragną spotkać się z 
przyjac ió łmi ,  mieszkającymi  w innych 
miejscowościach czy też po prostu wybrać się do 
biblioteki lub pubu. Skuter to umożliwia. Nie można 
też wykluczyć, że powodem zakupu skutera jest 
chęć pochwalenia się nowym nabytkiem przed 
znajomymi, udowodnienia wyższości poprzez 
posiadanie tego pojazdu, choć ten argument powoli 
zanika z powodu dużej dostępności i malejących cen 
skuterów. Tak, to prawda, po części przy kupnie 
skutera kierowałam się modą na ten sprzęt. – skrycie 
wyznaje uczennica jednego ze złotoryjskich 
gimnazjów. Ale co na to rodzice ? Niebudzącym 
wątpliwości jest fakt, iż poruszanie się pojazdami 
jednośladowymi jest dość niebezpieczne, 

zwłaszcza, jeżeli pojazd ten 
zostaje podarowany lub kupiony 
bez głębszego zaznajomienia się 
z ewentualnymi wadami takiego 
przedsięwzięcia. W dyskusji z 
dzieckiem, które chce mieć 
skuter, pada ze strony rodziców 
argument nie do przecenienia - 
strach o dziecko. Małolat nie 
z a w s z e  j e s t  ś w i a d o m  
niebezpieczeństwa, jakie czyha 
na niego na drogach. Brawura 
niektórych użytkowników dróg 
to realne zagrożenie dla dziecka. 
Boję się, że moje dziecko, 
s u g e r u j ą c  s i ę  g r a m i  
komputerowymi, nie będzie 
potrafiło racjonalnie ocenić 
sytuacji podczas kierowania skuterem. Trudno, nam 
rodzicom, nie martwić się o swoje pociechy, gdy 
wokół słyszy się o tylu wypadkach. – tłumaczy mama 
jednego z posiadaczy skuterów. Ale to już 
indywidualna kwestia każdego rodzica, bo ilu 
rodziców, tyle zdań na ten temat. 
 Jak informuje portal www.zlotoryja.info na 
tegorocznych wakacjach doszło do wypadku w 
Rokitnicy spowodowanego przez 17- letnią 
kierującą skuterem dziewczynę, która nie posiadała 
uprawnień do kierowania. W wyniku tego zdarzenia 
ucierpiała 10-letnia pasażerka skutera, u której 
stwierdzono złamanie nogi, wybicie zębów i 
stłuczenie głowy.
  Również często kupowanymi pojazdami w 
ostatnim czasie są quady, których większości nie 
można zarejestrować z powodu braku niezbędnych 
ku temu standardów wyposażenia. Z quadów, jako 
pojazdów terenowych, często korzysta się 
chociażby w lasach. Problem tkwi w tym, iż do 
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Pierwszy dzień w 
szkole to zawsze 

o g r o m n e  
wydarzenie. Równie 
s i l n i e  b y w a  
przeżywany przez 
debiutujące w nowej 
roli dzieci, jak ich 
rodziców. W tym 
roku miałam szansę 
doświadczyć tego 
wrażenia jeszcze raz 
w ś r ó d  
pierwszoklasistów 
szkoły podstawowej 
nr 3 im. H. Brodatego 
w Złotoryi. 
P r z e d  9 .  r a n o  
znalazłam się w 

szkole. Usiadłam na małej ławeczce i próbowałam 
wtopić się w tłum. Było to jednak trudne, ponieważ 
ani nie mam 7 lat, ani nie mam siedmioletniego 
dziecka. Toteż nie utożsamiając się z żadną z grup, 
obserwowałam to, co się dzieje. Niewielka grupa 
dzieci (w tym roku powstały tylko dwie pierwsze 
klasy) stała parami na korytarzu pierwszego piętra. 
Dookoła nich rodzice. Chwilami wydawało mi się, 
że są bardziej przejęci od dzieci. Robili zdjęcia, 
filmowali swoje pociechy, szeptali do siebie i 
uśmiechami dodawali otuchy maluchom. Reakcje 
dzieci były inne. Mało który pierwszak uśmiechał 
się radośnie. Pamiętam dziewczynkę, która płakała, 
ustawiając się w parze, ponieważ musiała rozstać się 
z mamą, oraz chłopca, który miał niezadowoloną 
minę, bo poproszono go, by stanął w parze z 
koleżanką. O 9. cały szmer i zamęt ucichł. Mali 
uczniowie a za nimi dumni rodzice zeszli na boisko, 
bo zaraz rozpoczynał się apel. Korytarz zrobił się 
pusty. Opuściłam go jako ostatnia i również udałam 

surówek. Pewnie i wytrwałabym do końca, ale 
mięso było trochę za suche i słabo doprawione. 
Może zamiast inwestować w ilość, lepiej zadbać o 
dobór przypraw?  Podziwiałam męża, który 
wchłonąwszy swoją sałatkę (również z mięsem), nie 
protestując nadmiernie, posilił się jeszcze moim 
szaszłykiem. 
 Wyszliśmy z Bazylii na pewno syci. Lżejsi w 
portfelu o ponad 70 złotych. I zadowoleni, że 
nieopodal Złotoryi narodziła się nowa świecka 
tradycja. Jeszcze może niedoskonała, ale na pewno z 
szansą na sukces.
   Iwona Pawłowska

iedy kilka lat temu dość często gościliśmy z Krodziną po czeskiej stronie granicy, z 
zazdrością spoglądałam na liczne restauracje w 
mikroskopijnych wioskach na trasie naszej 
wyprawy. Zastanawiałam się, jak one funkcjonują. 
Dlaczego jeszcze nie zbankrutowały? Kto poza 
nami tam jada? Menu raczej niewyszukane, wystrój 
wnętrz nie porażał estetyką, a jednak to wszystko 
trwało, jakby wbrew prawom rynku. 
 Dziś z dużą przyjemnością przyjęłam widok 
Bazylii w pobliskiej Pielgrzymce. Kto by pomyślał, 
że w wiosce, gdzie turystyka nie ma pewnie racji 
bytu, może powstać i funkcjonować wcale niezła 
knajpka. I to wcale nie mordownia. Czyżby był to 
jakiś znak, że zmienia się mentalność naszego 
narodu i wypad do pizzerii czy restauracji śmiało już 
może zastąpić niedzielny rosół u teściowej?
 Pojechałam do Bazylii właśnie w niedzielę, 
ciągnąc za sobą raczej niechętną wyprawie rodzinę. 
Moi odważni mężczyźni prawdopodobnie bali się 
eksperymentu. Dzieciaki skusiłam pizzą, męża 
sterroryzowałam. Miałam obawy, czy nie zlinczują 
mnie później po wyjściu z restauracji, ale okazało 
się, że taki rodzaj odwetu muszą zostawić sobie na 
inną okazję. Już na samym wstępie ulegliśmy 
wszyscy urokowi wnętrza Bazylii. Co tu dużo 
mówić: jest miło, czysto i przytulnie. Łososiowa 
barwa lokalu, liczne reprodukcje na ścianach, 
kompozycja w witrynie, kwiaty (całkiem żywe) na 
barze i już mniej żywe na stolikach. Duży plus. 
Gorzej z zapachami. Widoczne jest jakiś problem z 

wentylacją, bo siedzący na sali czują wyziewy z 
garnków w kuchni. Tu minus. 
 Zamówiliśmy dwie pizze: cztery pory roku i 
diabelską – to dla młodzieży. Dla nas zestaw 
obiadowy nr 1 i sałatkę farmerską. Do tego kawę. Z 
rozczarowaniem przyjęliśmy brak zup w menu. Na 
realizację zamówienia czekaliśmy standardowo, 
kilkanaście minut. W tym czasie oddałam się pasji 
lustrowania ścian. Odkryłam na jednej z nich 
pamiątkę z otwarcia knajpy – wierszowany list 
gratulacyjny podpisany przez samego Starostę a na 
dodatek jeszcze dwóch panów, których nazwiska 
dużo znaczą w okolicy. No, no – widać, że Bazylia 
ma możnych promotorów. Od razu 
poczułam się jak jeden z vipów. 
Zwiedzanie przerwała mi obecność 
kawy na stoliku. Przyznam, że dobra 
była. Cappuccino jak się patrzy, na 
dobrym europejskim poziomie, z pianką, 
która nie opadła, choć kawy już nie było  
 Potem przyszło jedzenie. O Boże, 
zawołało coś w moim duchu, kiedy 
zobaczyłam wielkość porcji. Jak dla 
chłopa wielkorolnego. Nawet pizzożerne 
małolaty nie mogły sobie poradzić z 
i l o ś c i ą  d o b r a  n a  t a l e r z u .  J a  
skapitulowałam w połowie zestawu 
obiadowego nr 1. Sama jestem sobie 
winna. Mogłam czytać menu ze 
zrozumieniem, a tam jak byk było: frytki, 
szaszłyk, gyros, kotlet mielony i zestaw 

lasów, jak dobrze nam wiadomo, pojazdami 
silnikowymi wjeżdżać nie wolno, przed czym 
ostrzega Nadleśnictwo Złotoryja. Z rozmowy 
przeprowadzonej ze Strażą Leśną Nadleśnictwa 
Złotoryja dowiedziałam się o niezwykle 
szokującym braku wyobraźni właścicieli quadów i 
motocrossów, którzy bez zastanowienia wjeżdżają 
do pobliskich lasów płosząc zwierzęta, niszcząc 
drogi i uprawy leśne. Straż Leśna informuje, że za 
każde tego typu przewinienie grozi kara w postaci 
m a n d a t u ,  s i ę g a j ą c e g o  n a w e t  5 0 0 z ł .
 Skuter i quad to nie zabawki, którymi mogą 
bawić się dzieci, ale odpowiedzialność, 
spoczywająca na barkach rodziców, aprobujących te 
zakupy. Skuterem jeździć możemy rozważnie, a 
quadem, chociażby na przystosowanych do tego 
torach w Sędziszowej czy Wojcieszowie. Tego typu 
pojazdami powinny posługiwać się przede 
wszystkim osoby z dużą wyobraźnią i  
odpowiedzialnością.

  Paulina Szyszka 

Fot.: Z arch. Nadleśnictwa w Złotoryi

SkuteromaniaŁzy i cukierki

Okolica od kuchni, czyli pielgrzymka do BazyliiPokonkursie
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W połowie XI wieku, czyli jeszcze przed  
wyprawami krzyżowymi, powstał w 

Jerozolimie szpital św. Jana ufundowany przez 
włoskich kupców a prowadzony jakiś czas przez 
zakon benedyktynów. Placówka szybko zaczęła 

pełnić również funkcje przytułku i hospicjum. Po 
pierwszej krucjacie i zdobyciu Jerozolimy przez 
krzyżowców (1099) na taką działalność oczekiwało 
coraz więcej pielgrzymów. W latach 1113-1118, na 
podstawie pozwolenia papieskiego, powstało 
bractwo, zajmujące się posługą szpitalną i 
opiekuńczą, nazwane popularnie braćmi 
szpitalnymi św. Jana Chrzciciela. Szybko zdobyło 
wielką popularność, propagując wzory życia 
klasztornego oraz ideały rycerskie. W Ziemi Świętej 
przebywali joannici aż do końca XIII wieku, gdy 
upadły ostatnie twierdze krzyżowców, następnymi 
ważniejszymi ich siedzibami były między innymi 
Cypr, Rodos i Malta. Już jednak w XII wieku 
powstały ich klasztory w Pradze i w Niemczech. 

Około 1154 r. założyli swoją pierwszą siedzibę w 
naszym kraju, mianowicie w Zagości w Małopolsce. 
Na Śląsku w XII, XIII i XIV wieku powstały ich 
placówki w osiemnastu miejscowościach, przede 
wszystkim w Tyńcu nad Ślężą, Strzegomiu, 
Kłodzku i Bardzie. Historycy zauważyli, że do 
połowy XIII wieku joannici zakładali swe domy 
zakonne wyłącznie na wsiach a w drugiej połowie 
tego stulecia dominowały fundacje miejskie. 
Pierwszą swoją miejską siedzibę na Śląsku joannici 
założyli właśnie w Złotoryi.
     Można sądzić, iż nasze miasto stało się obiektem 
zainteresowania joannitów najpóźniej w połowie 
XIII wieku. Osiedlali się bowiem często przy 
szlakach handlowych, a taki właśnie przebiegał 
przez Złotoryję. Prowadząc duszpasterstwo 
obejmowali w posiadanie kościoły parafialne, 
s tarając się otrzymywać różne nadania 
zapewniające egzystencję. Nie znamy dokładnej 
daty objęcia przez joannitów patronatu nad 
kościołem św. Marii, najpewniej jednak miało to 
miejsce w latach 1242-1267.  Z 1267 r. pochodzi 
papieski dokument,, mówiący o rozpatrzeniu przez 
duchownych wrocławskich skargi złotoryjskich 
joannitów na krzywdy, jakie wyrządził im książę 
Bolesław Rogatka (najprawdopodobniej pozbawił 
ich jakichś dochodów). Bardzo możliwe, że dopiero  
kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat po objęciu 
patronatu nad kościołem powstała tutaj ich 
komandoria(komturia) na czele z komturem. 
Najstarszy dokument informujący o istnieniu 
komturii, wymieniający zarazem pierwszego 
znanego z imienia komtura – Rüdigera – pochodzi z 
1328 r. Choć tutejszy klasztor joannitów podlegał 
przeorowi w Pradze, nie można z całą pewnością 
stwierdzić, że mnisi-rycerze przybyli do Złotoryi 
właśnie z Czech. Brak odpowiednich dokumentów 
nie pozwala ustalić liczebności tutejszego konwentu 
joannitów. Wydaje się, że mnichów było najwyżej 
kilkunastu, co nie oznacza, że nie odgrywali dużej 
roli w życiu miejscowości i jej okolic.

iemia Złotoryjska urzeka swoim Zp i ę k n e m  n i e  t y l k o  j e j  
mieszkańców. W 2004 r. Klub 
Przyrodników w Świebodzinie wydał 
bardzo potrzebną publikację Góry i 
Pogórze Kaczawskie. Europejskie 
dziedzictwo przyrodnicze, na którą 
złożyły się teksty dziesięciu znawców 
szaty roślinnej, świata zwierząt, 
geologii, geografii i krajobrazu. 
Według autorów książki szczególną 
cechą tego regionu jest doskonale 
zachowana przyroda i urokliwy 
krajobraz…Cechuje się harmonią, 
p i ę k n e m ,  c i s z ą ,  s p o k o j e m  i  
życzliwością ludzi. Ciekawią nie tylko  
f r a g m e n t y  t e k s t u  d o t y c z ą c e  
ekosystemów, rzadkich roślin, ptaków, 
zwierząt i ryb o znaczeniu europejskim 
lecz również informacje na temat 
ochrony przyrody i krajobrazu, 
planowanych działaniach oraz 
turystyki. Publikacja wskazała te 
e l e m e n t y  p r z y r o d y,  k t ó r y m i  
zainteresować się powinien projekt 
Natura 2000.

 Roman Gorzkowski

a dowód tego, iż złotoryjscy kolekcjonerzy  Nwciąż szukają odpowiedzi na wiele pytań, 
przedstawiamy dwie kolejne widokówki, dotyczące 
bardzo ważnej instytucji, jaką w każdej 
miejscowości jest poczta.
     W ubiegłych wiekach złotoryjskie poczty 
funkcjonowały w różnych miejscach aż w 1886r. 
stanął ten jej gmach na Pl. Jana Matejki, z którego 
wszyscy korzystamy. Jak wyglądała poczta i jej 
otoczenie na początku XX wieku, zobaczyć można 
na widokówce z 1903 r. Już wcześniej pisaliśmy, że 
fontanna istniała do lat 30. ubiegłego stulecia a 
sąsiedni okazały budynek rozebrano po ostatniej 
wojnie. 
     Równocześnie prezentujemy jednak drugą 
widokówkę, przedstawiającą także, według opisów 
( Goldberg i. Schl., Kaiserl. Postamt) gmach oraz 
urzędników naszej poczty. Niewiadomy jest rok 
wydania tej widokówki. Przypuszczamy, 
zakładając, iż nie zaszła pomyłka, że widzimy tutaj 
budynek poczty, w którym mieścił się ten urząd 
przed 1886 r. Lecz próżno obecnie szukać 
podobnego gmachu w Złotoryi. Gdzie on się w 
takim razie znajdował? Czy jest to może później 
przebudowana kamienica na skrzyżowaniu Pl. Orląt 
Lwowskich i Alei Miłej? Liczymy na pomoc 
kolegów kolekcjonerów i znawców historii miasta.

   Roman Gorzkowski

ilkadziesiąt lat temu władze naszego miasta postanowiły upamiętnić na wieczne czasy jedno z ważnych Kwydarzeń. Jaki moment przedstawia fotografia? Kiedy została wykonana? Kto miał wówczas zaszczyt 
przemawiać? Może zachowały się inne zdjęcia tej samej uroczystości?

Roman Gorzkowski

     Dom zakonny zbudowali joannici w pobliżu 
kościoła Mariackiego, na terenie dzisiejszej szkoły 
podstawowej i częściowo ul. S. Żeromskiego. Stąd 
doglądali przede wszystkim rozbudowy tej 
świątyni. Była to bardzo ważna dla miasta 
inwestycja, która trwała zapewne aż do początków 
XIV wieku. W jej wyniku powstała podziwiana do 
dzisiaj potężna gotycka bryła największego 
złotoryjskiego kościoła. Istotne prace przy kościele 
Mariackim miały miejsce także w następnych 
stuleciach – przecież na przełomie XIV i XV wieku 
wzniesiono wysoką wschodnią wieżę kościoła a w 
XVI wieku dobudowano zakrystię.  Można 
powiedzieć, że wszystko, co się przy nim działo aż 
do początków XVIII-XIX wieku, zawdzięczamy 
joannitom. Dbali nie tylko sami na przykład o 
należyte wyposażenie wnętrza, lecz zachęcali 
mieszczan do różnorodnych fundacji. W ten sposób 
powstało  kilka drewnianych ołtarzy bocznych, 
poświęconych m.in. św. Janowi Chrzcicielowi i św. 
Jakubowi. Szkoda, że nie przetrwały do naszych 
czasów. W zamian za tego rodzaju fundacje, bracia 
zobowiązywali się, jak w 1331 r., do odprawiania 
mszy za dusze dobroczyńców. Pod opieką mnichów 
znajdowały się także dwa cmentarze: z pewnością 
ten wokół kościoła Mariackiego oraz być może 
wokół kościoła św. Mikołaja. W ich kościele 
wygłaszali kazania wykształceni kaznodzieje, 
którzy niekiedy wspomagali naukę swoich 
młodszych kolegów. W 1480 r. tutejszy kaznodzieja 
Piotr Rotermann pokrył jednemu z młodych księży 
wydatki związane ze studiami w Krakowie. 
Możemy być pewni, że dzięki joannitom rozwijał 
się u nas kult maryjny. Natomiast jest wątpliwe, że 
prowadzili w mieście szpital lub hospicjum. Mogli 
także opiekować się szkołą, lecz  tutaj nie 
dysponujemy wystarczającymi źródłowymi 
dowodami. 
     Zakon otrzymywał wiele różnorodnych nadań, 
m.in. czynsze z pól w pobliżu miasta (np. w 
Jerzmanicach Zdroju, Prusicach, Nowej Wsi 

Złotoryjskiej i Wilkowie), z kopalń złota, z łaźni, 
domów, ław chlebowych i mięsnych, sadów, 
folwarków i jatek. Oprócz tego, w 1359 r. książę 
legnicki Wacław nadał mu prawo do korzystania z 
wód przepływających przez ziemię należącą do tej 
pory do kościoła św. Mikołaja.  Donatorami byli  
książęta, mieszczanie i rycerze. Akurat we wrześniu 
1482 r. Mikołaj Beyer, zamieszkały na 
Smedegassen(najprawdopodobniej chodzi o ul. 
Basztową, niegdyś Schmiedestrasse) sprzedał 
komturowi Johannowi Redlerowi i joannitom ¼ 
grzywny czynszu z kramu piekarskiego. Między 

joannitami a miastem dochodziło do różnych 
sporów majątkowych. W 1349 r. gwarkowie 
złotoryjscy zatrzymali zakonowi część dziesięcin z 
kopalni złota, wypłacając je dopiero po ugodzie 
zawartej we Wrocławiu. Stronę zakonną, w imieniu 
komtura Johanna, reprezentowali m.in. prawnicy: 
Franczko ze Złotoryi i Piotr z Bytomia, a mieszczan: 
magister Mikołaj Franczconis z Rędzina w 
obecności kilkunastoosobowej grupy gwarków i 

mieszczan. Z wysokości wieży kościelnej 
spoglądali zapewne często w kierunku swojej 
ziemskiej posiadłości, zwanej „gruntem wikarych”, 
leżącej w rejonie dzisiejszej ulicy Leszczyńskiej.
     Do 1474 r. joannitom złotoryjskim podlegała 
świątynia w Prusicach oraz kaplica św. Jodoka na 
przedmieściu. W XIV wieku joannici skutecznie 
kierowali obroną kościoła NNMP przed husytami, 
jeszcze w XVI wieku wspomagali swoich 
współbraci, walczących gdzieś na obrzeżach 
Europy z niewiernymi.
     Od XVI wieku joannici tracili stopniowo wpływy 
w mieście i patronat nad kościołem. W XVIII wieku 
spłonęła ich siedziba, której resztki zniknęły w 
początkach następnego stulecia.
     Wędrując dzisiaj ich śladami przede wszystkim 
trzeba odwiedzić kościół Mariacki i poznać jego 
długie dzieje. Na sklepieniu zakrystii nadal widnieją 
równoramienne krzyże maltańskie, symbol zakonu. 
Taki sam krzyż wyryto z inicjatywy TMZZ całkiem 
niedawno, bo w 1999 roku, na balustradzie studni w 
kościele, aby przypomnieć o joannitach. Warto 
pamiętać, iż jeden z niegdyś istniejących  ołtarzy 
bocznych miał wezwanie św. Jana Chrzciciela. 
Pomieszczenie dawnej kościelnej kotłowni pod 
zakrystią zaadaptowano w 2007r. na urokliwe 
miejsce spotkań czyli Wieczernik Joannitów. 
Uliczka wokół kościoła od kilkunastu lat nosi dzięki 
TMZZ nazwę Joannitów. Z wysokości wieży warto 
spojrzeć na miasto i jego okolice, tak samo bliskie 
nam jak niegdyś joannitom.

     Roman Gorzkowski

W poprzednim numerze zapytaliśmy naszych 
Czytelników, gdzie zostało zrobione zdjęcie i 

jaką uroczystość przedstawia? Odpowiedź nie 
s p r a w i ł a  k ł o p o t u  p a n u  L e s ł a w o w i  
Plebankiewiczowi, który uzupełnij ją o szereg 
dodatkowych informacji. Zdjęcie przedstawia 
pochód pierwszomajowy, który przechodzi ul. 
Legnicką na wysokości budynku przy skrzyżowaniu 

ulic Legnickiej i Kard. Wyszyńskiego (dawniej 
Okrzei). Skąd wziął się tam pochód? Odpowiedź 
jest banalnie prosta: na przełomie lat czterdziestych 
i pięćdziesiątych demonstracja pierwszomajowa 
zbierała się na stadionie miejskim, który mieścił się 
przy obecnym Placu Sprzymierzeńców - później był 
to teren tartaku. A pan Leszek, mógł obserwować 
przemarsz z okien swojego domu na przeciwko 
byłej gazowni.
  Robert Pawłowski

wrzesień 2008
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Śladami złotoryjskich joannitów

- Duże jest piękne

Kącik starej widokówki
Dwie poczty i ich otoczenie

Nie tylko dla miłośników przyrody

Relacja z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi (Echo 
Złotoryi nr 8/2008 s. 12), odbytej w dniu 17 lipca 
2008 r., mogła sugerować, iż Parafia św. Jadwigi w 
Złotoryi otrzymała dotację w kwocie 100 tysięcy 
złotych na prace inwestycyjne i renowacyjne. W 
rzeczywistości uchwała Rady Miejskiej przyznała 

Parafii św. Jadwigi jedynie 15 tysięcy złotych, 
natomiast Parafii p.w. Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny 85 tysięcy złotych.
     Za mylną informację serdecznie przepraszamy 
Księdza Prałata Mariana Sobczyka oraz całą 
społeczność Parafii św. Jadwigi.

Redakcja

Sprostowanie

Historia jednej fotografii
- ciąg dalszy

Krzyż maltański na sklepieniu 
zakrystii kocioła NNMP

Symbol joannitów na współczesnej 
chorągwii w kościele NNMP
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