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I. P: Ile wartoœciowych agatów mo¿na znaleŸæ
w ci¹gu dnia poszukiwañ?
R. G: W ci¹gu jednego dnia mo¿na nic nie
znaleŸæ. Najlepiej pojechaæ na tydzieñ i wtedy
zaj¹æ siê tylko poszukiwaniami. Mnie niestety
praca nie pozwala na takie wyprawy, ale wiem,
¿e koledzy tak robi¹.

samym centrum naszego miasta, w
niepozornej kamienicy odkry³am niedawno
prawdziwe muzeum. Znalaz³am je u kolekcjonera
Roberta GoŸdzika. S³ysza³am, ¿e ma on bogaty
zbiór przedwojennych widokówek Z³otoryi
(Goldbergu), ale nie spodziewa³am siê znaleŸæ w
jego mieszkaniu setek ró¿nobarwnych,
ró¿nokszta³tnych, mikroskopijnych i
w i e l k o g a b a r y t o w y c h a g a t ó w. O b s z e r n y
przedpokój i jeden z pokoi zajmuj¹ witryny z tymi
piêknymi pó³szlachetnymi kamieniami, z których
s³yn¹ okolice Z³otoryi.
Kolekcjonowanie
pocztówek i kamieni to nie jedyna pasja Roberta.
O kamieniach i nie tylko rozmawiamy, siedz¹c na
dziewiêtnastowiecznej sofie w otoczeniu równie
starych zegarów, komód, porcelany…

I. P: Jak cenna jest Pana kolekcja?
R. G: Nigdy siê nad tym nie zastanawia³em.
Agaty maja ró¿n¹ cenê. Du¿o zale¿y od wagi i
kolorów ¿y³.
I. P: Mo¿na wy¿yæ z szukania agatów i ich
sprzeda¿y?
R. G: Ze sprzeda¿y chyba nie, ale ze szlifowania
ju¿ tak. Kolega w Nowym Koœciele tym siê
zajmuje.
I. P: Zbieracze kamieni rywalizuj¹ ze sob¹?
R. G: Nie znam takich przypadków. Zwykle
kompletujemy grupê i jedziemy razem na
wyprawê. Samodzielne wypady s¹ bez sensu.

poszukiwañ.
Iwona Paw³owska: Kiedy odkry³ Pan w sobie ¿y³kê
kolekcjonera?
Robert GoŸdzik: To by³o jeszcze w podstawówce, mo¿e
nawet wczeœniej. Wtedy zacz¹³em zbieraæ kamienie, a
konkretnie agaty. Szuka³em ich w okolicach Z³otoryi.
Najwiêcej znalaz³em ko³o Nowego Koœcio³a. Zbiera³em
te¿ wk³ady do d³ugopisów, o czym przypomnia³a mi
niedawno kole¿anka.
I. P: Co by³o pierwsze: kamienie czy pocztówki?
R. G: Agaty. A pocztówki zaczê³y siê przypadkowo.
Chcia³em kupiæ sobie jedn¹ star¹ widokówkê, by oprawiæ
i powiesiæ na œcianie jako ozdobê wnêtrza. Pojecha³em do
Lwówka na Agatowe Lato, gdzie by³a miêdzy innymi
gie³da staroci. Pamiêtam, ¿e jecha³em tam ze z³amana
nog¹. I faktycznie kupi³em we Lwówku moj¹ pierwsz¹
pocztówkê do kolekcji. Jednak do tej pory jej nie
powiesi³em na œcianie.

I. P: S¹ skuteczne metody poszukiwania agatów?
R. G: Nie ma takiej metody. Najlepiej szukaæ wychodni
kamieni, czyli miejsca, gdzie le¿¹ najp³ycej. Z agatami jest
tak, ¿e wystêpuj¹ nawet na g³êbokoœci 40 metrów, ale
szukanie ich tak g³êboko jest trudne i niekoniecznie
zgodne z przepisami. Dlatego trzeba szukaæ najbli¿ej
powierzchni.
Jedna osoba nie by³aby w stanie wykonaæ ca³ej
pracy i jeszcze przetransportowaæ znaleziska
do domu czy kamieniarza. Mo¿na by³oby siê
zajechaæ. Ja mam tak¹ sta³¹ ekipê i z ni¹ siê
wyprawiam.

I. P: Jakie jest najwiêksze Pana znalezisko?
R. G: To, które stoi w kuchni. Ten kamieñ przed
przeciêciem wa¿y³ z 50 kilo. Agaty, tak jak i inne
kamienie, ocenia siê dopiero po przeciêciu. Wtedy
ujawniaj¹ swoj¹ wartoœæ. Takie du¿e, jak ten, trzeba
najpierw zawieŸæ do kamieniarza. On tnie i wtedy
wiadomo, czy znalaz³em coœ ³adnego i w³¹czê kamieñ do
kolekcji. Czasami jest tak, ¿e po przeciêciu agat siê

I. P: Kolekcjoner kojarzy mi siê z
systematycznoœci¹, skrupulatnoœci¹. Jest Pan
takim cz³owiekiem?
R. G: Chyba tak. Jestem pouk³adany. Jestem te¿
wzrokowcem i wiem, gdzie co jest w mojej
kolekcji. Sam siê zajmujê odkurzaniem kamieni
i jak ktoœ przestawi jeden z nich na inne miejsce,
od razu wiem, ¿e coœ jest nie tak.

I. P: Pamiêta Pan, która to by³a?
R. G: Tak, to by³ widok przedwojennej ulicy Basztowej.
Potem wszyscy chcieli j¹ ode mnie kupiæ. Okaza³o siê, ¿e
to naprawdê rarytas, bo ujêæ Basztowej jest niewiele i nikt
wtedy jeszcze takiej widokówki w Z³otoryi nie mia³.

I. P: Wróæmy do widokówek. Po tej pierwszej
pojawi³y siê kolejne.
R. G: Tak, po³kn¹³em bakcyla. Zacz¹³em jeŸdziæ
na gie³dy, targi staroci, a nawet szukaæ w
Internecie na aukcjach.

I. P: Du¿o kosztowa³ ten widoczek?
R. G: Da³em za ni¹ oko³o 40 z³otych, przy czym trzeba
pamiêtaæ, ¿e by³o to jakieœ siedem lat temu. A co ciekawe,
pojecha³em do Lwówka z racji agatów, bo wtedy by³em
ju¿ zapalonym zbieraczem tych kamieni.
I. P: Co jest takiego ciekawego w kamieniach, ¿e poœwiêci³
Pan im tyle lat ¿ycia i tak wiele miejsca w swoim domu?
R. G: Agaty maj¹ to w sobie, ¿e ka¿dy jest
niepowtarzalny. Utnie siê go centymetr dalej i ju¿ jest
ca³kiem inny. Du¿o zale¿y, z którego miejsca pochodz¹.
W mojej kolekcji s¹ kamienie z P³óczek ko³o Lwówka,
Nowego Koœcio³a, Soko³owca czy z Ró¿anej. Wiêkszoœæ
tych agatów znalaz³em sam. Sporadycznie licytujê na
aukcjach. Kiedyœ szuka³em w³aœnie kamienia z P³óczek,
bo samodzielne wyprawy w to miejsce ju¿ siê skoñczy³y.
Teren, popegeerowski ugór, na którym mo¿na by³o coœ
znaleŸæ, kupi³ jakiœ cz³owiek i oczywiœcie zabrania tam

I. P: Po czym rozpoznaje siê wartoœæ
widokówki?
R. G: To tak jak z winem: im starsze, tym lepsze.
Poza tym trzeba patrzeæ na obiekty na nich
przedstawione. Najcenniejsze dla mnie s¹
takie, które przedstawiaj¹ miejsca, budynki,
jakich ju¿ nie ma w mieœcie. S¹ bardziej i mniej
popularne ujêcia Z³otoryi. Najczêœciej
wystêpuj¹ panoramy, a pojedyncze budynki
czy „ulicówki” to rzadkoœæ. I takie w³aœnie
mnie najbardziej interesuj¹. Ciekawe te¿ s¹
wnêtrza budynków, np. restauracji czy
muzeum.

rozsypuje, bo jest mocno popêkany.
I. P: To jak jajko – niespodzianka Po czym rozpoznaje siê
wartoœæ agatów?
R. G: Przede wszystkim po braku spêkañ, poza tym- po
kolorze ¿y³. Ten, kto w tym siedzi, potrafi rozpoznaæ po
barwie miejsce, z którego pochodzi kamieñ i to nie tylko
miejscowoœæ, ale i rodzaj z³o¿a. Agaty znalezione w
odleg³oœci 20 metrów od siebie mog¹ ju¿ mieæ inn¹
kolorystykê ¿y³. Jestem w stanie rozpoznaæ, z którego
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miejsca pochodzi konkretny, znaleziony
przeze mnie kamieñ.
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Robert Paw³owski

Kolekcja
z dusz¹

I. P: Wa¿ne jest te¿ to, co znajduje siê na drugiej
stronie pocztówki?
R. G: Staram siê, ¿eby by³a zapisana. Do
wartoœci materialnej dochodzi przecie¿ i
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historyczna lub sentymentalna. Kolega z
Legnicy ma taki rarytas - widokówkê, któr¹
pisa³ skazaniec w wiêzieniu. ¯egna siê on z
rodzin¹, bo wie, ¿e ju¿ idzie na œmieræ.
Niesamowite wra¿enie, kiedy siê to czyta.
Wa¿ny dla mnie jest te¿ stempel pocztowy.
Tam jest przecie¿ data i miejsce wys³ania
kartki.
I. P: Gdzie mo¿na najszybciej i najpewniej
kupiæ z³otoryjskie pocztówki?
R. G: W Berlinie. Tam jest cztery razy w roku
organizowana gie³da samych pocztówek. Poza
tym wiele widokówek wysy³ano przed wojn¹
w³aœnie do Berlina. Co ciekawe, okazuje siê, po
przeœledzeniu stempli pocztowych, ¿e
widokówka rano by³a wysy³ana ze Z³otoryi a
po po³udniu ju¿ przyjmowa³ j¹ urz¹d
pocztowy w Berlinie. Takie wtedy by³o
po³¹czenie kolejowe.
I. P: Kupuje Pan na aukcjach internetowych?
R. G: Raczej ma³o. Tam s¹ tam wariackie ceny:
200, 300 z³otych. Bywa tak, ¿e kolekcjonerzy
sami sobie szkodz¹, podbijaj¹c ceny
pocztówek. Wystarczy, ¿e zacznie siê
nadmierne zainteresowanie kupnem, a
sprzedaj¹cy winduj¹ ceny. Po co siê tu
przebijaæ. Sami sobie szkodzimy. Ja uwa¿am,
¿e lepiej, aby inny kolekcjoner ze Z³otoryi kupi³
widokówkê po normalnej cenie ni¿ ¿eby nikt jej
nie mia³, bo za droga.
I. P: Od kogo zwykle kupuje siê pocztówki?
R. G: Od handlarzy. Rzadziej od
kolekcjonerów. Chocia¿ s¹ i te¿ tacy zbieracze,
którzy interesuj¹ siê konkretnym miastem, a
jak wpadnie im w rêce inne, to wtedy puszczaj¹
dalej. Czasem s¹ sprzeda¿e wi¹zane, np.
mo¿na tanio kupiæ dwie pocztówki, ale do tego
trzeba te¿ wzi¹æ trzeci¹, która jest ju¿ mniej
interesuj¹ca. Wtedy tê ostatni¹ póŸniej
sprzedaje siê bardziej zainteresowanym.
Niedawno rozesz³a siê te¿ kolekcja pewnego
zbieracza z Berlina. Cz³owiek zmar³ i zostawi³
kilkaset samych z³otoryjskich widokówek.
Rodzina nie chcia³a siê tym zajmowaæ i
wszystkie posz³y do sprzeda¿y.
I. P: Swojej pierwszej widokówki do tej pory nie
powiesi³ Pan na œcianie. Mo¿e teraz, kiedy, jest
ich ju¿ 300, wyeksponuje je Pan w swoim
przestronnym mieszkaniu. W albumach nie
wygl¹daj¹ tak okazale.
R. G: Jak wisia³yby na œcianie, nie widaæ by by³o
drugiej, czasami tak samo ciekawej strony.
Znaczki na tych starych widokówkach te¿ maj¹
swoj¹ wartoœæ. A tak- mo¿na wyj¹æ kartkê z

I. P: Co Pan myœli,
ogl¹daj¹c te stare
z³otoryjskie
widoczki?
R. G: Myœlê, ¿e
kiedyœ by³o tu
³adniej. ¯al miejsc i
budynków, które
o d e s z ³ y
w
zapomnienie. Du¿o
t e ¿
s a m i
zniszczyliœmy. Choæ
nie by³o takiej
techniki, jak dzisiaj,
to miasto by³o
bardziej zadbane.
Ciekawe jest te¿ to,
¿e Niemcy wszystko fotografowali i
umieszczali na widokówkach. Obliczy³em ¿e
ze samej tylko Z³otoryi by³o kilkaset wzorów
pocztówek. Inna rzecz, ¿e Niemcy
widokówkami reklamowali swoje restauracje,
hotele, a nawet sklepy (np. pasmanteriê). Nam
teraz nie przysz³oby do g³owy, ¿e dana ulica
mog³aby byæ tematem kartki pocztowej.
Zanika tradycja projektowania widokówek.
Mo¿e dlatego, ¿e teraz wszyscy komunikuj¹ siê
za pomoc¹ Internetu czy telefonów
komórkowych.
I. P: Myœli Pan czasem o swojej kolekcji w
kategoriach ekonomicznych?
R. G: Jest to na pewno jakaœ lokata kapita³u.
Pocztówki nie trac¹ na wartoœci. Ale jest taka
widokówka, która dla mnie jest bezcenna i nie
odda³bym jej za ¿adne pieni¹dze. To zdjêcie
lo¿y masoñskiej. Lo¿a jest wyj¹tkowa i
niepowtarzalna. Nigdy ju¿ nie trafi³em na tak¹.
I. P: Jakich rad udzieli³by Pan osobie, która
chcia³aby zacz¹æ zbieraæ pocztówki?
R. G: Jak znajdzie jak¹œ lepsz¹, to niech dla
mnie zostawi A tak serio, to niech zacznie
jeŸdziæ po gie³dach: Wroc³aw, Boles³awiec,
Œwidnica, potem Berlin. Tak na pocz¹tek lepiej
kupowaæ widokówki z obiegiem, czyli
stemplem pocztowym. W zasadzie to jest
oczywiste, ale przypomnê, ¿e decyduj¹c siê na
zakup internetowy, trzeba czytaæ opinie o
sprzedaj¹cym. I jeszcze wa¿na informacja –
kartki z³otoryjskie w Internecie mo¿na
najszybciej znaleŸæ na niemieckim e-Bay'u.
I. P: Proszê jeszcze zdradziæ na koniec, sk¹d
Pan ma te wspania³e meble?
R. G: Ta sofa jest z lat 80. XIX wieku. Kupi³em j¹
za grosze, ale nie wygl¹da³a tak jak teraz. To
by³a tylko sama konstrukcja. Fotel dosta³em,
ale nie mia³ z ty³u nóg. Odda³em je do
renowacji i zrobiono z nich to, co widaæ.
Porcelana w komodzie to jeszcze zastawa mojej
babci. Wolê stare meble, bo mogê je przesuwaæ
z miejsca na miejsce i wiem, ¿e siê nie rozlec¹.
Poza tym starocie maj¹ duszê.
I. P: Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê jeszcze wielu
wyj¹tkowych zdobyczy do kolekcji.
rozmawia³a Iwona Paw³owska
zdjêcia Robert Paw³owski

albumu i poogl¹daæ w ca³oœci. Poza tym
œwiat³o mog³oby zaszkodziæ pocztówce.
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róbuj¹c w³¹czyæ siê do ruchu na
ul. Legnickiej, jak zwykle ciep³o
pomyœla³em o obwodnicy Z³otoryi.
Silnik zd¹¿y³ siê ju¿ nagrzaæ, zanim w
sznurze jad¹cych w jedn¹ i drug¹ stronê
samochodów pojawi³a siê przerwa na
tyle du¿a, abym móg³ wpisaæ siê w ten
konwój sun¹cy powoli do miasta.
Po chwili jednak samochody
zatrzyma³y siê, któryœ z uprzejmych
kierowców zahamowa³ przed wyjazdem
z Vitbisu, aby umo¿liwiæ kilku
czekaj¹cym tam pojazdom w³¹czyæ siê
do ruchu. Znowu ruszyliœmy powoli,
acz dostojnie. Taka powolna jazda ma
swoje zalety, mo¿na podziwiaæ
otoczenie. Przed ulic¹ Chojnowsk¹
znowu na moment zatrzymaliœmy siê, by
po chwili wjechaæ na niewielkie rondo zwane potocznie staroœciañskim. Jak
wieœæ powiatowa niesie, Pan Starosta
tak d³ugo nêka³ ró¿nych urzêdników od
dróg wojewódzkich, a¿ ci na
odczepnego, wybudowali piêkne i jak
sama nazwa wskazuje - okr¹glutkie
rondo. Póki co na œrodku jest trawnik,
ale ju¿ grono szanowanych obywateli
naszego miasta myœli o wzniesieniu tam
pomnika... Ruch siê up³ynni³, wiêc
pomkn¹³em 50 km/h w górê Legnickiej,
pamiêtaj¹c, ¿eby przypadkiem na
wysokoœci Biedronki nie zrobiæ sobie
pami¹tkowego zdjêcia. Na ul. Staszica
odsta³em w d³ugiej kolejce, zanim
za³apa³em siê na zielona falê.
Min¹³em œwiat³a i ju¿ po chwili
moim oczom ukaza³ siê zielony grzybek
poœrodku Ronda Reymonta. Z³oœliwi,
których nigdy nie brakuje, mówi¹, ¿e na
decyzjê o przeniesieniu grzybka z rynku,
spod magistratu, mia³ wp³yw zapach
przypalonego oleju, który dra¿ni³
obraduj¹cych w nowej siedzibie radnych.
Jak zwykle znaleŸli siê malkontenci,
którym nie w smak by³o umieszczenie
tego przybytku jad³a i napoju w nowym
miejscu u boku laureata Nobla. Bredzili
coœ o zepsutym krajobrazie, ¿e grzybek
nie pasuje do pobliskiej Baszty i takie
tam... Na szczêœcie pan Burmistrz nie
da³ siê zwieœæ tym g³osom i oœwiadczy³,
¿e grzybek staæ tam bêdzie dopóki sam
siê nie rozleci.
Okr¹¿aj¹c rondo, zd¹¿y³em zobaczyæ, co
dzisiaj serwuje siê na obiad...
Gdy mia³em ju¿ wje¿d¿aæ w ul. Wojska
Polskiego, rozleg³o siê g³oœne pikanie w panice rozejrza³em siê po kabinie
samochodu, próbuj¹c zlokalizowaæ
Ÿród³o dŸwiêku. Nagle w³¹czy³o siê
radio. Nacisn¹³em wy³¹cznik - ale g³os
z radia dociera³ coraz wyraŸniej...
Otworzy³em oczy. Na dworze by³o
jeszcze ciemno...
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W POMROCE DZIEJÓW
Na Œl¹sku ludzie ¿yli od niepamiêtnych czasów;
niektórzy badacze sk³onni s¹ uznaæ, ¿e mog¹ to byæ
setki tysiêcy lat temu. Niewiele wiemy o tych
pierwszych przybyszach. Pewnie ¿yli gromadnie.
Mija³y kolejne tysi¹clecia, wieki. Pierwsze œlady
pobytu cz³owieka na Œl¹sku archeolodzy odkryli w
Piotrowicach ko³o Chojnowa (t³uk piêœciowy sprzed
180 000 lat). Archeolodzy i historycy nie potrafi¹
dok³adnie nazwaæ, jakie to by³y ludy – pewnie i one
same nie u¿ywa³y wobec siebie nazw. W okresie
epoki ¿elaza (650 r. p.n.e. – 1250 r. p.n.e.) na
obszarze Œl¹ska pojawiali siê kolejno Scytowie,
Celtowie, Hunowie, Germanowie, S³owianie.
W ziemi œl¹skiej spoczywaj¹ niezliczone ludy, a
my czasem nie mo¿emy sobie nawet wyobraziæ,
jakim mówi³y jêzykiem. W znanej legendzie o
Lechu, Rusie i Czechu ³atwiej odpowiedzieæ, kiedy
ci trzej bracia siê rozstawali (S³owianie ruszyli na
podbój Europy na prze³omie V i VI w. n.e.), ni¿
gdzie. Prasiedziby S³owian znajdowa³y siê nad
œrodkowym Dnieprem, w „okolicach” Kijowa, a
wiêc owo historyczne rozstanie nast¹pi³o chyba
„tam”.
Pierwsze Ÿród³a pisane o S³owianach pochodz¹
od historyków bizantyjskich; zawdziêczamy je
tak¿e licznym, m.in. arabskim, podró¿nikom. Z
opisu jednego z nich, Ibrahima ibn Jakuba wiemy, w
jaki sposób budowali grody: „Udaj¹ siê umyœlnie na
³¹ki obfituj¹ce w wodê i zaroœla, po czym kreœl¹ tam
liniê kolist¹ lub czworoboczn¹, w miarê tego, jaki
chc¹ mieæ kszta³t grodu i obszar jego powierzchni,
kopi¹ dooko³a i piêtrz¹ wykopan¹ ziemiê,
umocniwszy j¹ deskami i drzewem na
podobieñstwo szañców, a¿ wa³y osi¹gn¹ wymiar,
jakiego pragn¹.”
Co podpowiada nam nasza wyobraŸnia? Czy nie
tak mog³o wygl¹daæ zak³adanie grodu w Rzymówce
w VIII-IX wieku? Wybudowanie grodu to owoc
bardzo ciê¿kiej pracy fizycznej, lecz nie tylko
fizycznej. Bez znakomitej organizacji i prê¿nej
dyscypliny wzniesienie grodu nie by³oby mo¿liwe.
Ale to siê op³aca³o – wzniesionego ziemnego wa³u
¿adnemu wrogowi nie uda siê spaliæ ani zburzyæ …
Tamte grody to dzisiejsze grodziska.
Oddajmy g³os fachowcom, M. i T. Kaletynom,
którzy grodzisko opisali, sporz¹dzili jego plan i
profil oraz plan sytuacyjny: „Grodzisko wklês³e
za³o¿one na planie nieregularnego owalu,
wyd³u¿onego na osi pó³nocny zachód – po³udniowy
wschód. Jego d³ugoœæ – 110 m, szerokoœæ – ok. 20 m.
Powierzchnia majdanu obni¿a siê w stronê
po³udniowo – wschodni¹. Wa³ najlepiej zachowany

w czêœci pó³nocno – zachodniej. Jego wysokoœæ od
wewn¹trz dochodzi do 3 m, od zewn¹trz – do ok. 10
m. Obiekt czêœciowo zniszczony”. Grodzisko od
dawna wzbudza³o zainteresowanie archeologów –
ju¿ w XIX w. naukowcy niemieccy przeprowadzili
tu badania powierzchniowe. Badania te (ró¿ne)
kontynuowano jeszcze w czasach niemieckich, a
nastêpnie ju¿ po II wojnie (Zdzis³aw Bagniewski,
Marta i Tadeusz Kaletynowie, Jerzy Lodowski,
Karol Bykowski). Wszyscy, nie wy³¹czaj¹c
archeologów niemieckich, potwierdzali
„staro¿ytnoœæ” grodziska w Rzymówce siêgaj¹c¹
czasów s³owiañskich. Nikt nie datowa³ jego
„urodzin” powy¿ej X wieku, a niektórzy, z
badaczami niemieckimi w³¹cznie, wskazywali na
VIII wiek, np. J. Lodowski. Materia³ archiwalny
zgromadzono w Instytucie Archeologii
Uniwersytetu Wroc³awskiego oraz w Muzeum, w

G³ogowie, a fotogramy umieszczono w Izbie
Regionalnej w Rzymówce.
Jak funkcjonowa³ taki gród? Jest wysoce
prawdopodobne, ¿e na szczycie wa³u trzyma³ stra¿
wsparty na ³uku wojownik. Mia³ on za zadanie w
porê wypatrzeæ, a nastêpnie ostrzec osadê przed
po¿arem oraz nadci¹gaj¹cym wrogiem lub
powodzi¹. Sygna³em stosowanym by³o rozpalanie
ognisk. Kiedy niebezpieczeñstwo nadchodzi³o,
mieszkañcy osady chowali siê za wa³em, zabieraj¹c
rzeczy i produkty niezbêdne do przetrwania. Kocio³
wewn¹trz grodu ma wymiary 70×50, a wiêc mog³o
siê tu schroniæ np. 100 osób. Gdy wróg rzeczywiœcie
nadchodzi³, wejœcie blokowano czym siê da³o:
belkami, ciernistymi krzakami. Na szczycie wa³u
le¿a³y przygotowane wczeœniej du¿e kamienie
polne, które staczano lub zrzucano w celu ra¿enia
wroga, gdy ten usi³owa³ forsowaæ wa³. Skryci za
wa³em wojownicy u¿ywali te¿ pewnie ³uków i
dr¹gów, lali gor¹c¹ wodê, pewnie i smo³ê. Broni¹cy
siê byli w miarê bezpieczni, gdy¿ wa³u nie da³o siê
ani podpaliæ, ani rozbiæ.
Do II wojny miejscowa i okoliczna ludnoœæ
nazywa³a grodzisko „szwedzkim szañcem”
(„Schwedenschanze”). Nazwa wi¹za³a siê z tym, ¿e
w okresie wojny trzydziestoletniej (1618 – 1648)
wojska szwedzkie, a pewnie i inne równie¿,
wykorzystywa³y go jeszcze w celach militarnych.
DÊBY MILENIJNE
Jeœli odpowiadaj¹ prawdzie wypowiedzi
niektórych mieszkañców wsi, ¿e po II wojnie
Pañstwowe Gospodarstwo Rolne hodowa³o tu
œwinie, by³by to przyk³ad prymitywnej i brutalnej
profanacji tego miejsca. Prace archeologów trwa³y
tu bowiem prawie nieprzerwanie i kierownictwu
zak³adu nie mog³o nie byæ wiadomym, ¿e badacze
odkrywaj¹ tu tak¿e groby i szcz¹tki ludzkie.
Cicho tu teraz, nie s³ychaæ okrzyków bojowych i
odg³osów walki (i kwiczenia œwiñ!). Ale jeœli

wieczorow¹ por¹ zwyk³y œmiertelnik ws³ucha siê i
wpatrzy w krajobraz, to zobaczy i wojownika na
wale, i œw. Jadwigê przy Ÿróde³ku, i szukaj¹c¹
skarbu Marysiê … Us³yszy te¿ szepty z
zamierzch³ych czasów … w ilu¿ to jêzykach?! Do
tych „rozmów” w³¹czaj¹ siê ju¿ tak¿e coraz czêœciej
posadzone 19 kwietnia 2005 roku dêby milenijne.
Dziesiêæ pierwszych oznacza dziesiêæ wieków i
nosz¹ one imiona twórców pañstwa polskiego od
czasów najwczeœniejszych do Boles³awa
Krzywoustego, a wiêc pierwszego okresu
œwietnoœci pañstwa piastowskiego. W kolejnoœci s¹
nimi: PIAST Ko³odziej, ZIEMOWIT, LESZEK,
ZIEMOMYS£, MIESZKO I, DOBRAWA,
BOLES£AW I Chrobry, WOJCIECH - biskup,
œwiêty, pierwszy patron Polski, BOLES£AW II
Œmia³y, BOLES£AW III Krzywousty.
W dniu 2 kwietnia 2005 r. zmar³ papie¿ Jan
Pawe³ II. Doszliœmy do przekonania, ¿e nale¿y
upamiêtniæ ten fakt, chocia¿ bardzo smutny. Przy
œcie¿ce œw. Jadwigi rós³ ju¿ buk „Jan Pawe³ II” i
a¿eby nie powielaæ tych imion, nasz d¹b nr 11 to:
KAROL Wojty³a.
Drzewka oraz 100 krzewów na skarpie
grodziska sadziliœmy (wójt M. Leœna,
przedstawiciele wsi z so³tysem W³. Lizoniem i M.
Mrozem, cz³onkowie TMZZ z prezesem A.
Borysem) w dn. 19 IV 2005 r. miêdzy godz. 1600 a
1800. Wiedzieliœmy, ¿e akurat w tym czasie na
kolejnym posiedzeniu zbiera siê konklawe, a¿eby
wybraæ nastêpcê papie¿a – Polaka; nie mogliœmy
natomiast wiedzieæ, kto nim zostanie. W trakcie
sadzenia Marian Mróz nagle oœwiadczy³, ¿e on
przygotowa³ dwunast¹ sadzonkê, bo „jeœli drzewko
ma nasz papie¿, to niech ma i jego nastêpca”.
Posadziliœmy wiêc dwunast¹ sadzonkê. I jak tu nie
wierzyæ w przeznaczenie: sta³o siê to
najprawdopodobniej w momencie, kiedy
kardyna³owie dokonywali wyboru, gdy¿ do domów
wróciliœmy akurat, kiedy na Placu œw. Piotra w
Rzymie trwa³y przygotowania do og³oszenia
wyników konklawe – by³ oczekiwany „bia³y dym”,
bi³y dzwony. W ten sposób u podnó¿a grodziska
roœnie 12 dêbów milenijnych; ten dwunasty d¹b to BENEDYKT XVI.
Drzewka zosta³y oficjalnie ochrzczone w dn. 11.
wrzeœnia 2005 r. w trakcie uroczystoœci milenijnych,
po³¹czonych z powiatowymi do¿ynkami
(propozycjê imion dla pierwszych jedenastu z³o¿y³
A. Michler, dla dwunastego – M. Mróz).
„Chrzestnymi” byli przedstawiciele w³adz gminy,
wsi Rzymówka oraz TMZZ.
SKARB
Ma³a wioska - Rzymówka - nale¿y do
najstarszych nie tylko na Ziemi Z³otoryjskiej, lecz
tak¿e na Œl¹sku. Kiedyœ, u zarania polskiej
pañstwowoœci, gdy Œl¹sk nale¿a³ jeszcze do
Pañstwa Wielkomorawskiego, a póŸniej do Czech,
musia³o tu byæ „gwarno”. Rzymówka by³a wa¿na; tu
by³ gród daj¹cy ludnoœci schronienie i nieraz
zapewniaj¹cy tubylcom przetrwanie. Kim byli ci
ludzie, jak wygl¹dali, kiedy wybudowali ten gród –
to tylko niektóre z pytañ, na które chcia³oby siê
znaleŸæ odpowiedŸ. Nie jest to problem
najwa¿niejszy, poniewa¿ ani znalezienie
odpowiedzi, ani obecne grodzisko nie uchroni
wspó³czesnych mieszkañców od k³opotów i
zmartwieñ dnia codziennego. A mo¿e jednak …
Przecie¿ w grodzisku nadal powinien znajdowaæ
siê ukryty skarb. Trzeba go tylko odkryæ. Próbowa³a
ju¿ tego niegdyœ biedna dziewczyna z s¹siedniej
wioski. Historia milczy, z jakiej to wioski. Wydaje
siê, ¿e by³a to kozowianka lub ³aŸnicznaka,
poniewa¿ Rokitnica i Wysocko mia³y swoje
grodziska, w których te¿ pewnie ukryto jakieœ
skarby …
Dziewczyn¹ kierowa³y szlachetne pobudki –
potrzebowa³a pieniêdzy dla swojego dziecka, a wiêc
jak ka¿da dobra i kochaj¹ca matka, i ona podjê³a

przera¿eniu opuœci³a grodzisko i wkrótce potem
zmar³a. Zatem skarb w grodzisku pozosta³. Pozosta³
równie¿ wykopany do³ek. I chocia¿ miejscowi
spieraj¹ siê teraz ze sob¹, czy jest to rzeczywiœcie
pami¹tka po tej pamiêtnej nocy, czy te¿
„nieporz¹dek po archeologach”, nazwaliœmy ten
fragment grodziska „do³kiem Marysi”.
LUDZIE – od Trzebowian do mieszkañców
Rzymówki
Powtórzmy pytanie: kim byli, jak wygl¹dali,
jakim mówili „jêzykiem” ludzie, którzy jako
pierwsi stanêli na brzegu Kaczawy, czy te¿ najpierw
oceniali teren z wysokoœci Wzgórza £aŸnickiego?
Kto pierwszy „zagospodarowa³” ten uroczy zak¹tek
Ziemi Z³otoryjskiej? Czy pierwsi byli Silingowie
(plemiê germañskie), którzy w V w. mieli osiedliæ
siê na Œl¹sku i od nich ma pochodziæ nazwa Œl¹sk
(³ac. Silesia, niem. Schlesien)? Czy te¿ byli to
Pras³owianie i to oni ochrzcili ziemiê œl¹sk¹ (œl¹g =
mokrad³a)? W tej ziemi spoczywaj¹ prochy
mnóstwa „ró¿nych” ludzi i ustalenie ich
„narodowoœci” nie ma sensu (jakiej „narodowoœci”
by³ np. cz³owiek neandertalski?, australopitek?).
Im bli¿ej naszych czasów, tym klarowniejsza
staje siê sytuacja, pojawiaj¹ siê bowiem Ÿród³a
pisane. Np. tzw. „Geograf bawarski” wymienia w IX
wieku kilka plemion œl¹skich. Dlatego ju¿ tylko
niewielu (powodowanych g³ównie motywacjami
politycznymi) usi³uje kwestionowaæ pobyt w VIII –
X w. w dolinie Kaczawy miêdzy Z³otoryj¹ a
Legnic¹, s³owiañskich Trzebowian. Obiektywni to
potwierdzaj¹. To s³owiañscy Trzebowianie pierwsi
„trzebili” tu lasy i zapewne oni w du¿ym stopniu
uczestniczyli w ukszta³towaniu obecnego
grodziska. Pañstwa polskiego jeszcze wtedy nie
by³o, a wiêc Trzebowianie wchodzili najpierw w

ró¿ne pokolenia, dwóch ró¿nych nacji, podobnie
mówi¹ o tej samej „swojej” wiosce: o Riembergu i
Rzymówce … Niezale¿nie od osobistych dramatów
i tragedii, II wojna spowodowa³a najwiêksz¹ w
dziejach ludzkoœci „wêdrówkê ludów”. Obecnie s¹
w Rzymówce rodziny, które utrzymuj¹ dobry
kontakt z w³aœcicielami lub mieszkañcami by³ego
Riembergu. Na przekór tragicznym i bolesnym
doœwiadczeniom.
Maj¹c na wzglêdzie globalnie tragiczne
skutki, jakie wojna przynios³a Polsce i „Ziemiom
Odzyskanym” mo¿na stwierdziæ, ¿e Rzymówka
jawi siê na tym tle niemal jak enklawa b³ogostanu:
„tylko” trzy budynki mieszkalne zosta³y
zniszczone; reszta nadawa³a siê do
natychmiastowego zamieszkania. To obraz, jaki
zapamiêta³ Stanis³aw Zaremba, kiedy zjawi³ siê w
Rzymówce w styczniu 1946 roku. Razem z nim
przybyli jako pierwsi: Micha³ Stawiarz, Stanis³aw
Nowakowski, Micha³ Lizoñ, W³adys³aw Chrobak,
Katarzyna Klag, Jerzy Serediuk, Anna
Milnikiewicz, Tomasz Koza, Wiktor Litwa, Walenty
Litwa, Maria Skupieñ, Alojzy Godyñ. Byli tu ju¿
nawet wczeœniej (w roku 1945), lecz ludnoœæ
niemiecka by³a jeszcze wówczas na miejscu.
Aktywni byli szabrownicy i jeœli tylko jakieœ
mieszkanie d³u¿ej by³o wolne, natychmiast by³o
okradane lub dewastowane. Aby temu zaradziæ, w
nocy organizowano warty, które mia³y zapobiec
po¿arom lub „dzia³alnoœci” krêc¹cych siê we wsi
niepo¿¹danych goœci. W razie niebezpieczeñstwa
bito w gong; by³y dwa gongi: jeden na wsi, a drugi w
PGR, gdzie rozpocz¹³ dzia³alnoœæ Urz¹d
Bezpieczeñstwa. Ludnoœæ niemiecka w ca³oœci
opuœci³a Rzymówkê. Ewakuacja musia³a nast¹piæ
bardzo szybko, o czym œwiadczy³ wygl¹d i stan
mieszkañ; s¹dziæ mo¿na by³o, i¿ zosta³y one
opuszczone „z marszu”, w trakcie normalnych i
typowych czynnoœci domowych. St. Zaremba
dodaje, ¿e wg jego oceny ostrza³ od strony
£aŸnickiego Wzgórza spowodowa³, ¿e pociski
wyciê³y ok. 5 ha lasu.
Urody dolina Kaczawy nie utraci³a. Mój wnuk,
¿yj¹cy nad Odr¹ w Opolu, kiedy przystanêliœmy na
¿elaznym moœcie, nie prowokowany do ¿adnej

MA£A ALE £ADNA
Przedwojenny
nauczyciel jednoklasowej
szko³y w Rzymówce, Volle,
tak pisa³ o swojej wiosce
(1928): „Wielu mi³oœnikom
przyrody i regionu znana jest
idyllicznie po³o¿ona wioska,
Rzymówka. Rozproszone
domy przytulaj¹ siê do
poroœniêtych lasem
pagórków, a poniewa¿
wszystkie otoczone s¹
wielkimi sadami
owocowymi, w maju ca³a
wioska wygl¹da jak kwitn¹ce
morze. A kogo nie odstrasza
droga na £aŸnickie Wzgórze,
ten zachowa w duszy
niezapomniane wra¿enie: u
jego stóp szemrz¹ca i
pluskaj¹ca, srebrna wstêga
K a c z a w y, p r z e d n i m
wielotysiêczny kwiatostan Rzymówka z lotu ptaka - 1998 r. - for. F. Grzywacz
we wszystkich odmianach
barw, a ponad tym ca³ym cudownym obrazem –
wypowiedzi, prawie wykrzykn¹³ z zachwytu: „Jak
wspania³y i b³ogi spokój”. S³owa nauczyciela
tu piêknie!” A Kaczawa, przyzwyczajona do takich
potwierdza jego uczennica z lat 1926-34: „Wioska
pochwa³ ani na chwilê nie przystanê³a i szumi¹c tak
by³a ma³a ale ³adna”. Proste, dumne s³owa.
samo z pluskiem pop³ynê³a dalej …
Wyczuwa siê, ¿e autorka tych s³ów jest przywi¹zana
do tej ziemi. Tak samo, jak Wies³awa Lizoñ „...
Opracowali mieszkañcy Rzymówki:
jesteœmy dumni i szczycimy siê tym, ¿e mieszkamy w
Katarzyna Hec (Mróz), Marcin Hec, Agnieszka
jednej z najstarszych miejscowoœci naszego kraju.
Lizoñ, Katarzyna Lizoñ, Urszula Rajczakowska
Chodzimy po tej samej ziemi, po której przed
(Mróz) oraz Alfred Michler
wiekami st¹pa³a œw. Jadwiga Œl¹ska.. Mamy to,
czego nie maj¹ inni – bogat¹ historiê”. A wiêc dwa
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Ozdoby odnalezione na grodzisku
- for. A. M³yñczak

obrêb pañstwa czeskiego (do ok. 990 r., kiedy to
Mieszko I odebra³ Czechom Œl¹sk). Nie jest zatem
wykluczone, ¿e archeologowie na grodzisku
Rzymówka znajd¹ (lub ju¿ znaleŸli i dopiero to
analizuj¹) jakieœ œlady czeskie.
Ilu mieszkañców liczy³a pierwsza osada? Nie da
siê na to pytanie odpowiedzieæ precyzyjnie.
Szacunkowo mo¿na przyj¹æ, ¿e nie mog³o ich byæ
wiêcej, ni¿ mog³o pomieœciæ grodzisko (a wiêc ok.
100?). „Nadwy¿ka”, która nie zmieœci³a siê w
grodzie, zosta³aby w trakcie najbli¿szej potyczki
miêdzyplemiennej uprowadzona lub zamordowana.
Nie wiemy tak¿e, kto w okresie kolonizacji by³
zasadŸc¹ wioski (XIII w.) i póŸniejszym jej
so³tysem.
Niektóre wioski powiatu z³otoryjskiego kilka, a
nawet kilkanaœcie razy zmienia³y swoj¹ nazwê. W
przypadku Rzymówki sprawa jest doœæ prosta:
Riemberg i Rzymówka. Rzymówka nigdy nie by³a
ludn¹, wielk¹ wsi¹. Z zachowanych dokumentów
uda³o siê zestawiæ nastêpuj¹ce dane:
rok 1845
–
365
l. 1945-78 –
281
rok 1928
–
253
rok 1989
–
246
rok 1934
–
251
rok 1994
–
204
rok 1939
– ok. 300
rok 2008
–
181
Miejscow¹ w³adzê od zarania stanowili
wodzowie plemienni, nastêpnie zasadŸcy, so³tysi
(w czasach niemieckich „Schultheis” i od tego
s³owa pochodzi polski „so³tys”). ¯aden z
przedwojennych mieszkañców Rzymówki nie
przekaza³ nam nazwiska choæby jednego so³tysa; z
dokumentów wy³ania siê jeden – August Elsner
(1904). Natomiast galeria powojennych so³tysów
jest znana i chronologicznie przedstawia siê
nastêpuj¹co:
STAWIARZ Micha³, LITWA Wiktor, WÊGIEL
Micha³, CHROBAK W³adys³aw (ponad 20 lat),
MRÓZ Krystyna, MRÓZ Marian, SIUDAK
W³adys³aw, SEREDIUK Stefan, LIZOÑ Wies³awa,
LIZOÑ W³adys³aw (obecny so³tys).
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¹ miejscowoœci lub obiekty, o których rozpisuj¹
siê wszyscy. S¹ bowiem wielkie i piêkne; o nich
pisaæ wypada, to nobilituje. Ale s¹ równie¿
miejscowoœci i obiekty, na temat których niewiele
siê mówi. Z w³adzami Gminy Z³otoryja uznaliœmy,
¿e zasadne i celowe s¹ obchody tysi¹clecia ma³ej
Rzymówki, wsi prawie zapomnianej, zatopionej
(niemal dos³ownie) w ludzkiej i spo³ecznej
niepamiêci, osady z pras³owiañskim rodowodem.
Jest wysoce prawdopodobne, ¿e pras³owiañskie
grodzisko w Przymówce, przynajmniej przez jakiœ
czas s³u¿y³o tak¿e jako ochrona pierwszym
osadnikom niemieckim. Teraz domostwa
pobudowane przez ich potomków s³u¿¹ ludnoœci
polskiej. To nie ma byæ efektowny zwrot. To
olbrzymi skrót historii uzasadniaj¹cy myœl
wielkiego Francuza, gen. de Gaulle'a, ¿e historia nic
nikomu nie daruje raz na zawsze. Niech wiêc
wszyscy, którzy z Rzymówk¹ i grodziskiem
zwi¹zani s¹ faktycznie lub uczuciowo, z wysokoœci
jego wa³ów zerkaj¹ tak¿e w przesz³oœæ, lecz
obydwoma otwartymi oczyma, i odwa¿nie, niech
patrz¹ przede wszystkim w przysz³oœæ. Jestem
zauroczony Rzymówk¹ – jej dziejami, urokliwym
zaciszem, ludŸmi … St¹d ten szkic, tu historia dzia³a
siê naprawdê.

A
TO W R ZYS

PANORAMA GMINY Z£OTORYJA - RZYMÓWKA

S

ryzyko. Zabra³a ze sob¹ kopaczkê i szpadel, i w
wieczór wigilijny postanowi³a przyst¹piæ do dzie³a.
Równo o pó³nocy, z wybiciem godziny dwunastej,
nagle pojawi³ siê przed ni¹ niebieski p³omieñ.
Uzna³a to za dobry znak i zaczê³a kopaæ w tym
w³aœnie miejscu. Wokó³ da³y siê s³yszeæ jakieœ
szepty, jednak ona, zajêta robot¹, nie zwraca³a na to
uwagi. Zapamiêtale i zawziêcie kopa³a nadal i ju¿,
ju¿ … natrafi³a na kant jakiegoœ naczynia, kiedy ktoœ
niespodziewanie odezwa³ siê do niej po imieniu. I
nasza Marysia (tak j¹ nazwiemy, zbie¿noœæ z
imieniem Pani Wójt nieprzypadkowa)
odpowiedzia³a. W mgnieniu oka znikn¹³ p³omieñ i
naczynie. Marysia przejêta strachem, w ogromnym
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Za zupê pojechaliœmy do Francji

Godzina – 23:46

troje maj¹ trochê niedopasowane do nazwy, za
to bardzo efektowne. Czarne tiszerty z p¹sow¹
ró¿¹ na piersi, do tego na szyi czerwone
korale, a na czerwonych d³ugich spódnicach
fantazyjnie zawi¹zane chusty z czarnymi frêdzlami.
Na ka¿dej imprezie zawsze przyci¹gaj¹ wzrok
wiêkszoœci publicznoœci i s¹ z zapa³em
fotografowane.
- Ze strojami to by³o tak - wyjaœnia Marta Kocaj,
obecnie pe³ni¹ca rolê kierowniczki zespo³u
folklorystycznego Sami Swoi z Wojcieszyna. - Na
pocz¹tku by³y w naszej gminie tylko cztery zespo³y i
to one dosta³y dofinansowanie na stroje regionalne z
ministerstwa za poœrednictwem oœrodka kultury.
Myœmy ju¿ nie zd¹¿y³y, bo oœrodek kultury
rozwi¹zano, dlatego musia³yœmy wymyœliæ coœ
w³asnego i za w³asne pieni¹dze. A na samym
pocz¹tku mia³yœmy stroje nawi¹zuj¹ce do miejskiej
kultury Lwowa, takie baciarskie: spódnice w kratê,
do tego bia³e (w³asnorêcznie wykonane) bluzki i
zapaski; mê¿czyŸni mieli - trochê ruskie - bia³e
bluzy wyrzucone na wierzch spodni, wpuszczonych
w buty z cholewami. Na g³owie obowi¹zkowo
kapelusz z miêkkim rondem. Jednak damska czêœæ
zespo³u stanowczo lepiej siê czuje w
zaprojektowanych przez siebie strojach, zw³aszcza
¿e i repertuar teraz maj¹ inny. Tylko czasem, gdy
przygotowuj¹ piosenki lwowskie na jakieœ specjalne
wystêpy, prezentuj¹ stroje baciarskie.

P

o nieplanowanej przerwie, pragnê przedstawiæ Szanownym Czytelniczkom, tudzie¿
Czytelnikom, kolejny zespó³ zwi¹zany z naszym „z³otym” miastem. Chocia¿ nie, dzisiaj
bêdzie inaczej, bowiem w dzisiejszym odcinku zamiast kolejnej kapeli graj¹cej w Z³otoryi,
na swój reporterski celownik obra³em osobnika, który swe muzyczne korzenie wypuszcza³
w zau³kach z³otoryjskich ulic.

amb: Kiedy po raz pierwszy zetkn¹³eœ siê z muzyk¹?
PB: Generalnie, nie pamiêtam. Od zawsze na czymœ
gra³em czy tam œpiewa³em. Wed³ug mnie nie mo¿na
zetkn¹æ siê z muzyk¹, tego siê nie wie. Nie mo¿na
powiedzieæ: zetkn¹³em siê z muzyk¹ 23. listopada
1994 i wtedy siê zaczê³o. Muzyka ca³y czas nas
otacza, wiêc stykasz siê z ni¹ ju¿ od dziecka.
Niektórych ona poch³ania, niektórych nie. Mnie
poch³onê³a.
amb: W jaki sposób spe³niasz siê obecnie, je¿eli
chodzi o muzykê?
PB: Jakiœ czas temu bra³em udzia³ w paru
projektach, teraz mam zamiar skupiæ siê na jednym pewien etap siê zakoñczy³ i ostro pracujemy wraz z
kapel¹ nad nowym materia³em. Jak spe³niam siê
obecnie? To moim zdaniem z³e pytanie, jak
przyjdzie na mnie czas - wtedy bêdê wiedzia³: czy
siê spe³niam, czy nie. Czyli mo¿na rzec, ¿e siê nie
spe³niam, ale d¹¿ê do spe³nienia.
amb: Mo¿e jakieœ szczegó³y…?
PB: Kapela to 'Moyra', doszed³em do ch³opaków na
pocz¹tku tego roku i od razu sp³odziliœmy kilka
ciekawych utworów. Niedawno doszed³ do nas
nowy perkusista, bo stary by³… no nie za bardzo siê
nadawa³. To wznios³o muzykê na inny poziom.
Zagraliœmy parê koncertów, ostatnio te¿ jakoœ tak
siê z³o¿y³o, ¿e graliœmy. A teraz… teraz, jak ju¿
mówi³em - skupiamy siê nad nowym materia³em, bo
stary prze¿y³ siê - ¿e tak powiem - poza tym, teraz
tworzymy wszyscy razem, co jest dla tej kapeli

amb: Która swoj¹ piosenkê uwa¿asz za
prze³omow¹ i dlaczego akurat j¹?
PB: Nie mam ¿adnej piosenki prze³omowej. Prawie
ka¿da daje mi jak¹œ radoœæ - inaczej bym nie robi³
tego, co robiê. Prze³omowa piosenka? Zapytaj Feela
o to (œmiech).
amb: Wolisz pisaæ teksty czy tworzyæ muzykê? Co
Ciê do motywuje do pisania?
PB: Nie przepadam za jednym, ani za drugim.
Czasem coœ tam bazgrzê i powstaje jakiœ tekst. Jeœli
chodzi o muzykê, to kiedyœ siedzia³em w tym
bardziej - teraz jêczê do mikrofonu - a muzyka
tworzona jest zupe³nie inaczej, (oczywiœcie w jakiœ
sposób te¿ j¹ tworzê), ale przede wszystkim jest ona
robiona wspólnie. Nie mam ¿adnej specjalnej
motywacji do tego, by pisaæ, czy tworzyæ jakieœ
nuty. Po prostu to lubiê, kiedy mi siê nie bêdzie to ju¿
podobaæ, dalej na pewno nie bêdê tego ci¹gn¹³ - nic
na si³ê!

czas, w jakim to zrobiliœmy - to nawet sporo. Wiesz,
ja mia³em tu proste zadanie - wystarczy³o mi napisaæ
wokale, bo muzyka jako taka by³a ju¿ zrobiona.
Teraz tworzymy wszyscy razem, jest trochê z tego
powodu spiêæ oraz jest to doœæ mozolne, ale efekty
s¹ lepsze.
Szersz¹ perspektywê mam w kapeli 'Johnny im only
dancing', któr¹ stworzy³em wraz z Bergiem i
Antkiem. Ale to jest ju¿ ca³kowicie inna konwencja.
Na plakacie, przed koncertem napisane by³o, ¿e
gramy: absolutnie niesprecyzowan¹ alternatywê
niezrozumia³¹, wiêc w³aœnie to chyba gramy, bo jest
to naprawdê duuu¿y zlepek ró¿noœci. To i projekt
muzyczny, i liryczny, i te¿ liczy siê w nim
performance (dzia³ania artystyczne,
improwizowane przy publicznoœci, jednak bez jej
udzia³u – przyp. amb). Ogólnie bardzo dobra
zabawa.
amb: A tak z innej beczki.. Co s¹dzisz o Z³otoryi z

W 1994 roku Józef Skibiñski wraz z
Tadeuszem Wojczukiem za³o¿yli kapelê. By³ w
niej kontrabas, bêben, skrzypce, saksofon,
akordeon. Oprócz nich dwóch w kapeli grali jeszcze
dwaj inni mê¿czyŸni. Zespó³ nawi¹zywa³ do
lwowskiej tradycji i wykonywa³ tzw. piosenki
miejskie. Tadeusz by³ pierwszym kierownikiem i
dusz¹ tego zespo³u. Od swojego ojca, który
pochodzi³ ze Lwowa, bra³ teksty i melodie piosenek,
dziêki ojcu te¿ mia³ - jak trzeba by³o - cudowny,
lwowski zaœpiew. Tadeusz wystêpowa³ na
imprezach z ba³akaniem (monologi w gwarze
lwowskiej). Kobiety dosz³y w 1996 roku. To by³
pomys³ Tadeusza Wojczuka, aby nie by³a sama
kapela, lecz zespó³, który móg³by wykonywaæ
utwory wokalne. Na pocz¹tku œpiewali g³ównie
piosenki lwowskie.
- Pewnego razu Tadeusz przyniós³ na próbê teksy:
„No, dziewczyny, bêdziemy œpiewaæ!”. A my nawet
nie umia³yœmy tych tekstów przeczytaæ, bo by³y
napisane gwar¹, która by³a dla nas obca - wspomina
pani Wanda Jaworska. - Trzeba by³o siê nauczyæ
zaci¹gaæ, ale jakoœ nam posz³o. To nie by³o takie
trudne.

amb: Twoje najwiêksze osi¹gniêcie...
PB: Nie mam takiego… mo¿e to, ¿e by³em
najszybszym plemnikiem w wyœcigu o ¿ycie. Ale to
tak samo osi¹gniecie twoje jak i ka¿dego cz³owieka.
amb: Móg³byœ zdradziæ, jakie masz plany na
przysz³oœæ zwi¹zane z muzyk¹?
PB: Nie mam planów, plany swêdz¹ tak jak brud na
plecach. Oczywiœcie chcia³bym, ¿eby by³o jak
najlepiej, koncerty czy te¿ granie samo w sobie jest
zajebiœcie wci¹gaj¹ce. Co jednak bêdzie, tego nie
wie nikt. Przewidywanie czy planowanie? G³owy
tym sobie zawracaæ nie zamierzam, bo i po co?
amb: Gdyby ktoœ z Czytelników chcia³ zapoznaæ siê
z Twoj¹ twórczoœci¹, gdzie ma szukaæ i od czego
zacz¹æ?
PB: Na pewno od serwisu myspace. Nied³ugo
startuje równie¿ strona 'Moyry'. A inny sposób? Jak
ktoœ chce, to coœ znajdzie. Na razie ca³y czas pracujê
nad materia³em, a byle gówna nie chcê wrzucaæ na
asfalt. Poza tym, nie nazwa³bym tego twórczoœci¹,
nie jestem przeroœniêtym ambicj¹ cz³owiekiem, czy
pozerem, który wzi¹³ gitarê do rêki i myœli, ¿e jest
gwiazd¹ rocka i u stop ma ca³y œwiat - jeœli tak
myœlisz, mo¿na ulec paranojom.
amb: Wspomnia³eœ „Moyrê” - opowiedz coœ o tym
zespole (o nazwie, o jego historii, kto go tworzy, co
ju¿ zrobiliœcie)…
PB: Nie Mojra tylko 'Moyra' (œmiech). 'Moyra' hm… nie pytaj o to, co gramy, bo tego i ja nie wiem.
Mówione jest, ¿e gramy grunge jak i hard rock,
jednak mamy te¿ kawa³ki oldschollowe.
Historia zespo³u? No có¿, kiedyœ kapela ta istnia³a
pod nazw¹ 'Broken Bridge' i pod tym szyldem
zagra³em z ni¹ dwa koncerty, potem nasta³ etap
zmian, zmienia³o siê wszystko i zmienia³o, a¿
wysz³a 'Moyra'. Ced - gitarzysta jest za³o¿ycielem
kapeli. On, razem z Arkiem, który gra na basie, s¹ w
niej najd³u¿ej. Jak wspomnia³em, kiedy doszed³em
do nich na pocz¹tku tego roku, by³ jeszcze
perkusista Bubu, ale talentu to on nie mia³. Na
wakacje tego roku przyby³ £ukasz, który zasiad³ na
perce i to jest sk³ad ostateczny, jak na tê chwilê.
Co ju¿ zrobiliœmy? Mamy doœæ spory - rzek³bym stary materia³, jest tego trochê, a patrz¹c na krótki

perspektywy osoby, która spêdzi³a tu niemal ca³¹
sw¹ m³odoœæ a teraz wpada jedynie okazyjnie?
PB: Z³otoryja to dla mnie przede wszystkim góry,
pagórki, spokój. To miejsce, w którym mogê
odpocz¹æ i tylko tyle, albo a¿ tyle. Fajnie patrzeæ,
kiedy nie ma ciê tu prawie ca³y rok, jedynie wpadasz
raz na parê miesiêcy i widzisz, jak zmienia siê
miasto, jak powstaj¹ nowe osiedla, czy te¿
zauwa¿yæ mo¿na nowe kolory budynków. Boli
jedynie fakt, ¿e jest to miejsce ubogie w kulturê.
Mo¿e to dlatego, ¿e tej kultury w mieœcie tym siê nie
chce? Tego nie wiem, ale pytanie wydaje siê mieæ
jakiœ sens.
amb: Dziêkujê bardzo za rozmowê, za to, ¿e mimo
nocnej pory – zamiast spaæ – odpowiedzia³eœ
wyczerpuj¹co na te pytania. Dobrej nocy ¿yczê.
rozmawia³ Aleksander Bielecki
zdjêcia Magdalena Kostyszyn

Tu ¿ p o u k o n s t y t u o w a n i u s i ê g r u p a
folklorystyczna z ogromnym zapa³em przyst¹pi³a
do przygotowywania repertuaru na zbli¿aj¹cy siê
konkurs kolêd w Legnicy.
- Chyba do koñca nie zdawaliœmy sobie sprawy z
tego, w co siê pakujemy - wspomina pani Marta. - A
przecie¿ przed nami by³a ciê¿ka praca. Musia³yœmy
siê zgraæ, dopasowaæ, nauczyæ œpiewaæ no i
przygotowaæ do konkursu…
- …bo zaczêliœmy siê spotykaæ w paŸdzierniku, a w
grudniu ju¿ czeka³ na nas przegl¹d zespo³ów
kolêdniczych w Legnicy - wpada w s³owo pani
Wanda.

- Mamy kilka osi¹gniêæ - skromnie wylicza pani
Marta. - Oprócz kilku wyró¿nieñ podczas biesiad
otrzymaliœmy nagrodê prezesa Stowarzyszenia
Miêdzynarodowych Targów Chleba podczas
Euroregionalnego Przegl¹du Kapel i Zespo³ów
Ludowych w Jaworze 1997, podziêkowanie za
prezentacjê programu w spotkaniu grup
œpiewaczych Ziemia i Pieœñ w Szprotawie w 1997,
w 2001 r. podczas VI ogólnopolskiej Biesiady
Zespo³ów Kresowych zdobyliœmy nagrodê radnego
Sejmiku Dolnoœl¹skiego Ryszarda Maraszka,
dyrektor teatru legnickiego przyzna³ nam nagrodê w
1998 roku za kolêdy podczas Wojewódzkiego
Przegl¹du Zespo³ów Kolêdniczych w Legnicy,
mamy II miejsce z przegl¹du Pieœni Ko³ysankowej i
Sierocej w Kliszowie 1999. Szczególn¹ nagrod¹
by³a kwota 1000 z³ za konkurs Piosenki
Ma³omiasteczkowej w Œwierzawie 2006. Za te
pieni¹dze zafundowa³yœmy sobie wycieczkê do
Pragi, bo akurat zbieg³o siê to z dziesiêcioleciem
naszej dzia³alnoœci.
Mimo takich osi¹gniêæ, wielu wspania³ych
wyjazdów, zespó³ nie nabywa nowych cz³onków.
- Chyba siê wstydz¹ - mówi kierowniczka. - S¹ takie
dwie panie „dochodz¹ce” Danuta Jurczyk i
Ryszarda Dzikuæ, które - gdy jest taka potrzeba zastêpuj¹ nieobecne panie podczas wystêpów,
chêtnie pomagaj¹ w wyrobach kulinarnych, jednak
nie chc¹ siê zapisaæ do zespo³u. Mo¿e teraz siê
zmobilizuj¹?
- Nie wspomnia³yœmy jeszcze o jednym
wyró¿nieniu. Przecie¿ dziewczyny otrzyma³y z
Ministerstwa Kultury odznaczenie Zas³u¿ony dla
rozwoju kultury. Zosta³a odznaczona Marta Kocaj,
Janina Wojczuk, Œlipeñczuk El¿bieta i
poœmiertnie Tadeusz Wojczuk - z dum¹ wylicza
pani so³tys Jolanta Bernasiewicz. – Pamiêtam, jak
by³y wrêczane przy okazji corocznego koncertu
kolêd w œwietlicy parafialnej Koleby w Pielgrzymce
w styczniu 2004 r.
- A pamiêtacie wybór Ch³opa Roku? - podejmuje
jedna kobiet z uœmiechem. - To by³a impreza!
Kilkanaœcie tysiêcy widzów w Rac³awicach pod
Krakowem obserwowa³o ró¿norakie konkurencje
mê¿czyzn z ca³ej Polski. To by³a œwietna
dwudniowa zabawa.
- No w³aœnie, a trzecie miejsce w konkursie na
ch³opa roku zaj¹³ so³tys z Nowego Koœcio³a
Zbigniew Ziêba - dodaje inna.
- A my zabezpieczaliœmy oprawê muzycznowokaln¹ - uzupe³nia kolejna pani.
Twarze kobiet uczestnicz¹cych w rozmowie s¹
odprê¿one i pogodne, atmosfera zrobi³a siê bardzo
swobodna. Pijemy smaczn¹ herbatê, jemy
doskona³y sernik przygotowany przez jedn¹ z pañ.
Przychodz¹ tu, jak twierdz¹, nie tylko na próby.
Praca w zespole jest im potrzebna, aby oderwaæ siê
od szarej rzeczywistoœci, czasem aby zwyczajnie
pogadaæ, zwierzyæ siê sobie z trosk, k³opotów.
Wiedz¹, ¿e mog¹ w ka¿dej sytuacji liczyæ na siebie
nawzajem. Ju¿ nie s¹ w stanie wyobraziæ sobie
swojego ¿ycia bez zespo³u.
wys³ucha³a Agnieszka M³yñczak
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Na pocz¹tku próby mieli w szkole, jednak
wkrótce budynek przeznaczono do remontu i wtedy
spotykali siê po domach, a nawet w gara¿u.
- Byliœmy sensacj¹ w Wojcieszynie. Pods³uchiwa³a
nas ca³a wieœ! - œmieje siê pan Józef.
Obecnie próby odbywaj¹ siê goœcinnie w nowym,
eleganckim, pachn¹cym jeszcze farb¹, budynku
Warsztatów Terapii Zajêciowej. Ale ju¿ nied³ugo dla
zespo³u zostanie wyremontowane i oddane piêtro
budynku. Wtedy bêd¹ naprawdê u siebie.

Grupa oprócz œpiewu zajmuje siê równie¿
kulinariami. Ka¿da z kobiet ma swoj¹ popisow¹
potrawê, któr¹ prezentuje na przeró¿nych
imprezach. Jak trzeba zrobiæ sernik, to jest sernik,
jak kulebiak - to jest kulebiak z kapust¹, grzybami
b¹dŸ szpinakiem. Robi¹ wszystkie potrawy i to
wyœmienicie. Ich go³¹bki wileñskie, hreczniak, baba
baciara, pierogi z serem i szpinakiem zawsze
znajduj¹ zwolenników i zdobywaj¹ nagrody. Jest te¿
popisowa nalewka czarci ogon. Jej podstaw¹ jest
samogon, wyci¹g spirytusowy z ziaren czarnego
pieprzu, wiœnie, maliny. Czasem czarna porzeczka.
Ale nie chc¹ zdradziæ ¿adnego przepisu. Tajemnica!
Ich chleb pieczony w specjalnym piecu chlebowym
jednej z cz³onkiñ zespo³u kilkakrotnie otrzyma³
wyró¿nienie w konkursie wypieku ciast i chleba w
Krotoszycach, a w 1998 roku kobiety otrzyma³y
Srebrn¹ Tacê za ca³okszta³t dzia³alnoœci.
W tym roku, 23. sierpnia, ich zupa dyniowa zosta³a
królow¹ na Festiwalu Zupy w Jedlinie Zdroju.
- Za tê zupê pojecha³yœmy na tygodniowy pobyt do
Francji - mówi z dum¹ pani Marta. - Zwiedzi³yœmy z
przewodnikiem ca³e Lazurowe wybrze¿e: Saint
Tropez, Monaco, Cannes. To by³o wspania³e
prze¿ycie.
Do tej pory kobiety nie mog¹ siê otrz¹sn¹æ ze
zdziwienia, ¿e zdoby³y tak presti¿ow¹ nagrodê.
Jad¹c na festiwal tak naprawdê na nic nie liczy³y.
Poza tym dwumiesiêcznik Nowa Gospodyni, który
oprócz tego, ¿e zamieœci³ reporta¿ o tym festiwalu

(nasze bohaterki s¹ na zdjêciach), równie¿ przyzna³
nagrodê w postaci kompletu garnków. W tym roku w
marcu, w niedzielê palmow¹ przed Wielkanoc¹
zespó³ wzi¹³ udzia³ w kiermaszu zorganizowanym
przez Galeriê Dominikañsk¹ we Wroc³awiu. Zabrali
ze sob¹ mnóstwo ciast, mazurków, palm
wielkanocnych i setki pisanek. W³aœnie za pisanki
wyklejane bibu³¹ zespó³ otrzyma³ pierwsz¹
nagrodê. Ciasta ludzie kupowali ca³ymi blachami,
ju¿ na œwiêta. To by³ ogromny sukces.
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Aleksander (amb): Chcia³byœ mo¿e coœ do tego
dodaæ?
Pawe³ Bielecki (PB): W³aœciwie wszystko siê
zgadza. W pewnym momencie nadesz³a taka chwila
w której stwierdzi³em, ¿e chwycê za wios³o i
zmontuje kapelê - tak te¿ zrobi³em. To by³o
naprawdê zabawne, wiesz - nikt nie potrafi³ na
¿adnym instrumencie graæ (wszyscy siê dopiero
uczyli), a ju¿ chcieliœmy koncertowaæ. Nie ¿a³ujê
tego czasu, bo nauczy³em siê pokory, co teraz
pop³aca. To by³y tak zwane licealne kapele, które
zazwyczaj jak szybko powstaj¹, tak szybko
umieraj¹. Gdy zacz¹³em studiowaæ filozofiê,
jedynie coœ w domu nagrywa³em, ale to by³y
nagrania do szuflady. Im wiêcej osób poznawa³em,
tym bardziej rozszerza³y siê horyzonty, dziêki
czemu trafi³em na osoby, z którymi mog³em coœ
zrobiæ i zrobi³em, i tak oto, na nudê narzekaæ nie
mogê.

nowoœci¹.
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NA MUZYCZNYM SZLAKU

Pawe³ Bielecki urodzi³ siê w czasach g³êbokiego
komunizmu, tote¿ wychowany jeszcze na
pieluchach tetrowych, od dziecka wiedzia³, ¿e
œwiatu potrzebna jest zmiana. Rewolucja nadesz³a w
okresie szko³y œredniej, kiedy to uzna³, i¿ œwiatem
rz¹dzi kakofonia dŸwiêków.
Rock'owy poeta, wprawiony równie¿ w grê na
gitarze, pierwsz¹ kapelê za³o¿y³ jeszcze w czasach
LO. PóŸniej by³a kolejna… która (jak i poprzednia)
rozpad³a siê z przyczyn zewnêtrznych, czyli krótko
mówi¹c: nie wype³z³a z podziemi i nie rozesz³a siê
po szerokich niwach. Jakkolwiek zapa³ pozosta³, a
owoce pracy, tym razem o wiele dojrzalsze,
mo¿emy œledziæ nadal.
Nie wiem, czym tak naprawdê jest muzyka w
¿yciu Paw³a, ale w tym nocnym wywiadzie,
postaram siê dowiedzieæ.

S

Te pastora³ki i dawne kolêdy przygotowywane na
ich pierwszy konkurs wesz³y na sta³e do repertuaru
zespo³u. W ka¿d¹ Wigiliê Sami Swoi urozmaicaj¹
œpiewem kolêd pasterkê w wojcieszyñskim
koœciele, a na Bo¿e Cia³o w strojach
organizacyjnych id¹ na czele procesji.
- Nasi mê¿owie? Przywykli! - œmiej¹ siê kobiety.
- Najtrudniej by³o wtedy, gdy nasze dzieci mia³y po
kilka lat. Gdy my sz³yœmy na próbê, mê¿owie
musieli siê nimi zajmowaæ - mówi kierowniczka. Ale nigdy nam nie zabraniali, nie byli przeciwni
naszej dzia³alnoœci. A gdy pojawi³y siê pierwsze
sukcesy, wtedy byli z nas dumni.
- Bardzo czêsto nasze dzieci wraz ze swoimi ojcami,
pod których opiek¹ je zostawia³yœmy, przychodzi³y
na nasze próby. Myœmy siê spotyka³y i nasi mê¿owie
siê spotykali - dodaje pani Helena Szeliga.
Obecnie do zespo³u nale¿¹: Marta Kocaj kierowniczka, Wanda Jaworska, Jolanta
Bernasiewicz, Helena Szeliga, Halina Kwolik,
El¿bieta Œlipeñczuk, Janina Wojczuk, Józef
Skibiñski, Joanna Danielak.

NA MUZYCZNYM SZLAKU

Nocne o muzyce rozmowy
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kwiaciarni. Po ukoñczeniu
kursu kas fiskalnych mo¿na
bez trudu znaleŸæ pracê w
handlu. Natomiast mocno
problematycznym wydaje siê
fakt organizowania
pó³rocznych kursów
jêzykowych. Czy po ich
ukoñczeniu delikwent dogada
siê z pracodawc¹ za granic¹?
Nic dziwnego, ¿e bezrobotni
rezygnuj¹ z takich kursów,
chyba ¿e potrzebny im jest
tylko dokument o jego
ukoñczeniu.
Bardzo ciekaw¹ form¹
podnoszenia kwalifikacji s¹
Hala operacyjna Urzêdu Pracy. Fot. Ryszard Mas³owski
kursy indywidualne. Polegaj¹
one na tym, ¿e gdy bezrobotny
itam pañstwa na naszym kolejnym spotkaniu,
znalaz³ pracodawcê chêtnego do zatrudnienia go, a nie
najpierw sprawdzê obecnoœæ… A teraz proszê
ma po¿¹danych kwalifikacji, mo¿e zwróciæ siê z proœb¹
wyj¹æ swoje dokumenty, które mieliœcie przynieœæ:
do Urzêdu Pracy o skierowanie na kurs indywidualny.
przyk³adowe formularze.
Przystêpujemy do
Tutaj nie ma ¿adnych ograniczeñ. W zasadzie ka¿dy
sporz¹dzania naszego cv, czyli ¿yciorysu
wniosek rozpatrywany jest pozytywnie. Je¿eli na
zawodowego…
przyk³ad pracodawca ¿¹da od zainteresowanego
W taki sposób Krystyna Perlak od godziny ósmej
posiadania kursu kierowcy maszyn ciê¿kich lub
rano do dwunastej wprowadza piêtnastu bezrobotnych
wózków wid³owych, czy te¿ prawa jazdy kategorii C
w tajniki wybranych zagadnieñ z prawa pracy, które s¹
lub E, wtedy urz¹d kieruje bezrobotnego do wybranej
czêœci¹ szkolenia finansowanego przez Urz¹d Pracy
jednostki i w ca³oœci op³aca kurs ³¹cznie z kosztami
Asystent ds. p³acowo – kadrowych + obs³uga programu
dojazdu. W 2008 roku z³otoryjski Urz¹d Pracy
P³atnik. Kursanci bardzo pilnie pochylaj¹ siê nad
sfinansowa³ 90 takich indywidualnych kursów.
notatkami, usi³uj¹c jak najlepiej wykonaæ zadane
æwiczenie. W pomieszczeniu rozchodzi siê zapach
Siedziba Powiatowego Urzêdu Pracy w Z³otoryi
œwie¿ej kawy, któr¹ niektórzy przynosz¹ z automatu
mieœci siê w nowoczesnym, œwietnie wyposa¿onym
stoj¹cego w korytarzu. Prowadz¹ca, w sposób
budynku. Niektórzy z³otoryjanie z
œwiadcz¹cy o znajomoœci tematu, wyjaœnia
pewnoœci¹ pamiêtaj¹, jak prowadzali tam
poszczególne zagadnienia. Szkolenie obs³uguje
swoje ma³e dzieci, gdy¿ poprzednio w tym
Oœrodek Kszta³cenia Zawodowego w Z³otoryi, który
miejscu mieœci³ siê ¿³obek. Tu¿ przy
od roku ma swoj¹ now¹ siedzibê w by³ym gimnazjum
wejœciu a tak¿e przy ka¿dym pokoju, gdzie
przy ul. Kolejowej 4.
za³atwia siê interesantów, wisz¹ tablice
- Mamy tu taki ma³y catering, czyli kawa, herbata,
i n f o r m a c y j n e z o f e r t a m i p r a c y,
ciasteczka dla kursantów - wyjaœnia sekretarka oœrodka
zatrudnieniu za granic¹, mnóstwo ró¿norakich
Urszula Wojnarowicz. - Niestety, nie dysponujemy
og³oszeñ i informacji. Wszystkie napisane bardzo ma³¹
jeszcze pe³n¹ baz¹ szkoleniow¹, wiêc zajêcia na
czcionk¹. Z ka¿dego k¹ta atakuj¹ krzykliwe plakaty o
komputerach bêd¹ przeprowadzane w Szkole
stronach internetowych, poœrednikach, prywatnych
Podstawowej Nr 1. A bêdzie tych zajêæ sporo, bo w
wy¿szych uczelniach… Jest ich tak du¿o, ¿e wzrok
planie przewidziano a¿ 140 godzin. Na koniec (bez
tylko siê po nich przeœlizguje. Ma³o kto zatrzymuje siê,
egzaminu koñcowego) uczestnicy otrzymuj¹
aby coœ przeczytaæ.
zaœwiadczenia o ukoñczeniu kursu na specjalnych
Nowoczesny, estetycznie urz¹dzony, przestronny hol
drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej.
na parterze budynku nie sprawia wra¿enia, ¿e to
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urzêdników tu wiêcej ni¿ bezrobotnych. Liczba tych
ostatnich w powiecie wynosi nieco ponad trzy tysi¹ce
osób, zaœ obs³uguje ich 47 pracowników urzêdu pracy.
Wiêks zoœæ z nich pracuje w niewielkich
dwuosobowych pokoikach. Do niektórych pokojów
trudno siê wcisn¹æ, tak s¹ niewielkie. Tutaj pryska czar
komputeryzacji instytucji. Na ka¿dym biurku oprócz
obowi¹zkowego monitora piêtrzy siê stos
dokumentów, teczek, kartotek i innych papierów, a
jakby tego by³o ma³o, na rega³ach i w szafach pod
œcianami ogromne iloœci opas³ych segregatorów.
Gdyby nie te monitory, mo¿na by by³o odnieœæ
wra¿enie, ¿e to urz¹d z lat siedemdziesi¹tych
dwudziestego wieku. Kierowniczka dzia³u
organizacyjnego Gra¿yna Œwierczek martwi siê, ¿e w
archiwum zak³adowym zaczyna ju¿ brakowaæ miejsca,
bo przecie¿ dokumenty dotycz¹ce zatrudnienia nale¿y
przechowywaæ przez 50 lat. Nadmiar dokumentów
wynika jednak z obowi¹zku podwójnej dokumentacji:
tak w formie elektronicznej jak i papierowej. Funkcjê
dyrektora urzêdu sprawuje Krzysztof Frankowski,
jego zastêpc¹ jest Jolanta Adamiec.
Za³ogê instytucji stanowi¹ w ogromnej wiêkszoœci
kobiety, z których wiêcej ni¿ po³owa legitymuje siê
wy¿szym wykszta³ceniem, zaœ szeœæ osób jest w trakcie
studiów. Wiele z nich wci¹¿ podnosi swoje kwalifikacje
koñcz¹c przeró¿ne formy szkolenia i kursów, wiêc
dziwi fakt, ¿e w porównaniu z innymi instytucjami
samorz¹dowymi w mieœcie pracownicy Urzêdu Pracy
otrzymuj¹ ¿enuj¹co niskie wynagrodzenia - poni¿ej
1500 z³ brutto.
Tworzenie systemu urzêdów pracy rozpoczêto w
1990 roku, a ich podstawê kadrow¹ tworzyli

diametralnie siê zmieni³o. To by³a rewolucja! Te same
osoby figuruj¹ce w rejestrach i od czasu do czasu
karane za uchylanie siê od pracy nagle sta³y siê
bezrobotne i jeszcze pañstwo dawa³o im za to
pieni¹dze! Ludzie stali godzinami w kolejce do
rejestracji, zaduch by³ straszny, zdarza³y siê omdlenia,
bo urz¹d nasz by³ do tego nieprzygotowany. W krótkim
czasie znowelizowano tê now¹ ustawê i mo¿na by³o j¹
wdra¿aæ spokojniej.
Obecnie oprócz czynnoœci takich jak ewidencja
bezrobotnych i wyp³ata zasi³ków oraz zwi¹zanych z
tym licznych czynnoœci dodatkowych urz¹d pracy
realizuje inne zadania, o których nie jest powszechnie
wiadomo. W nomenklaturze nosi to niezbyt wdziêczn¹
nazwê aktywizacji zawodowej. Na niskim parterze
budynku, w przeszklonym, sugeruj¹cym otwarcie na
klienta, obszernym pomieszczeniu oprócz dwóch
biurek rozstawiono stoliki i krzes³a. Jest tu tak¿e
telewizor z du¿ym ekranem, a pod œcianami rega³y z
rzêdami teczek zawodoznawczych i przewodników po
zawodach. Napis nad drzwiami obwieszcza, ¿e jest to
sala informacji zawodowej.
Pani El¿bieta Blachura od 13 lat pe³ni funkcjê
licencjonowanego doradcy zawodowego I stopnia, jest
te¿ pedagogiem pracy socjalnej. Bez fa³szywej
skromnoœci mówi o swoich wysokich kwalifikacjach,
które wkrótce bêd¹ jeszcze wy¿sze, bo od listopada
podejmuje studia podyplomowe, aby móc otrzymaæ II,
najwy¿szy stopieñ doradcy. Jej praca polega na pomocy
w podjêciu decyzji osobom, które stanê³y na rozdro¿u
¿yciowym, bo straci³y pracê i nie wiedz¹, jakiego
zatrudnienia szukaæ.
- Uwa¿am, ¿e bardzo dobrze znam ludzi - mówi

dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Do
obow i¹zków urzêdniczek
pracuj¹cych w tym dziale
nale¿y opiniowanie wszystkich
wniosków na szkolenia
zawodowe oraz wniosków na
dotacje na dzia³alnoœæ
gospodarcz¹. Opinie zawsze
poprzedzone s¹ rozmowami z
bezrobotnymi. Aby prawid³owo
zaopiniowaæ wniosek, korzysta
siê z publikacji naukowych. I
tak na przyk³ad kandydat na
szkolenie typu Asystent ds.
p³acowo - kadrowych + obs³uga
programu P³atnik wed³ug
naukowców winien cechowaæ
siê umiejêtnoœciami
organizacyjnymi, ³atwoœci¹
Szkolenie na asystenta d/s p³acowo-kadrowych
nawi¹zywania kontaktów,
stanowczoœci¹ po³¹czon¹ z
uprzejmoœci¹, podzielnoœci¹ uwagi, pozwalaj¹c¹
- Poœrednik pracuje z bezrobotnym, ja ze swej strony
p³ynnie przechodziæ z jednej czynnoœci do drugiej,
zawê¿am poszukiwania odpowiedniego pracodawcy,
poczuciem taktu i wysok¹ kultur¹ osobist¹.
do tego dochodz¹ zajêcia z liderem w klubie pracy.
Zauwa¿am, ¿e w naszym urzêdzie to œwietnie
Z poradnictwa zawodowego pani El¿biety
wychodzi, bo ju¿ s¹ rezultaty. I te skorelowane wysi³ki
skorzysta³o miêdzy innymi oko³o 20 d³ugotrwale
kilku osób nad jednym bezrobotnym po jakimœ czasie
bezrobotnych po 50 roku ¿ycia. Natomiast statystyki
doprowadzaj¹ do efektu, jakim jest znalezienie przez
wykazuj¹, ¿e w powiecie jest 750 takich osób.
niego pracy - stwierdza pani El¿bieta Blachura.
Zastanawiaj¹ce, dlaczego do pani El¿biety nie trafi³a
Jest to oczywiœcie tylko czêœæ zadañ realizowanych
reszta, zw³aszcza ¿e jest to grupa traktowana przez
przez Powiatowy Urz¹d Pracy w Z³otoryi. Nale¿y
urzêdników jako osoby bêd¹ce w szczególnej sytuacji
równie¿ wspomnieæ o sta¿ach, przygotowaniach
na rynku pracy. Poradnictwo jest dobrowolne i istotn¹
zawodowych, pracach interwencyjnych, robotach
rzecz¹ jest, aby bezrobotni przekonali siê o jego
publicznych, zwrocie kosztów dojazdu, udzielaniu
s³usznoœci i skutecznoœci.
jednorazowych œrodków finansowych na podjêcie
dzia³alnoœci gospodarczej oraz innych, anga¿uj¹cych
Wspomniane ju¿ stoliki i krzes³a oraz
najwiêksz¹ iloœæ œrodków Funduszu Pracy i
pomoce audiowizualne w przeszklonej sali
aktywizuj¹cych zawodowo najwiêksz¹ liczbê
s³u¿¹ liderowi klubu pracy do
bezrobotnych - podsumowuje dyrektor Krzysztof
przeprowadzania zajêæ, maj¹cych na celu
Frankowski
nauczanie metod znajdowania zatrudnienia
oraz naukê autoprezentacji.
Jednak pomimo tak ogromnych wysi³ków
Tym razem bêd¹ prowadzone zajêcia z czteroosobow¹
urzêdników bezrobocie w naszym regionie wci¹¿
grupk¹ z orzeczonym stopniem niepe³nosprawnoœci.
utrzymuje siê na poziomie ponad 20 procent. A
Wszyscy s¹ tu po raz pierwszy.
najlepiej, gdyby po prostu praca by³a i wtedy
- Tu na tablicy wieszam kartkê, na niej s¹ punkty: imiê,
niepotrzebny by³by ani poœrednik, ani tym bardziej
wykszta³cenie, doœwiadczenie zawodowe, ukoñczone
doradca czy inny urzêdnik. Tego ¿yczê serdecznie
kursy i szkolenia, umiejêtnoœci, cechy charakteru,
wszystkim mieszkañcom regionu.
zainteresowania. Pañstwo bêdziecie wed³ug nich
opowiadaæ o sobie. Kto pierwszy? Bardzo proszê,
*Obecnie funkcjê tê pe³ni s¹d grodzki.
Andrzeju - zajêcia prowadzi Ewa Michnej.
Prowadz¹ca z wielk¹ swobod¹ i wpraw¹ ods³ania s³abe
Serdecznie dziêkujê dyrektorowi Urzêdu Pracy Panu
punkty w nieœmia³ych próbach autoprezentacji
Krzysztofowi Frankowskiemu za okazan¹ ¿yczliwoœæ,
uczestników, którzy z pocz¹tku opornie, potem, w
udostêpnienie mnóstwa informacji oraz
miarê up³ywu czasu, wypowiadaj¹ siê coraz
wszechstronn¹ pomoc podczas zbierania materia³u do
swobodniej. Kolejne godziny zajêæ mijaj¹ bardzo
niniejszego reporta¿u.
szybko. Prowadz¹ca przedstawia dzia³alnoœæ urzêdu
pracy, informuje o rodzajach kursów i szkoleñ,
tekst i zdjêcia Agnieszka M³yñczak
wprowadza s³uchaczy w tajniki opracowywania
¿yciorysu zawodowego. Wszyscy s¹ skupieni, nikt siê
nie nudzi. Gdy w pewnym
momencie zebrani dowiaduj¹
siê, ¿e mog¹ siebie porównaæ
do produktu, który chc¹
sprzedaæ pracodawcy podczas
starañ o pracê, po twarzach
przebiega b³ysk zrozumienia.
Dalszy ci¹g zajêæ odbywa siê
ju¿ w atmosferze wzajemnej
wspó³pracy. Zajêcia koñczy
pó³godzinny film, który lekko i
z humorem, aczkolwiek
profesjonalnie, pokazuje, jak
siê zachowaæ podczas
rozmowy kwalifikacyjnej.
Film potwierdza i
podsumowuje to, co podczas
czterech godzin zajêæ
przekaza³a urzêdniczka. Na
zakoñczenie pani Ewa wrêcza
zebranym ankietê, za pomoc¹
której dokonuj¹ oceny zajêæ.
W pokojach piêtrzy siê stos dokumentów, teczek, kartotek...

Do czego nam Urz¹d Pracy?

Szkolenia finansowane przez
Urz¹d Pracy maj¹ byæ elementem
³agodzenia skutków bezrobocia
poprzez oferowanie bezrobotnym
mo¿liwoœci podniesienia
kwalifikacji. Na tablicy og³oszeñ w
siedzibie urzêdu informuje siê o
szeœciu rodzajach szkoleñ na ten rok.
Jednak na kursy g³ównie kierowane
s¹ d³ugotrwale bezrobotni (12
miesiêcy w ci¹gu ostatnich dwóch lat)
i chêtni do podniesienia kwalifikacji.
Wed³ug oficjalnych statystyk w
powiecie by³o 1870 takich osób
(koniec sierpnia), natomiast
szkolenie ukoñczy³o kilkadziesi¹t z
nich. Co z reszt¹? Sk¹din¹d wiadomo,
¿e wiele z tak zwanych bezrobotnych
pracuje na czarno i, jak twierdz¹, nie
le¿y im ¿adne szkolenie. W
wyj¹tkowych wypadkach Urz¹d
uruchamia zatem instrumenty
nacisku w postaci zagro¿enia utraty statusu
bezrobotnego b¹dŸ zasi³ku. Wtedy, w wyniku
szkolenia, cz³owiek zdobywa okreœlone kwalifikacje i
Urz¹d mo¿e mu w krótkim czasie zaoferowaæ pracê, a
co za tym idzie, skreœliæ z wykazu bezrobotnych.
Wed³ug urzêdniczek niektóre szkolenia ciesz¹ siê
du¿ym zainteresowaniem. W ubieg³ym roku odby³ siê
kurs florystyczny, w którym uczestniczy³o 10 osób.
Niektóre panie po jego ukoñczeniu znalaz³y pracê w

pracownicy wydzia³ów zatrudnienia ówczesnych
struktur administracji pañstwowej.
- Przed 1990 rokiem pracowa³am w Wydziale
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Urzêdu Miejskiego w
Z³otoryi - wspomina Gra¿yna Œwierczek. - Moja praca
polega³a na zbieraniu ze wszystkich zak³adów pracy na
terenie Z³otoryi zapotrzebowañ na zatrudnienie, z
których co miesi¹c sk³ada³am szczegó³owe
sprawozdania i analizy do wojewódzkiego
odpowiednika mojego wydzia³u.
Pe³ni³am równie¿ funkcjê
sekretarza przy komisji rozjemczej
i odwo³awczej do spraw pracy.
Zatrudnieni tam sêdziowie
rozstrzygali spory miêdzy
pracownikami a zak³adami pracy.
Ka¿dej osobie podejmuj¹cej
zatrudnienie wydawa³am
skierowanie do zak³adu pracy.
S³u¿y³o ono kontroli pracodawców
pod wzglêdem zatrudnienia.
Wtedy, przed 1990 rokiem, w
Polsce by³ obowi¹zek pracy, wiêc
osoby uchylaj¹ce siê od niej by³y
œcigane przez prawo. Mia³am
specjalny rejestr, gdzie
wpisywa³am takich delikwentów.
W przypadku, gdy ktoœ uporczywie
uchyla³ siê od pracy, by³ kierowany
do ukarania przez kolegium do
spraw wykroczeñ*. Kolegium
Zajêcia z liderem klubu pracy
nak³ada³o kary przewa¿nie w
gigantyczna biurokratyczna machina. Klienci
postaci pracy przymusowej na rzecz miasta, bo
przewa¿nie kontaktuj¹ siê tylko z niektórymi
przecie¿ karany nie pracowa³, wiêc grzywny nie
urzêdnikami, których biurka usytuowano w³aœnie w
móg³by zap³aciæ. W momencie zmiany systemu w 1990
tym holu. Przed ka¿dym urzêdnikiem stoi na biurku
roku by³am jedyn¹ osob¹ znaj¹c¹ zagadnienia zwi¹zane
monitor, w zwi¹zku z czym papierowych dokumentów
z rynkiem pracy i jedyn¹ pracownic¹ nowego biura
raczej niewiele. Samych bezrobotnych te¿ niewielu.
pracy. Potem przysz³a do pomocy Jolanta Adamiec, a
Przed po³udniem krêci siê tu kilka osób. Jedni
zaraz po niej Krzysztof Frankowski. Organizowa³a siê
za³atwiaj¹ swoje sprawy przy biurkach urzêdników,
powoli nowa instytucja.
inni wype³niaj¹ przy stolikach dokumenty.
Bardzo trudn¹ rzecz¹ dla mnie by³a realizacja nowej
Niewtajemniczeni mog¹ odnieœæ wra¿enie, ¿e
ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu, przez co wszystko

urzêdniczka. - Ju¿ po pierwszej rozmowie z klientem
jestem w stanie okreœliæ to, co w nim najlepsze.
Przeprowadzam te¿ ró¿nego rodzaju testy w celu
okreœlenia predyspozycji zawodowych. Dziêki nim
mo¿na okreœliæ typ osobowoœci niezbêdny na
konkretnym stanowisku. S¹ osoby spe³niaj¹ce siê
doskonale w pracy z ludŸmi, inni uwielbiaj¹ pracê z
danymi i liczbami - ci bêd¹ dobrymi ksiêgowymi,
jeszcze inni lubi¹ pracowaæ ze sprzêtem, maszynami.
Podczas d³ugich wielokrotnych rozmów staram siê
wzbudziæ zaufanie klienta, abym mog³a oceniæ jego
dalsz¹ aktywnoœæ zawodow¹, na któr¹ ma wp³yw
wykszta³cenie, doœwiadczenie zawodowe,
umiejêtnoœci praktyczne, predyspozycje, tak¿e
sytuacja zdrowotna i rodzinna. Dziêki testom i
rozmowom mo¿na zawêziæ pole poszukiwañ. I wtedy
bezrobotny zaczyna siê rozgl¹daæ za prac¹ dopasowan¹
do siebie. Przecie¿ szkoda traciæ ¿ycie na b³êdne
decyzje zawodowe - pani El¿bieta opowiada o swojej
pracy z zaraŸliwym entuzjazmem, ca³a emanuje dobr¹
energi¹. ¯a³ujê, ¿e bêd¹c niegdyœ na swoim zakrêcie
¿yciowym, nie spotka³am takiego dobrego ducha. Chcê siê pochwaliæ, ¿e mam wielu klientów, którzy
dziêki moim wysi³kom znaleŸli zatrudnienie i wracaj¹
do mnie przy ka¿dej zmianie zawodowej, bo maj¹ ju¿
do mnie zaufanie. Czasem wpadaj¹ te¿ tylko po to, aby
potwierdziæ swoje plany. Je¿eli w ci¹gu trzech miesiêcy
od pracy ze mn¹ osoba podjê³a zatrudnienie, to oznacza
sukces.
Bardzo wa¿n¹ informacj¹ jest fakt, ¿e z us³ug
doradcy zawodowego mo¿e skorzystaæ nie tylko
bezrobotny, lecz równie¿ osoba maj¹ca zatrudnienie,
która chcia³aby zmieniæ pracê na dostosowan¹ do jej
potrzeb i mo¿liwoœci, a w szczególnoœci- dostosowaæ
dokumenty aplikacyjne do nowego stanowiska pracy.
W sali aktywnoœci zawodowej bezrobotni mog¹
liczyæ na pomoc w wype³nieniu dokumentów
aplikacyjnych, których wzory le¿¹ w równo u³o¿onych
stosikach (mo¿na je pobraæ), jest tu wykaz firm w
Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, mo¿na te¿
otrzymaæ pakiet informacji dla osób rozpoczynaj¹cych

RzeŸba na g³owie

Pani Justyna jest bardzo energiczn¹ osob¹ z g³ow¹
pe³n¹ pomys³ów. Nie buja w ob³okach, swoje
pomys³y wprowadza w ¿ycie. Jako bezrobotna
zg³osi³a siê do Urzêdu Pracy. Wype³ni³a stosowne
dokumenty. Warunkiem otrzymania dotacji z UP jest
umowa wynajmu lokalu lub akt w³asnoœci. Pani
Justyna wynajê³a lokal, po czym zainwestowa³a w
niego. Lokal po³o¿ony jest w dobrym miejscu, w
pobli¿u zak³adów pracy i szko³y a w s¹siedztwie jest
parking. Burmistrz Miasta zaakceptowa³ pomys³
ma³ej gastronomii przy ulicy Konopnickiej.
Otrzyma³a dotacjê w kwocie 14 tys.
J u s t y n a K . : To j e d n a k n i e w i e l e , s a m a
zainwestowa³am wiêksz¹ sumê wydaj¹c na drogie
urz¹dzenia.Nie mogê narzekaæ, skoro siê na to
zdecydowa³am.Chcia³am otworzyæ ma³¹
gastronomiê, na której ju¿ siê znam. Mama od 8 lat
prowadzi Wenê. By³am tam pracownikiem poznaj¹c
tajniki kulinarne. Ale nie ma to jak na swoim(stwierdza z uœmiechem)
Echo Z³otoryi: Jak Pani zagospodarowa³a

pieni¹dze?
J. K.: Zanim zaadaptowa³am lokal, musia³am wydaæ
na projekt,w grê wchodzi³y nowe œcianki, projekt
t e c h n o l o g i c z n y, k o s z t y z a r e j e s t r o w a n i a
dzia³alnoœci, koszty odbiorów ró¿nych instalacji, w
tym sanepidowskich, ci¹g technologiczny, odbiór
wentylacji, urz¹dzenia(frytkownica, lady
podgrzewaj¹ce, lodówki, meble itp.) W krajach Unii
jest proœciej.Droga przez urzêdy jest krótsza,
mia³am okazjê siê o tym przekonaæ. Koncesjê za
lokal p³aci siê jednorazowo, czynsz ustalany jest od
obrotu, organizowane s¹ szkolenia dla
przedsiêbiorców otwieraj¹cych dzia³alnoœæ.
Przepisy s¹ o wiele mniej wymagaj¹ce.
E.Z.: Na pocz¹tku wszystko rodzi siê w bólu, a jak
by³o u Pani?
J.K.: Lokal jest czynny od lipca tego roku, na razie
rozkrêcamy siê. Pierwszy dostawca kurczaków siê
nie sprawdzi³, z obecnym negocjowa³am
kilkakrotnie, ale dopiê³am swego, mam œwie¿e
kurczaki w dobrej cenie. Szukamy sprawdzonych
dostawców na rynku np. kurczaki dostarcza nam
producent z wdro¿onym systemem HCCP (ka¿dy
produkt jest monitorowany na ka¿dym etapie
przygotowania: na etapie dostawy, na etapie
przechowywania, magazynowania, na etapie
obróbek wstêpnych, obróbek termicznych a¿ do
momentu, kiedy trafi do klienta). My te¿ mamy
procedury, do których musimy siê stosowaæ.
E.Z.: Czym mo¿e siê posiliæ g³odny Polak?
J.K.: Jak sama nazwa wskazuje „OK.CHICKEN” w

menu przewa¿a kurczak, s¹ ryby, œwie¿e surówki(
wczeœniej sprawdzone na rynku), grillowane
kanapki, kawa i coœ s³odkiego do ma³ej czarnej te¿
siê znajdzie. Wprowadziliœmy trochê nowoœci,
wystarczy przeœledziæ menu,ka¿dy znajdzie coœ dla
siebie.
E.Z.: Jest wiele lokali w mieœcie, czy to
przedsiêwziêcie nie by³o zbyt ryzykowne?
J.K.: Doszliœmy z mê¿em do wniosku, ¿e na rynku
z³otoryjskim brakuje punktu z kurczakami, gdzie
mo¿na zjeœæ szybko i smacznie lub zakupiæ szybki
obiad na wynosi.
E.Z.: W menu pojawi³y siê kanapki Panin`s, proszê
zdradziæ, có¿ to za przysmak?
J.K.: Tak, to kanapki, które jad³am we Francji.
Kanapki, zawieraj¹ kawa³ki kurczaka lub szynkê,
sa³atê, cebulê-warzywa a wszystko jest grillowane,
kanapki s¹ ciep³e i pyszne( w oryginalnych w³oskich
bu³kach)
E.Z.: Nie wystarczy skonsumowaæ, nale¿y równie¿
zap³aciæ, ustalaj¹c ceny nastawia³a siê Pani na
portfele zasobne czy przeciêtne?
J.K.: Ceny stara³am siê dostosowaæ do
z³otoryjskiego przeciêtnego portfela, myœlê, ¿e dla
dziecka za zestaw jak w KFC czy MC
Donalds`(frytki, porcja kurczaka, surówka i napój 0,
33 i zabawka) - 9 z³ to nie jest wygórowana cena, za
kurczaka z warzywami 12 z³, to te¿ chyba nie jest
du¿o? Nie nastawiam siê na rzesze ludzi (to jak
marzenie- uœmiecha siê),bo lokal jest niewielki,
wiêc nawet bym nie sprosta³a temu zadaniu. Ale kto
O
TW

zia³alnoœæ Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej oraz dzia³alnoœæ sportowa i
turystyczna by³y g³ównymi tematami XIX sesji
Rady Gminy w dniu 30 X 2008 r. Ocena objêto rok
2007 i pierwsze pó³rocze 2008 r. Obradom
przewodniczy³ przewodnicz¹cy Rady Gminy –
Józef Pawlus.
Analizê tematów wiod¹cych poprzedzi³a
informacja wójt gminy Marii Leœnej o dzia³aniach
miêdzy sesjami oraz interpelacje wnioski i
zapytania radnych. Wójt M. Leœna podkreœli³a
przede wszystkim, ¿e:
1) zosta³y skompletowane dokumenty i
sporz¹dzono wniosek do Regionalnego Programu
Operacyjnego o rozbudowê Szko³y Podstawowej w
Giera³towcu, o salê gimnastyczn¹ i zespó³ socjalny z
blokiem ¿ywieniowym,
2) sporz¹dzono wniosek do preselekcji Zak³adu
Uzdatniania Wody w Giera³towcu,
3) rozstrzygniêto przetarg na wymianê okien w
Szkole Podstawowej w Giera³towcu,
4) zakoñczy³a siê kontrola w jednostkach
podleg³ych, nie stwierdzono naruszania dyscypliny
finansowej. Stwierdzono drobne usterki i
uchybienia, które po ich usuniêciu przyczyni¹ siê do
poprawy dzia³alnoœci tych jednostek,
5) odebrano i rozliczono remont œwietlicy w
Wilkowie - Wsi,
6) Pani Wójt uczestniczy³a w szeregu szkoleñ,
spotkañ i konferencji, a mianowicie: w konwencie
Wójtów i Burmistrzów w Jeleniej Górze, w
spotkaniu w sprawie Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego na drogi wojewódzkie, w kongresie
Gmin Wiejskich w Warszawie, w kilku
uroczystoœciach m.in. Dniu Seniora, rocznicy
Pontyfikatu Jana Paw³a II, Jubileuszu Bractwa
Kopaczy Z³ota.
Interpelacje i wnioski zg³osili:
- Radny Zbigniew G³¹b wnioskowa³ o
wystosowanie pisma do Powiatowego Zarz¹du
Dróg w sprawie œciêcia poboczy na drodze od Prusic
dolnych w stronê Sichowa.
- Radna Halina Olszak – Krawczyk zwróci³a siê z

wie?
E.Z.: Co Z³otoryjanie najchêtniej jedz¹?
J.K.: Dobrze sprzedaje siê kurczak po prowansalsku
grillowany.
E.Z.: Wspomina³a Pani o swoich pomys³ach, jakie
one bêd¹?
J.K.: Lubiê rozkoszowaæ siê dobr¹ kawê, ju¿
serwujê kawê z automatu z „Nestle” jak dot¹d to
drugi automat w Z³otoryi. Pracujemy nad
zatrudnieniem osoby do rozwo¿enia zamówieñ,
rozwo¿¹ pizzê, a u nas bêdzie to kurczak. Przesz³am
kurs pedagogiczny, chcê uczyæ praktykantów. To
czêœæ moich pomys³ów, reszty nie zdradzê (œmiech).
E.Z.: Czy zdarzaj¹ siê roszczeniowi klienci?
J.K.: Tak, nie twierdzê, ¿e krytyka nie jest
potrzebna, rozwa¿am, co mo¿na poprawiæ. Wiele
pracy wk³adamy, aby wszystko by³o smaczne i
œwie¿e, ale k¹œliwymi uwagami przejmujê siê.
E.Z.: W Z³otoryi nadal jest wielu bezrobotnych,
poleci³aby Pani tak¹ formê dzia³alnoœci?
J.K.: ¯a³ujê, ¿e w UP nie ma szkoleñ
przygotowuj¹cych do prowadzenia ma³ej
gastronomii, ma³ego biznesu, szkoleniowcami
powinni byæ fachowcy. Nie spotka³am siê z
mo¿liwoœci¹ zaliczenia takiego kursu. A szkoda.
Jeœli ktoœ ma trochê w³asnego wk³adu i g³owê z
pomys³ami, to dlaczego nie? ¯yczê powodzenia.
Wsparcie powinno byæ nie tylko finansowe, ale
równie¿ merytoryczne.
Rozmawia³a Jana Ka³u¿a

w klasie A : „Iskra” Jerzmanice – Zdrój ,
„Wilkowianka” Wilków i „Lechia” Rokitnica.
Wszystkie dru¿yny maj¹ w³asne boiska, a
zespo³y A – klasowe oraz „Polonia”
Ernestynów – tak¿e szatnie. Te tak bardzo
potrzebne obiekty przygotowywane s¹ te¿ w
Prusicach ( „Przysz³oœæ” ) i Nowej Wsi Z³otoryjskiej
( „Huragan” ). Z obiektów sportowych najokazalej
prezentuje siê stadionik rokitnickiej „Lechii”. To
informacje pomyœlne, natomiast do rzêdu smutnych
nale¿y niew¹tpliwie ta, ¿e „Polonia” Brennik
zawiesi³a swoj¹ dzia³alnoœæ z uwagi na niemo¿noœæ
skompletowania dru¿yny. ¯al ka¿dego zespo³u, a
szczególnie takiego, który ma taki dorobek i tak
d³ug¹ tradycjê – znamy jednak so³tysa Jana Krzepisz
i wierzymy, ¿e „nie odpuœci”!
Najwy¿szy poziom sportowy osi¹gnêli jednak
nie pi³karze, lecz tenisiœci UKS „¯ak” z
Giera³towca, którzy zarówno w rankingach
ogólnopolskich, a przede wszystkim dolnoœl¹skich
prawie zadomowili siê w pierwszej „10”, a w
niektórych konkurencjach wrêcz okupuj¹ czo³owe
pozycje.
Dzia³alnoœæ wszystkich klubów finansowana
jest przez Urz¹d Gminy. W pó³torarocznym okresie
przeznaczono na ni¹ ok. 230 tys. z³, z których
najwiêcej poch³on¹³ zakup sprzêtu ( ok. 87 tys. ).
Du¿o trzeba by³o przeznaczyæ na delegacje
sêdziowskie ( ponad 87 tys. ) i przewóz zawodników
(ok. 35 tys.). Dzia³acze klubowi potrafi¹ zdobyæ
tak¿e œrodki pozabud¿etowe, np. z Banku
Spó³dzielczego ( Brennik, Nowa Wieœ Z³otoryjska )
lub Stowarzyszenia Kaczawskiego ( Rokitnica ).
Nale¿y podkreœliæ, ¿e dzia³acze klubowi i sami
zawodnicy wykonuj¹ wiele prac na rzecz klubów
spo³ecznie. Seniorzy doje¿d¿aj¹ na mecze w³asnym
transportem ( dowo¿eni s¹ jedynie juniorzy
zespo³ów wystêpuj¹cych w klubie A). Tê ostatni¹
informacjê nale¿y zadedykowaæ pryncypa³om i
dygnitarzom z PZPN oraz tombakowym
gwiazdorom i zawodowcom wystêpuj¹cym ( i
usi³uj¹cym graæ ) w polskiej tzw. ekstraklasie,
którzy w pierwszych 15 min. jeszcze nie s¹
rozgrzani, zaœ na pocz¹tku II po³owy ju¿ brakuje im
si³ i wtedy „kontroluj¹ grê” snuj¹c siê po boisku,
lecz jednak ambitnie graj¹ do koñca i „pokazuj¹
charakter” ( to ograne wypowiedzi naszych
„mistrzów” ).
Urz¹d Gminy wspó³dzia³a od wielu lat z
organizacjami pozarz¹dowymi w zakresie turystyki
i rekreacji. Z TMZZ wspó³dzia³a i wspiera
organizacjê trzech rajdów turystycznych:
1) Rajdu Jadwi¿añskiego na trasie: Z³otoryja
– Rokitnica ( od 1998, zawsze w
paŸdzierniku ).
2) Rajdu „Szlakiem Ÿródlanym” na trasie:
Jerzmanice – Rokitnica – Rzymówka ( od
2006, zawsze w kwietniu ).
3) Rajdu „Szlakiem Czterech Œwi¹tyñ
Jadwi¿añkich” na trasie: Z³otoryja –
Wysocko – Prusice – Soko³owiec ( od
2007, zawsze w czerwcu i wrzeœniu ).
Z ZTTG Urz¹d Gminy wspó³dzia³a przy organizacji
„Dymarek Kaczawskich” w Leszczynie ( 2007,
2008 ). Niezale¿nie od tego organizowane s¹
turnieje: O Puchar Wójta, O Puchar
Przewodnicz¹cego Rady Gminy, O puchar wakacji.
Wspólnie z KKS „Moto – Mróz” z Rzymówki
organizowany jest tradycyjny wyœcig kolarski.
Na zakoñczenie XIX sesji Radni przyjêli
uchwa³y, w tym m. in. w sprawie zmiany w bud¿ecie
gminy na rok 2008.
Na podstawie materia³ów sesyjnych
udostêpnionych przez Mariê Jedrzejkiewicz
opracowa³ Alfred Michler
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wnioskiem o przywiezienie kamienia na
uzupe³nienie ubytków na parkingu przy szkole w
Giera³towcu i na drogi w Ernestynowie oraz przed
sklepem.
- Radna Irena Bratek zg³osi³a, ¿e mieszkañcy
Wilkowa - Wsi uporz¹dkowali teren udostêpniony
przez Nadleœnictwo na boisko ale zwróci³a siê z
proœb¹, a¿eby osoba kompetentna z Urzêdu Gminy
wypowiedzia³a siê w kwestii dalszego
uporz¹dkowania terenu i nawiezienia odpadu.
- Radny Zenon Baranowski zg³osi³ wniosek o
wykonanie uzupe³nienia oœwietlenia w Giera³towcu
poprzez zainstalowanie lampy w obrêbie
zabudowañ rodziny Kuczyñskich. Ponadto zg³osi³,
¿e mimo wczeœniejszych interwencji w Urzêdzie
Gminy, nic nie uczyniono z bezpañskim psem
wa³êsaj¹cym siê po Giera³towcu ( a pies stwarza
niebezpieczeñstwo dla dzieci, boj¹ siê go te¿ osoby
starsze).
- So³tys Brennika Jan Krzepisz bior¹c pod uwagê
bardzo trudn¹ sytuacjê w rolnictwie, zaapelowa³ do
Rady Gminy o sporz¹dzenie rezolucji do
ministerstwa rolnictwa w sprawie wzrostu cen
produktów rolnych, oraz o opracowanie programu
pomocowego dla rolników. Ponadto J. Krzepisz
zg³osi³ potrzebê, dowiezienia materia³u kamiennego
na pryzmê w Brenniku w celu uzupe³nienia dziur na
drogach.
Z informacji przygotowanej przez kierowniczkê
Urszulê Ska³ê wynika, ¿e GOPS w roku 2007
dysponowa³ bud¿etem w wysokoœci 3.065.206 z³. Z
takiego bud¿etu realizowa³ zadania zlecone, np.
zasi³ki sta³e ( jego wysokoœæ: od 30 do 444 z³ ), na
które przeznaczono 127.873 z³ oraz œwiadczenia
rodzinne i opiekuñcze – 1.938.240 z³; zadania
w³asne, np. zasi³ki celowe – 117.167 z³, odp³atnoœæ
za pobyt w domu pomocy spo³ecznej – 34.102 z³,
do¿ywianie dzieci w szko³ach i zasi³ki celowe na
¿ywnoœæ – 33.097z³. Przyznanie zasi³ku sta³ego nie
wyklucza otrzymania zasi³ku celowego.
Niezale¿nie od tego GOPS realizuje tzw. zadania
w³asne finansowane ze œrodków Wojewody
Dolnoœl¹skiego; wœród nich g³ówne pozycje
stanowi¹ zasi³ki okresowe – 236.000 z³ ( min. wys. 20 z³ ). Istotn¹ rolê pe³ni¹ œwiadczenia rodzinne;
skorzysta³y z nich 694 rodziny na kwotê 1.938.240
z³ ( np. na 12.739 zasi³ków wyasygnowano 776.408
z³ ).
Doœæ smutna jest topografia przyznawanych
œwiadczeñ. W tej statystyce przoduj¹ te
miejscowoœci, w których ze wzglêdów politycznych
oddano „pod nó¿” ( nieraz za bezcen ) ca³kiem
dobrze funkcjonuj¹ce niegdyœ PGR – y. Tê listê
ubóstwa otwiera Kwiatów ( 50% mieszkañców
korzysta z pomocy spo³ecznej ), a kolejno: Brennik (
27% ), Lubiatów ( 26% ), Rzymówka ( 20% ),
Pyskowice ( 15% ), £aŸniki ( 14% ), Podolany i
Prusice ( po 13% ), Jerzmanice – Zdrój ( 12% ).
„Nowe czasy” dotknê³y tak¿e ludnoœæ tych
miejscowoœci, gdzie miejscowe lub pobliskie
zak³ady drastycznie ograniczy³y zatrudnienie w
ramach modnej niedawno „restrukturyzacji”, np.
Nowa Ziemia ( 36% ), Leszczyna ( 21% ). Na
drugim biegunie znalaz³ siê Kopacz i Wyskok, gdzie
¿aden z mieszkañców nie musi prosiæ o pomoc
spo³eczn¹.
Z istotnych dzia³añ I pó³rocza 2008 r. podkreœliæ
nale¿y, ¿e 134 rodziny skorzysta³y z zasi³ków
okresowych ( 156. 943 z³ ), zaœ 144 rodziny
otrzyma³y zasi³ki celowe na ¿ywnoœæ, opa³, odzie¿,
remont, itp. (33.070 z³ ), 179 uczniów korzysta z
bezp³atnego do¿ywiania w szko³ach ( 29.608 z³ ).
W dziale kultura fizyczna i sport zdecydowan¹
wiêkszoœæ œrodków przeznacza siê na dzia³alnoœæ
dru¿yn pi³karskich zrzeszonych w LZS. W
analizowanym okresie w systematycznych
rozgrywkach uczestniczy³o 8 zespo³ów, w tym trzy

K

A
TO W R ZYS

PO CO NAM URZ¥D PRACY?

Kurczak jest OK

Z

10

Jana Ka³u¿a: Urz¹d Pracy bezrobotnym stworzy³
mo¿liwoœæ rozwijania dzia³alnoœci gospodarczej
dotuj¹c takie przedsiêwziêcia. Jakie warunki trzeba
spe³niæ, aby otrzymaæ dotacje?
BeataTarka: Postanowi³am otworzyæ salon
fryzjerski mêsko –damski. Po urlopie
wychowawczym, jako bezrobotna skorzysta³am z
p r o p o z y c j i U r z ê d u P r a c y. Wy p e ³ n i a j ¹ c
dokumentacjê przedstawi³am biznes plan, który
opiera³ siê na w³asnym wk³adzie i posiadanym
lokalu.
UP zaaprobowa³ moj¹ propozycjê przyznaj¹c mi 14
tysiêcy z³otych. Kredyt jest bezzwrotny w
przypadku prowadzenia dzia³alnoœci przynajmniej

przez jeden rok. W przeciwnym razie kredyt nale¿y
zwróciæ.
J.K.: Kiedy Pani wiedzia³a, ¿e zostanie fryzjerk¹?
B.T.: Tak naprawdê ju¿ w dzieciñstwie robi³am
fryzurki lalkom (œmieje siê). Od 16 roku ¿ycia
jestem fryzjerk¹. Uzyska³am dyplom czeladniczy i
dyplom mistrzowski. Pracowa³am w salonie, gdzie
wprawia³am siê poznaj¹c tajniki zawodu. Fascynuje
mnie ten zawód „rzeŸbiê” fryzury. Nagrod¹ jest
zadowolenie klienta i satysfakcja z udanej fryzury.
Jestem optymistk¹ i perfekcjonistk¹, lubiê wszystko
dopi¹æ na ostatni guzik.
J.K.: Jakie s¹ Pani plany?
B.T.: Pisz¹c swój biznes plan nie nastawia³am siê
tylko na us³ugi fryzjerskie typu baleyage, stylizacja,
modelowanie-prostowanie, farbowanie, trwa³a
ondulacja, strzy¿enie, chcê sprzedawaæ kosmetyki
firm, które s¹ sprawdzone, z których sama
korzystam. Œledzê najnowsze trendy, aby iœæ z
duchem czasu. Odwiedzam targi , w ostatnim czasie
by³am na targach fryzjerskich w Poznaniu. Mam
zamiar pozyskaæ nastêpne pieni¹dze z UP,
warunkiem jest zatrudnienie pracownika na okres 2
lat. Wa¿ne s¹ dla mnie szkolenia przysz³ych
pracowników. Ka¿dy kurs wzbogaca wiedzê i
umiejêtnoœci. Mam zamiar zrobiæ ma³y plac zabaw,
aby dzieci mog³y przyjemnie spêdzaæ czas, gdy
mamy s¹ czesane.
Lokalizacja jest dobra, rachunki nie s¹ strasznie
wygórowane, ostatnim koniecznym zakupem by³
piec. Zbli¿a siê zima, muszê zadbaæ o ciep³o. Plany
s¹ dalekosiê¿ne, mam nadzieje, ¿e starczy mi
pomys³ów i si³y na ich realizacjê.
J.K.:, Ale nie jest tak prosto dostaæ siê do pani Beaty,
tak jak w ka¿dym salonie trzeba siê zapisaæ na
termin
B.T.: Mam ju¿ sta³¹ liczbê osób odwiedzaj¹cych
salon. Szanuj¹c czas klienta umawiam go na
konkretny dzieñ i godzinê, nie ukrywam, ¿e pomaga
to w organizacji pracy.
Przyjmujê ju¿ zamówienia na andrzejkowe
baleyage, barbórkowe modelowania, sylwestrowe i

Rada Gminy

RADNI RADZILI

Na spotkanie
umówi³am siê
wieczorem, ostatnia
k l i e n t k a
z
wymodelowan¹
fryzur¹ opuœci³a
salon. Wnêtrze
salonu urz¹dzone jest
ze smakiem. Œciany w
kanarkowym kolorze
wzbogacone s¹
t y n k a m i
strukturalnymi,
kafelki pod³ogowe
s t a n o w i ¹
uzupe³nienie ca³ej
kompozycji. Na
pomarañczowej sofie mo¿na siê zrelaksowaæ
przegl¹daj¹c czasopisma lub popijaj¹c kawê.
Telewizor to dodatek do ca³oœci, aby czas milej
u p ³ y w a ³ . W w y s t ro j u p r z e w a ¿ a k o l o r
pomarañczowy, finezyjnie upiête firanki sprawiaj¹
przyjemne wra¿enie, pomarañczowe fotele ³adnie
wygl¹daj¹ ze srebrnymi stolikami „pomocnikami”.
Salon mo¿e nie jest przestrzenny, ale posiada trzy
stanowiska fryzjerskie, niewielk¹ kuchenkê i
pomieszczenie sanitarne.
W nowo otwartym studiu fryzjerskim „BEA”
pracuje pani Beata Tarka.

studniówkowe miksy fryzurowe.
J.K.: Wszyscy lubi¹ niespodzianki, czy ma Pani coœ
schowanego w „rêkawie”?
B.T.: Wprowadzamy dla sta³ych klientów karnety,
ka¿da 10 wizyta jest darmowa, to znaczy:
przewidujemy strzy¿enie lub modelowanie gratis.
J.K.: Zatrudni³a Pani dwie sta¿ystki i uczennicê, jaki
maj¹ zakres obowi¹zków?
B.T.: W ostatnim tygodniu zdoby³am uprawnienia
do szkolenia uczniów. Zda³am egzamin
pedagogiczny. Uczeñ nie od razu strzy¿e, ma swój
plan szkoleniowy. Zaczyna od prostych czynnoœci
np. mycie g³owy, musi opanowaæ je wed³ug
procedury… Moje sta¿ystki posiadaj¹ umiejêtnoœci
w ró¿nych kierunkach fryzjerstwa. Jedna
specjalizuje siê w przed³u¿aniu i zagêszczaniu
w³osów, robieniu rastamañskich warkoczyków,
natomiast druga w stylizacji fryzur, stylizacji
paznokci i w wiza¿u. S¹ bardzo ambitne i pracowite.
J.K.: Media przypominaj¹ o pielêgnacji w³osów,
jednak zdarzaj¹ siê przypadki wszawicy, jak Pani
postêpuje z klientem z zawszawion¹ g³ow¹?
B.T.: Istot¹ potrzeby zachowania w³aœciwego
poziomu higieny w naszym zawodzie jest
dezynfekcja sprzêtu. T¹ czynnoœæ wykonujemy po
ka¿dorazowej us³udze. Zdarzaj¹ siê g³owy
zawszawione, na szczêœcie to skrajne przypadki. Z
przykroœci¹ odmawiamy wykonania strzy¿enia i
modelowania, nie nara¿aj¹c innych. To dziwne, ¿e w
XXI wieku s¹ zawszawione g³owy, pó³ki w sklepach
uginaj¹ siê od kosmetyków pielêgnuj¹cych g³owy,
wystarczy tylko o to zadbaæ.
J.K.: Pracuje Pani od 9.00 do 18.00 a co z ¿yciem
rodzinnym?
B.T.: Wspólnie z mê¿em zadecydowaliœmy o
otwarciu salonu. Moja córeczka Roksanka chodzi
do przedszkola. Podczas mojej nieobecnoœci m¹¿ i
teœæ sprawuj¹ nad ni¹ opiekê. Spacery, czytanie
bajek, zabawa to ich wspólne zajêcia. Kiedy wracam
do domu, nadrabiam zaleg³oœci ca³ego dnia:
sprz¹tam, gotujê, itp. Nawiasem mówi¹c lubiê
swoj¹ kuchniê, to moje kolejne królestwo. Maj¹c
takie poparcie mê¿a, godzê pracê z ¿yciem
osobistym.
Rozmawia³a Jana Ka³u¿a
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nadleœnictwo Lwówek Œl¹ski w celu obserwacji
Wygodn¹ poln¹ drog¹ dotarliœmy do Twardocic. Tu
przeciwpo¿arowej lasów. Niestety, nie by³o nam
obejrzeliœmy zrujnowany, acz ci¹gle jeszcze piêkny,
dane wejœæ na górê i poobserwowaæ okolicê, bo dwa
koœció³ protestancki, a nastêpnie udaliœmy siê
dni temu zakoñczy³ siê sezon obserwacji lasu i wie¿a
bydlêc¹ drog¹ (200 m) do pomnika
by³a zamkniêta. Wcale nas to nie zmartwi³o, bo
szwenkfeldystów. Tutaj, nad brzegiem stawu,
b³yskawicznie u³o¿yliœmy trasê na wycieczkê w
tradycyjnie rozpaliliœmy ognisko i zjedliœmy
przysz³ym roku w maju, w której uwzglêdniliœmy
pieczone na nim kie³baski. Ewa, która w tym dniu
wejœcie na wie¿ê.
mia³a urodziny, poczêstowa³a wszystkich wyborn¹
Po kontemplacji budowli udaliœmy siê zielonym
nalewk¹.
szlakiem w kierunku Twardocic. Po³owa drogi
Po godzinnym odpoczynku zarz¹dziliœmy
prowadzi³a przez las, gdzie cudownie pachnia³o
g³osowanie, czy wracamy do domu autobusem z
grzybami. I ju¿ po chwili
Edward z Barbar¹ znaleŸli
podgrzybka, póŸniej kaniê,
a po pó³ godzinie mieli ju¿
grzyby na sos.
Z drzew opad³a ju¿
wiêkszoœæ liœci, które
Tajemnicza wie¿a na Wójciku Wielkim
szeleœci³y pod nogami, lecz
te, które zosta³y, mieni³y siê
asz kolejny comiesiêczny rajd PTTK 26.
ca³¹ gam¹ z³ocistych
paŸdziernika 2008 roku rozpocz¹³ siê zbiórk¹
kolorów jesieni. Wed³ug
na dworcu PKS, bo tym razem trasa prowadzi³a z
mapy w bok od naszego Tajemnicza wie¿a góruje nad okolic¹
Czapli do Z³otoryi. Pogoda by³a jak na zamówienie.
szlaku mia³yby siê
Piêkne s³oñce, nieco ostre powietrze, na niebie ani
Pielgrzymki, czy te¿ idziemy do Z³otoryi piechot¹.
znajdowaæ dwa krzy¿e pokutne. Nie trafiliœmy na
chmurki, widocznoœæ bardzo dobra. Zebra³o siê nas
Wszyscy ochoczo zag³osowali za drugim
nie jednak, bo nie wyznaczono do nich dojœcia.
- mi³oœników pieszych wêdrówek - a¿ dziesiêæ osób.
wariantem. Bogusia, znaj¹ca doskonale okolice
Po
wyjœciu
z
lasu
na
odkryt¹
przestrzeñ
Piotr
Ju¿ na drodze
Twardocic, poprowadzi³a nas poln¹ drog¹ biegn¹c¹
do Pielgrzymki
œrodkiem wsi, po której nie jeŸdzi³y samochody.
obserwowaliœ
Droga przywiod³a do Pielgrzymki, sk¹d skrêciliœmy
my z autobusu
w Jakubowy Szlak. Po drodze okaza³o siê, ¿e
doskonale
Piotrowi niedawno urodzi³ siê d³ugo wyczekiwany
widoczn¹
syn Marcin. Zarz¹dziliœmy popas, podczas którego
smuk³¹ wie¿ê
gratulowaliœmy szczêœliwemu ojcu i spe³nialiœmy
na wzniesieniu
toasty… herbat¹ z termosów. S³oñce przygrzewa³o
m o c n o
bardzo mocno, aczkolwiek chyli³o siê ju¿ ku
góruj¹cym nad
zachodowi (by³ to pierwszy dzieñ czasu zimowego).
okolic¹.
Trzeba by³o ruszaæ dalej. W œwietnych humorach
Wêdrówka Panorama Karkonoszy ze szczytu Œwi¹tka
dotarliœmy do Jerzmanic Zdroju. St¹d brzegiem
p i e s z a
Kaczawy, ju¿ o zmroku, po godzinie siedemnastej
rozpoczê³a siê
dotarliœmy do Z³otoryi. Wed³ug Bartka, który mia³ w
zaproponowa³, abyœmy skrêcili ze szlaku w prawo i
od przystanku w Czaplach o godzinie 9.20, sk¹d
komórce gps, w tym dniu przeszliœmy 21
weszli na wzgórze Œwi¹tek (330 m npm). Nie
leœn¹ drog¹ wzd³u¿ posesji domu leœniczego, lekko
kilometrów.
wiadomo, dlaczego nie prowadzi tam szlak.
zasapani, dotarliœmy po kilku minutach do
Mimo ogromnego zmêczenia, ju¿ czekamy na
Wszyscy uczestnicy z zapa³em wdrapywali siê na
wzniesienia Wójcik Wielki (331 m npm). Tutaj na
nastêpn¹ wyprawê. Ale to dopiero za miesi¹c :-( .
ostry szczyt, niektórzy na czworakach. Ze Œwi¹tka
szczycie podziwialiœmy wie¿ê z betonowych
d³ugo podziwialiœmy panoramê lekko
krêgów o wysokoœci oko³o 35 metrów (wed³ug
Agnieszka M³yñczak
przymglonych Gór Kaczawskich i Karkonoszy.
naszych szacunków). Zbudowa³o j¹ dwa lata temu
Zdjêcia: Agnieszka i Henryk M³yñczakowie
Dalej szlak prowadzi³ przez pola i ³¹ki.

Z

³otoryja nabiera wielkomiejskiego szlifu. Ju¿
mamy w³asne korki, dwie sygnalizacje
œwietlne, na chodnikach stoj¹ parkomaty. Ludzie te¿
jacyœ tacy wielkomiejsko nerwowi siê zrobili. A na
dodatek rozpleni³y nam siê „chickeny”, czyli
fastfoodowe jad³o dla ¿yj¹cych w poœpiechu. Jako,
¿e nie przepadam za zapachem przerobionego oleju
i skrzyde³kami niewiadomej proweniencji,
uzna³am, ¿e do testowania tego¿ nie bêdê siê
zmuszaæ. Pociech w³asnych te¿ nie nara¿ê na
eksperyment, bo siê jeszcze rozochoc¹ i nie tkn¹
wiêcej domowego obiadu (wystarczy, ¿e na drugie
œniadanie chipsy konsumuj¹).

Postanowi³am w listopadowe œwiêto pojechaæ na
obiad do Lwówka Œl¹skiego, gdzie kilka lat temu
odkry³am interesuj¹cy lokal, który niesprawiedliwie
nazwano pizzeri¹ („Pizzeria u Izy Karwat”).
Wypada ¿a³owaæ, ¿e w naszym mieœcie ze œwiec¹
pró¿no szukaæ tak stylowego lokalu. Kameralna
atmosfera niewielkiej sali, przyt³umione œwiat³o,
¿wawa obs³uga i co najwa¿niejsze – brak dymu
tytoniowego (co doceniam szczególnie po
niedawnej wizycie w „Jêdrusiowej Jamie”) maj¹
magiczn¹ moc przyci¹gania. Wnêtrze stylizowane
jest na rustykalne: grabie, wid³y, beczki o tym
dobitnie œwiadcz¹. Wszystko œwietnie siê
komponuje z zabytkowymi odbiornikami
radiowymi, tworz¹c typowo eklektyczny design.
Jednak w restauracji najwa¿niejsze bywa jedzenie i
to te¿ nale¿y pochwaliæ.
U Izy Karwat polecam zupê wêgiersk¹, chocia¿
zwolennicy ognia w ustach mog¹ prze¿yæ dysonans
poznawczy. Potrawa nadaje siê dla ludzi o
delikatnym podniebieniu. Tego raczej nie mo¿na
powiedzieæ o pizzy meksykañskiej. Jedz¹c,

smaczne sk¹din¹d ciasto z ok³adem, mia³am
wra¿enie, ¿e od papryki i chili moje usta pêczniej¹ i
lada moment bêdê konkurowaæ pod tym wzglêdem z
Pamel¹ Anderson. Niestety, efekt chyba szybko
min¹³, bo przegl¹daj¹c siê w domowym lusterku,
wygl¹da³am jak zwykle. W pizzerii Karwatów
warto te¿ zamówiæ sa³atkê extra. Po ognistej pizzy
jedzenie delikatnego drobiowego miêska w
przyprawie curry oraz sa³aty, pomidorów i innych
kolorowych warzyw, jest ulg¹ dla podniebienia czy
gard³a. Dzia³a jak balsam. Na deser polecam kawê,
bo takiej nie pi³am w ¿adnym z lokali w naszym
mieœcie, a doœwiadczenie mam ju¿ spore.
Cappuccino z dwukolorow¹ pian¹, posypan¹
czekolad¹, wzruszy³o mnie do ³ez, choæ nie mam
pewnoœci, czy te ³zy to nie spóŸniony efekt
meksykañskiej pizzy
Niezale¿nie od tego polecam z³otoryjanom lokal
przy lwóweckim rynku. Prze¿ycia kulinarne s¹
ekstremalne (w pozytywnym znaczeniu tego s³owa)
a wra¿enia estetyczne - gwarantowane.
Iwona Paw³owska

d d³u¿szego czasu mo¿na obserwowaæ na
terenie Ziemi Z³otoryjskiej renesans idei
regionalizmu. Tutaj dzia³a kilka organizacji
„mi³oœniczych”, z których najwiêksze i najd³u¿ej
dzia³aj¹ce to TMZZ, Polskie Bractwo Kopaczy
Z³ota, Z³otoryjskie Towarzystwo Tradycji
Górniczych i Ko³o Polskiego Towarzystwa
Przyjació³ Nauk o Ziemi. Kilka lat temu powsta³o
Ko³o Terenowe PTTK oraz Stowarzyszenie
Przyjació³ Z³otoryi „Aureus Mons”. Od 2001 r.
istnieje przy TMZZ Oœrodek Dokumentowania i
Opracowywania Dziejów Ziemi Z³otoryjskiej.
Odnawiane i udostêpniane s¹ zabytki, ukazuj¹ siê
regionalne wydawnictwa, organizowane s¹ liczne
cykliczne imprezy, sesje popularno-naukowe itd.
Pielêgnujemy z³ote, oœwiatowe i górnicze tradycje,
siêgaj¹ce czasów œredniowiecza. Dziêki temu nasz
region wraz z jego stolic¹ sta³ siê szeroko znany w
kraju i zagranic¹.
Idea spotkañ, o których piszemy, narodzi³a siê w
2002 r. w Towarzystwie Mi³oœników Ziemi
Z³otoryjskiej. Podczas I Powiatowego Dnia

Prezentacja walorów Wilkowa
Regionalisty, który zorganizowa³o TMZZ w
Z³otoryi w 2002 r., zaproponowano, aby by³a to
impreza doroczna, której g³ównym organizatorem
powinna byæ inna organizacja pozarz¹dowa lub
instytucja. Odbywa³aby siê pod patronatem Starosty
za ka¿dym razem w innym z wielu ciekawych
miejsc powiatu z³otoryjskiego jesieni¹, czyli na
zakoñczenie sezonu turystycznego. Skupi³aby
przedstawicieli w³adz samorz¹dowych, wszystkie
organizacje i œrodowiska, krzewi¹ce na tym terenie
regionalizm, nauczycieli historii i geografii oraz
uczniów wszystkich szkó³ z powiatu, zawieraj¹c
„element poznawczy”(np. odczyt, zwiedzanie
zabytków architektury, przyrody itp.) oraz
r e k r e a c y j n y, n p . o g n i s k o . S p o t k a n i u
towarzyszy³yby ró¿ne imprezy, np. kiermasz
wydawnictw regionalnych i konkursy a uczestnicy

Stoisko regionalne
otrzymaliby bezp³atnie materia³y przydatne
regionaliœcie(foldery, opracowania itp.). Pok³osiem
spotkañ mia³o byæ wydawnictwo, np. „rocznik
regionalisty”.
Wszystkie te za³o¿enia( za wyj¹tkiem ostatniego)
udawa³o siê do tej pory wcielaæ w ¿ycie. W 2002 r.

Wilkowie. Z pewnoœci¹ uczniowie tej
szko³y d³ugo wspominaæ bêd¹ pe³ne
wysi³ku ale jak¿e potrzebne sprz¹tanie
Œcie¿ki Przyrodniczo-Kulturowej
„¯elazny Krzy¿”, której przejœcie by³o
jedn¹ z g³ównych atrakcji spotkania w
dniu 26 wrzeœnia. Œcie¿ka powsta³a w
2007 r. dziêki staraniom Nadleœnictwa w
Z³otoryi, które teraz pomog³o urz¹dziæ
ognisko oraz ufundowa³o sadzonki dêbu
– otrzyma³y je, ku mi³emu zaskoczeniu,
wszystkie z grup uczestników. Ponad
osiemdziesi¹t zgromadzonych osób
podjêto „czym chata bogata” – ciastem i
napojami w gimnazjum, kie³baskami na
Fragment kolekcji Edwarda Kozdrasia
ognisku. Trzecioklasiœci pod kierunkiem
wyg³oszono referaty o idei i znaczeniu regionalizmu
Joanny Smoliñskiej-Kramarz z dum¹
oraz problemach ruchu regionalnego na ziemi
zaprezentowali ponad osiemdziesiêciu osobom
z³otoryjskiej(R.Gorzkowski, Joanna Sosa),
walory swej miejscowoœci i jej okolic. Historia
rozprowadzono m.in. bibliografiê regionaln¹. II
Wilkowa siêga przecie¿ œredniowiecza a dziêki
PDR zorganizowa³o w 2003 r. w Œwierzawie
bogactwom naturalnym, krajobrazowi a nawet
Stowarzyszenie Mi³oœników Gór Kaczawskich oraz
ciekawym legendom, ze wszech miar warta jest
TMZZ. Wys³uchano prelekcji o roli Ma³ej
bli¿szego poznania. Wielu turystów odwiedza
Ojczyzny w ¿yciu regionalisty(Ewa Witkowska)
Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej i przystaje
oraz zwiedzono romañski koœció³ œw. Jana i
przy œredniowiecznym krzy¿u pokutnym . Wilków
Katarzyny. Najliczniejsze
mo¿e siê
do tej pory grono
pochwaliæ
uczestników zgromadzi³
twórcami i
III PDR w 2004 r.,
kolekcjonerami
zorganizowany na zamku
– wyroby
w GrodŸcu przez Zak³ad
prezentowa³a
U s ³ u g Tu r y s t y c z n y c h
f i r m a
„Zamek Grodziec”,
„Kolorek”
Towarzystwo Przyjació³
p a ñ s t w a
GrodŸca „Kasztelania” i
Olszowych a
TMZZ. Mariusz Olczak,
s w ó j z b i ó r,
autor przewodnika po
m . i n .
GrodŸcu, mówi³ wtedy o roli
wojennych
architektury w wychowaniu
pami¹tek,
regionalnym oczywiœcie na
p o k a z a ³
przyk³adzie tego¿ zamczyska. Ognisko na zakoñczenie wêdrówki
E d w a r d
Z ³ o t o r y j s c y
Kozdraœ. Z
nauczyciele(Ma³gorzata i
kolei na trasie
Miros³aw Szczeœniakowie) scharakteryzowali trasy
Œcie¿ki s³uchaliœmy opowieœci El¿biety Dudek o
turystyczne ziemi z³otoryjskiej. Spotkaniu
lesie, ochronie przyrody oraz Nadleœnictwie (ni¿ej
towarzyszy³y pokazy walk rycerskich. W GrodŸcu
podpisany przedstawi³ historiê ¿elaznego krzy¿a i
rozdano tak¿e nagrody i dyplomy uczniompomnika, zwi¹zanego z tajemniczym dêbem
laureatom Powiatowego Konkursu „Katalog
chrzcielnym). Powróciliœmy nie tylko z
M³odzie¿owego Mi³oœnika Zabytków”,
sadzonkami, ale tak¿e z wieloma wydawnictwami
przeprowadzonego przez TMZZ oraz lwówecki
oddzia³ Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. IV
PDR, zorganizowany zosta³ w Leszczynie w 2005
przez Z³otoryjskie Towarzystwo Tradycji
Górniczych oraz TMZZ. Uczestnicy przemierzyli
Œcie¿kê Dydaktyczno-Kulturow¹ „Synklina
Leszczyny”, byli œwiadkami pokazu hutnictwa
miedzi i wybijania okolicznoœciowych monet,
pokazów starych zawodów, wziêli udzia³ w
wieloboju artystyczno-sprawnoœciowym,
otrzymali zestawy regionalnych wydawnictw.
W 2006 r., na V PDR TMZZ zaprosi³o
regionalistów do Wyskoku. Fundacja
Wspierania Kultury Ruchu „Ocelot” zamierza³a
zorganizowaæ tam miêdzynarodowy oœrodek
Grupa uczestników wycieczki
akrobatyki artystycznej. Tutaj wys³uchano
najpierw prelekcji o historii sportu w
regionalnymi(które zapewni³o gimnazjum, TMZZ i
Z³otoryi(R. Gorzkowski) a nastêpnie artyœci z
nadleœnictwo) oraz p³yt¹ z prezentacj¹ walorów
„Ocelota” dali popis swoich umiejêtnoœci.
miejscowoœci. Czêœæ grup dotar³a tutaj i wróci³a
Czêœæ towarzysk¹ spêdzono przy ognisku. VI
pieszo, korzystaj¹c z ³adnej pogody. Organizatorzy
PDR odby³ siê w 2007 r. w Z³otoryi pod egid¹
tradycyjnie zapewnili bezp³atny dojazd ze Z³otoryi.
TMZZ. Piotr Norko wyg³osi³ w koœciele œw.
Podczas spotkañ regionalistów liczyæ mo¿emy
Miko³aja prelekcjê o walorach przyrodniczoprzede wszystkim na obecnoœæ z³otoryjan. Nie
krajobrazowych Ziemi Z³otoryjskiej, uczestnicy
zadowala frekwencja nauczycieli i uczniów z wielu
zwiedzili Kopalniê Z³ota „Aurelia” i posilili siê
szkó³ powiatu. Przygotowujemy siê wiêc do
potrawami z grilla.
dyskusji na temat formu³y imprezy, której sens,
Bardzo siê ucieszyliœmy, gdy w tym roku
naszym zdaniem, nie budzi w¹tpliwoœci.
propozycjê zorganizowania VII Powiatowego
Roman Gorzkowski
Dnia Regionalisty przyjê³o Gimnazjum w

NI

ÓW
Z IE M I

£O
T

MI£OŒ

O

K

O
TW

Z

12

Okolica od kuchni, czyli cudze chwalicie…
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Powiatowy Dzieñ Regionalisty po raz siódmy

Z ¯YCIA TMZZ

Tajemnicza wie¿a w Czaplach
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Europie pocz¹tków XVII wieku, targanej
antagonizmem katolicko-protestanckim,
rywalizacj¹ dynastii Habsburgów z Francj¹ oraz
sporami o hegemoniê w Rzeszy niemieckiej,
wybuch wojny by³ tylko kwesti¹ czasu. Rozpoczê³a
siê w Czechach, gdzie protestancka wiêkszoœæ

Albrecht Wallenstein

wyst¹pi³a przeciwko naruszaniu swobody
wyznania, likwidacji zborów a tak¿e dominacji
¿ywio³u niemieckiego. Wkrótce do wojny
przyst¹pi³y nastêpne pañstwa. Obóz katolickohabsburski popar³y niektóre kraje niemieckie,
Hiszpania i Portugalia a protestantów g³ównie
Szwecja, Czechy, Dania po³¹czona z Norwegi¹,
Holandia, Szkocja, Anglia, Saksonia oraz katolicka
Francja. Obie strony zmobilizowa³y ponad 950
tysiêcy ¿o³nierzy. Wojna przynios³a straty oko³o 700
tysiêcy ludzi, wzrost znaczenia Francji, os³abienie
Habsburgów, nabytki terytorialne oraz m.in.
niepodleg³oœæ Holandii i Szwajcarii (w ten sposób,
niedopuszczalnie skróciwszy opis konfliktu,
odsy³amy czytelników
do publikacji
historycznych). Polska pozosta³a w³aœciwie
neutralna, lecz przychylna Habsburgom, czego

przyk³adem by³o powstanie oddzia³ów
lisowczyków, o których jeszcze bêdzie mowa.
Œl¹sk, przewa¿nie zamieszka³y przez protestantów,
stan¹³ po ich stronie a po klêsce Czechów w 1620 r.
doczeka³ siê kilku wypraw, przede wszystkim
wielkiego wodza katolickiej armii cesarskiej,
Albrechta Wallensteina.
Z³otoryjanie, wœród których katolicy stanowili
mniejszoœæ, ju¿ od pocz¹tku wojny, jak zanotowali
kronikarze, przeczuwali nadchodz¹ce nieszczêœcia.
Takim z³ym znakiem by³a m.in. kometa, któr¹
dostrze¿ono w 1618 r. S³abe fortyfikacje i
stosunkowo niewielka liczba mieszkañców( ok.
3000) nie dawa³y miastu szans na obronê.
Przemarsze wojsk zaczê³y siê w 1621 r. a 22.
listopada nastêpnego roku mia³ miejsce przemarsz
Polaków przez Z³otoryjê i okolice, gdzie oni
dopuœcili siê wielkich ekscesów i dokonali we
wszystkich miejscach Œl¹ska ogromnych
szkód(cytaty z kroniki z³otoryjskiego nauczyciela
Ludwika Sturma). Byli to w³aœnie lisowczycy,
których oddzia³y wziê³y nazwê od ich pierwszego
dowódcy, pu³kownika Aleksandra Lisowskiego.
Walczy³y po stronie Habsburgów a w ich
dzia³aniach by³o tyle samo mêstwa co niestety
okrucieñstwa. 21. sierpnia 1626 r. przyby³ po raz
pierwszy do miasta Albrecht Wallenstein. Jego
armia, licz¹ca 60 tys. ludzi, roz³o¿y³a siê g³ównie w
najbli¿szych okolicach, pl¹druj¹c, co siê da³o,
rekwiruj¹c byd³o, konie, napoje, pieczywo, zbo¿e,
ubrania itp. Wódz jednak udzieli³ Z³otoryi
gwarancji,
dziêki której miasto mia³o byæ
przynajmniej czêœciowo oszczêdzone. Uczyni³ tak
dlatego, i¿ pamiêta³ o tym, ¿e w latach 1597-1598
uczy³ siê w tutejszej szkole, nauk¹ zreszt¹ nie za
bardzo siê przejmuj¹c. Po raz drugi pojawi³ siê
Wallenstein 12. sierpnia 1627 r. a nastêpnie jego
armia opuœci³a Œl¹sk. Nie oznacza³o to jednak
spokoju dla naszych okolic. W nastêpnych latach
wielokrotnie doœwiadczano jednakowo niszcz¹cych
przemarszów piechoty, jazdy, artylerii, taborów,
rannych i maruderów z ró¿nych krajów niemieckich
oraz Szwedów..
W 1633 r. wojska cesarskie pod tym samym
dowództwem znów wkroczy³y na Œl¹sk. Na
pocz¹tku paŸdziernika by³y ju¿ w Pielgrzymce,
gdzie Wallenstein za³o¿y³ kwaterê w pa³acu. 4.
paŸdziernika jego oddzia³y w sile od 4 do 6 tysiêcy
¿o³nierzy (wœród których by³ nawet regiment
Hiszpanów)otoczy³y Z³otoryjê. Podobno
mieszkañcy liczyli nawet na ochronê z ich strony.

Gdy jednak delegacja w³adz miasta, na czele z
burmistrzem Danielem Feige, za¿¹da³a na piœmie
rozkazu, wedle którego z³otoryjanie mieli
przygotowaæ œniadanie dla wodza, zdenerwowani
¿o³nierze najpierw pobili, ograbili i rozebrali
cz³onków magistratu a nastêpnie szturmem zdobyli
miasto. Przez dwa dni i jedn¹ noc dochodzi³o do
dantejskich scen: nie oszczêdzano nikogo,
bezlitoœnie grabiono, torturowano i gwa³cono
kobiety, tak¿e w koœcio³ach. Wieszano na rynnach i
murach, ¿ywcem palono w piecach chlebowych,
przypalano p³on¹cymi kroplami metalu, wrzucano
do studni, wbijano pod paznokcie p³on¹ce drzazgi,
odcinano skórê ze stóp a rany posypywano sol¹,
niemowlêta wyrywano matkom i okrutnie zabijano,
uderzaj¹c o ziemiê lub œciany, wyrzucano ludzi z
okien, wy³upywano oczy i obcinano nosy, zrzucano

okropnosci wojny 30-letniej
z mostów, wzniecano po¿ary. Kronikarze
przytaczaj¹ wiele tragicznych indywidualnych
przypadków. Pewna kobieta, która zdo³a³a ocaliæ
jedynie najm³odsze niemowlê, ucieka³a z nim a¿ na
Krucze Ska³y w Jerzmanicach, gdzie wola³a rzuciæ
siê w przepaœæ, ni¿ wpaœæ w rêce ¿o³daków.
Zagrabione mienie natychmiast wywo¿ono wozami
z miasta. O tym wszystkim czytamy w broszurze,
wydrukowanej w listopadzie 1633 r., w której autor,
najprawdopodobniej z³otoryjski pastor, z
wiarygodnych pism i dok³adnych relacji tych, którzy
sami przy tym byli i tyranii musieli doznawaæ,
opisuje jak wojska cesarskie ponad miarê
barbarzyñsko, nawet ca³kowicie diabelsko
panoszy³y w mieœcie Z³otoryja. Co ciekawe, dwa lata
wczeœniej podobny los, z tymi samymi okrutnymi
scenami, spotka³ Magdeburg. Jak wiemy, prawa
miejskie, wzorowane w³aœnie na Magdeburgu,
otrzyma³a Z³otoryja w 1211 r.
Wallenstein przebywa³ w tym czasie w
Pielgrzymce i po jakimœ czasie wys³a³ rozkazy, aby

Warto przeczytaæ K¹cik starej widokówki

W

ksi¹¿ce Marka
Perzyñskiego Arystokraci
i ich niezwyk³e zamki, dwory i
pa³ace na Dolnym Œl¹sku, która
niedawno ujrza³a œwiat³o
dzienne, dwa rozdzia³y dotycz¹
naszego regionu. W pierwszym
pt. Kasztelan siê zbroi, rzuca siê
w oczy najpierw majestatyczna
postaæ Zenona Bernackiego,
zawiaduj¹cego, jak wiadomo,
zamkiem w GrodŸcu. W
rozdzialeciekawostki,
zwi¹zane z zamczyskiem, a tak¿e
archiwalne i wspó³czesne
fotografie. Fragment ksi¹¿ki
zatytu³owany Z³otonoœny wiatr
historii, omawia œredniowieczn¹
kolonizacjê Œl¹ska, powstanie
Z³otoryi, górnictwo z³ota, rolê ksiêcia Henryka
Brodatego i œw. Jadwigi a tak¿e losy ksi¹¿êcej rezydencji
w Rokitnicy. Zachêcamy oczywiœcie do przeczytania
ca³ej publikacji.
Roman Gorzkowski

czasów powojennych istotny jest fakt, ¿e ow¹
przedwojenn¹ widokówkê wys³ano ze Z³otoryi po
wojnie, konkretnie na pocz¹tku stycznia 1946 r.,
choæ i to nie dziwi, skoro pierwsze polskie

Historia jednej fotografii
widokówki pojawi³y siê kilka lat po wojnie. O
wiele istotniejsza jest treœæ korespondencji.
Mê¿czyzna o trudnym do odczytania
imieniu(byæ mo¿e Micha³ lub Marian) tak
pisa³ do Gizeli Chmielowskiej do Krakowa,
podaj¹c jako adres ul. Sienn¹ 2 z dopiskiem
Kuratorium Szkolne Krakowskie: Gezi! O 7
wieczorem by³em ju¿ w Z³otorji. Podró¿
mia³em doœæ dobr¹ i ciep³o mi by³o mimo
mojego p³aszczyka. W domu zasta³em
wszystko w porz¹dku i tylko nie ma mebli, bo
tam gdzie siê stara³em zawiod³y nadzieje. List
Twój otrzyma³em, na przysz³oœæ pisz nie tak
sucho – a serdeczniej i szczerzej, jak to
przyjaciele. Pracy mam doœæ – pisz mi o
wszystkim co siê tam z wami dzieje[dalej kilka
nieczytelnych s³ów] Pa! Ca³ujê Ciê mocno.
Pozdrów Elê[?]. Pod fotografi¹ jeszcze
dopisek: ul. Gen. Sikorskiego 11 ulica gdzie
mieszkam i gdzie jest [znów dwa s³owa trudne
do odczytania]. Wymieniona ulica, jak
wiadomo, otrzyma³a wkrótce nazwê Alei
Lenina a potem Alei Mi³ej. A¿ chce siê zbadaæ
losy zarówno nadawcy jak i adresata – czy
pomog¹ Czytelnicy?

W piaskownicy?

Zdjêcie obok powsta³o ponad
czterdzieœci lat temu. Wœród bawi¹cych
siê dzieci s¹ znani i szanowani
obywatele naszego miasta. Pytanie
brzmi: gdzie zosta³o zrobione zdjêcie? A
mo¿e rozpoznajecie Pañstwo bawi¹ce
siê urwisy?
Robert Paw³owski
Pan Przemys³aw Markiewicz po raz
kolejny prawid³owo rozszyfrowa³
fotografie z wrzeœniowego i
paŸdziernikowego numeru naszego
czasopisma. Chodzi³o oczywiœcie o
wmurowanie kamienia wêgielnego pod
pomnik Wojska Polskiego w 1968 r. oraz
o pomnik ods³oniêty w listopadzie 1978
r. u zbiegu ulic Garbarskiej i Zielonej z
okazji 60.rocznicy odzyskania
niepodleg³oœci przez Polskê. O losie
drugiego z obelisków tak informowa³a
Gazeta Z³otoryjska z dnia 12 kwietnia
1991 r.: W zwi¹zku z dewastacj¹ rzeŸby
plenerowej przy ul. Zielonej w Z³otoryi
Burmistrz Miasta i Gminy podj¹³ decyzjê
o czasowym jej zdemontowaniu. Celem

demonta¿u jest przeprowadzenie niezbêdnych prac renowacyjnych. Jak
wiadomo, w wyniku kolejnych decyzji, pomnik nie doczeka³ siê
renowacji.
Roman Gorzkowski
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1973 r. Leopold Schmetterling przekaza³ miastu ponad tysi¹c ró¿nego
rodzaju przedmiotów. Samych ksi¹¿ek by³o ponad osiemset, prócz tego
pokaŸny zbiór wyrobów ze szk³a, korali, bursztynu, znalezisk archeologicznych,
muszli, porcelany, kamieni szlachetnych i wiele innych okazów. Wœród nich
zrozumia³e zainteresowanie budzi³a kolekcja numizmatów.
Tu¿ po przybyciu do Z³otoryi Schmetterling zmar³, przekonany, ¿e
z³otoryjanie uszanuj¹ dorobek jego ca³ego ¿ycia i cieszyæ siê bêd¹
obcowaniem z pami¹tkami historii. Pierwszy z ni¿ej podpisanych zobowi¹za³
siê, w jednej z ostatnich rozmów ze Schmeterlingiem, ¿e zrobi wszystko, aby
kolekcja nie trafi³a w niepowo³ane rêce. Nie móg³ uczyniæ inaczej, gdy¿
ofiarodawca prosi³ o nale¿yt¹ opiekê nad zbiorami.
Los poszczególnych czêœci zbiorów Leopolda by³ jednak ró¿ny. Wiêkszoœæ
ksi¹g trafi³a do z³otoryjskiej Biblioteki Pedagogicznej, inne przedmioty wci¹¿ s¹
inwentaryzowane, niektóre by³y lub s¹ czêœciowo eksponowane w Muzeum
Z³ota.
Niestety, ani zaraz po przywiezieniu kolekcji, ani w nastêpnych latach, nie
sporz¹dzono ich ca³oœciowej inwentaryzacji. Nie spe³ni³y swojego zadania
podejmowane próby czêœciowych spisów pod k¹tem wystawiania eksponatów
w powsta³ym Spo³ecznym Muzeum Ziemi Z³otoryjskiej, zwanym „Katowni¹”.
W latach 1990-1991 dzia³a³a w mieœcie komisja, powo³ana na sesji Rady
Miasta i Gminy w lipcu 1990 roku, której zadaniem by³o skontrolowanie
pozosta³ych zbiorów Schmetterlinga. W lipcu 1991 roku powsta³o obszerne
sprawozdanie komisji, która stwierdzi³a ubytki w³aœciwie we wszystkich
czêœciach zbioru. Odnoœnie numizmatów komisja potwierdzi³a, ¿e w kasie
pancernej Urzêdu Miasta i Gminy znajduj¹ siê zbiory numizmatyczne z ró¿nych
okresów. Przewa¿aj¹ monety srebrne. Stwierdzono ukryte dwie monety z³ote
austriackie tzw. „lipki” – zosta³y one w³o¿one do jednej z przegródek i
prze³o¿one monetami srebrnymi. Wystêpuje du¿a iloœæ monet z metali
nieszlachetnych, ¿elaza, niklu, stopów mieszanych, mosi¹dzu, miedzi,
aluminium.[…]Pozornie by³y one opieczêtowane, zalakowane ale jak
stwierdzono bez szczegó³owych charakterystycznych opisów ewidencyjnych. Ju¿
wówczas, zdaniem komisji, brakowa³o najcenniejszych monet. Nigdy, jak nam
wiadomo, nie zosta³ wykonany wniosek komisji, aby dokonaæ jak najszybszego
pe³nego zinwentaryzowania wszystkich pozosta³ych eksponatów, w tym
oczywiœcie monet.
Jeszcze kilka miesiêcy temu byliœmy przekonani, ¿e zbiory numizmatyczne
Leopolda Schmetterlinga wci¹¿ czekaj¹ na inwentaryzacjê oraz nale¿yte
wyeksponowanie. W kwietniu 2008 r., w odpowiedzi na interpelacjê drugiego z
ni¿ej podpisanych podczas sesji Rady Miejskiej, burmistrz miasta oœwiadczy³, i¿
obejmuj¹c swoje stanowisko w 2002 r., nie zasta³ ju¿ ¿adnych zbiorów
numizmatycznych na terenie Urzêdu Miasta. Ze wstêpnych rozmów, jakie
niedawno przeprowadziliœmy z dyrektorem ZOKiR oraz kierownikiem
Muzeum Z³ota., wynika, ¿e kolekcja monet nigdy nie trafi³a do tych dwóch
instytucji. Wed³ug relacji cz³onków w³adz miejskich kadencji 1998-2002 o
monetach nie by³o wówczas w ogóle mowy. Przedstawiciele w³adz z lat 19941998 twierdz¹, ¿e równie¿ nie podejmowali decyzji w tej materii. Ni¿ej
podpisani zdaj¹ sobie sprawê, ¿e i na nich ci¹¿y grzech zaniechania.
Co wiêc siê sta³o ze zbiorem numizmatów Leopolda Schmetterlinga? Czy
kiedykolwiek uda siê wyjaœniæ ich z³otoryjskie losy? Prosimy o kontakt
wszystkich, którzy mogliby pomóc w rozwik³aniu tej sprawy.
Kazimierz Ruta, Roman Gorzkowski
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Niejeden Czytelnik a z pewnoœci¹ ka¿dy
kolekcjoner starych z³otoryjskich widokówek
spyta, dlaczego raz jeszcze pokazujemy doœæ
znany fragment Alei Mi³ej, skoro ju¿
kilkakrotnie
b
y
³
publikowan
y. O s o b y,
które tê
fotografiê z
pierwszej
po³owy XX
w i e k u
widz¹ po raz
p i e r w s z y,
m o g ¹
zauwa¿yæ
nieistniej¹c
e ju¿ dzisiaj
fragmenty
m u r ó w
obronnych
oraz inne
obiekty.
Dla
badaczy
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Rycerze i z³oto
w jednym stali domu

zaprzestano pl¹drowania miasta. Podobno prosi³ o to szczególnie z³otoryjski
sêdzia Fabricius. Wedle innych relacji, znów odegra³y rolê wspomnienia z
m³odzieñczych lat – Albrecht wezwa³ nawet jedynego z pamiêtaj¹cych te czasy
nauczycieli, kantora Fechnera, którego pod stra¿¹ przyprowadzono do wodza.
Sêdziwy pedagog, który niegdyœ pow¹tpiewa³ w pomyœlne losy m³odego
Albrechta, po¿egna³ siê z rodzin¹ nie wierz¹c w ocalenie. Wallenstein jednak
wyrazi³ teraz nie tylko zrozumienie dla surowych metod szkolnych, ale
obdarowa³ Fechnera sakiewk¹ monet i poleci³ ustawiæ przed jego domem stra¿e.
W tych tragicznych dniach zosta³o zamordowanych 100 osób, rany odnios³o
300. Kilkaset kobiet zosta³o zgwa³conych lub uprowadzonych, choæ niektórym
uda³o siê ukryæ w okolicznych lasach i kamienio³omach i wróciæ do miasta. O
tym, jak z³otoryjanie wyczekiwali
spokojnych dni, œwiadczy wmurowanie w
1636 r. w pobli¿u Baszty Kowalskiej
kamienia z napisem Pax optima omnium
rerum(Pokój jest najlepszy spoœród
wszystkich rzeczy). Jednak na domiar
z³ego, wkrótce inni ¿o³nierze zawlekli do
miasta zarazê a w 1638 r. kolejne straty
spowodowa³ po¿ar.
Przez nastêpne lata wojenne marszruty
nadal przeplata³y siê z rekwizycjami i
pospolitymi aktami grabie¿y. W 1637 i
1639 kroniki odnotowa³y pobyt silnych
o d d z i a ³ ó w P o l a k ó w i S z w e d ó w.
Przemarsze wojsk zakoñczyli ci ostatni
dopiero w 1647 r. Wszystkie opisane
wydarzenia spowodowa³y, ¿e w ci¹gu
trzydziestu lat wojny liczba mieszkañców
miasta zmala³a a¿ o 70%. Miasto wyda³o na
Opis najazdu na Zotoryje
ni¹ blisko 138 tysiêcy talarów.
w pazdzierniku 1633 r.
Wielkie straty ponios³y okoliczne
miejscowoœci – m.in. zrujnowano zamek w GrodŸcu, spalono wiêksz¹ czeœæ
Wilkowa, zniszczono koœció³ i cmentarz w Jerzmanicach.
Jednak do podobnych tragedii nie dochodzi³o w tych czasach codziennie. W
latach 1621-1623 dzia³a³a jedyna w historii miasta mennica( o której powstaje
artyku³), w 1619 roku otwierano studniê i zawieszono dzwony w koœciele
Mariackim, w latach 1620-1621 rozebrano i odbudowano ma³¹ wie¿ê tej
œwi¹tyni. W 1634 r. sukiennicy uruchomili farbiarniê, trzy lata póŸniej z okna
plebanii protestanckiej (Pl. Niepodleg³oœci 4, na fasadzie odnoœna inskrypcja)
wypad³ m³ody mê¿czyzna.
W mieœcie zachowa³o siê z tych lat kilkanaœcie ciekawych zabytków. Na
zewn¹trz koœcio³a NNMP znajduje siê osiem epitafiów z lat 1623-1647, w
przedsionku koœcio³a widnieje inskrypcja CP 1639. Na kamienicy w Rynku
(siedziba Banku Zachodniego WBK S.A.) istnieje inskrypcja z 1623 r. dotycz¹ca
ówczesnych prac budowlanych. W 1630 r. umieszczono na m³ynie przy ul.
Kolejowej pami¹tkow¹ tablicê o powodzi w 1608 r. Jeszcze do niedawna w wie¿y
koœcio³a Mariackiego znajdowa³y siê masywne drzwi z wyryt¹ dat¹ 1621.

Co siê sta³o z kolekcj¹ monet Leopolda Schmetterlinga?
W
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