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Ferie zimowe w  Głuszycy dobiegły końca. Zima także co-
raz częściej kapituluje, choć nie bez walki. Luty jednak udał
się Głuszycy, choć można tego nie zauważyć w  pogoni co-
dziennych obowiązków. Pozwolę więc sobie przypomnieć,
podkreślić i   zauważyć co nie co, specjalnie dla czytelników
„Kuriera Głuszyckiego”.

Prolog Waligóra Run Cross 201 7, czyli zimowy Bieg Koliby
Łomnickiej odbył się czwartego lutego i   wzięło w  nim udział
prawie dwustu zawodników. Bieg nie był długi, ale wymaga-
jący i   został bardzo pozytywnie podsumowany przez uczest-
ników. Zebrał same pochwały. Zdaję sobie sprawę, że jest to
rozrywka nie dla każdego, ale rozsławia nasze miasto, przycią-
ga do niego młodych, aktywnych ludzi, pełnych pasji i   wła-
śnie takiej sławy należy życzyć Głuszycy. Prędzej czy później
musi się ona przełożyć na wymierne korzyści.

Jedenastego lutego odbył się także Zimowy Turniej Siat-
kówki, w  którym wzięło udział sześć drużyn. Zwycięską oka-
zała się drużyna z  Głuszycy. Natomiast siedemnastego lutego
Polska Organizacja Turystyczna przyznała wyróżnienie MTB
Sudety za Najlepszy Produkt Turystyczny roku 201 6 jako jedy-
nej atrakcji turystycznej z  terenu Dolnego Śląska. Jest to waż-
ne wydarzenie także dla Głuszycy, dla zapaleńców z  MTB
Głuszyca i   ważny sygnał, że należy wspierać naszych rowerzy-
stów, ich chęć promowania nie tylko sportu na dwóch kół-

kach, ale także własnego miasta. Potencjalnych produktów
turystycznych nie trzeba zatem usilnie szukać, same niejako
rosną w  siłę, należy je tylko zauważyć i   w  miarę skromnych
możliwości wspierać ich rozwój. Jak już mowa o  potencjal-
nych produktach turystycznych, to nie zapominajmy także
o  głuszyckich lodospadach, które cieszą się coraz większym
zainteresowaniem.

Wspomnę jeszcze o  całkiem niedawnym wydarzeniu,
o  Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który odbył się 26 lute-
go. Wzięło w  nim udział prawie stu zawodników. To bardzo
pozytywna idea, pomimo narosłych wokół także negatyw-
nych opinii. Warto przy okazji tego sportowego wydarzenia
szerzej zapoznać się z  historycznymi komentarzami, dowie-
dzieć się więcej, mieć świadomość zarówno pozytywnych, jak
i   negatywnych ocen. Nawet jeśl i przyjęte definicje nie do koń-
ca są adekwatne, na co wskazują specjal iści zajmujący się ba-
daniem historii, to jednak wydarzenie to niesie za sobą wiele
pozytywnych aspektów. Wszystko, co ludzi łączy, co wyzwala
w  nich chęć zaangażowania się społecznego, poznania histo-
rii własnego kraju, upamiętnienia ważnych kulturowo ludzi
i   zdarzeń, wszystko, co buduje dorastające pokolenie - jest
wartościowe. Jeśl i oprócz tego zadbamy także o  świadomość
i   wiedzę nie tylko tego, co bohaterskie, ale także i   tego, co
z  całą pewnością należałoby potępiać, to nie będzie źle. Histo-

ria nigdy nie jest jednoznaczna, tylko dobra lub tylko zła i   je-
śl i mamy ją słusznie interpretować i   wyciągać właściwe
wnioski, to należy poznać jej oba oblicza. Każda dyskusja pu-
bliczna służy pogłębieniu naszej wiedzy, a  przynajmniej po-
winna i   jako taka jest pożądanym zjawiskiem. Może przy
okazji młode pokolenie zadało sobie trud odpowiedzi na py-
tanie, czym jest bohaterstwo? Kto zasługuje na to, by nazy-
wać go bohaterem, jakie czyny warunkują bohaterstwo? Czy
bohaterem jest tylko ten, który umiera za Ojczyznę, czy może
także i   ten, który dla niej żyje i   pracuje, codziennie podejmu-
jąc wysiłek zmieniania jej na lepsze?

Zapraszam czytelników na szczegółowe relacje ze wspo-
mnianych przeze mnie wydarzeń, a  także na uważne zapo-
znanie się z  naszym dodatkiem specjalnym. Poznajmy fakty
i   sami wyciągajmy wnioski. Może będą optymistyczne? Jak
zapowiedź zbliżającej się wiosny…

MW

W  bieżącym numerze:
• Podróże palcem po mapie

• Agnieszka Hollandw  Berlinie
• Dodatekspecjalny: podsumowanie pracygłuszyckiego

samorządu w  roku 2016

KTO JEST BOHATEREM?

Zadajmy sobie pytanie, czy można
żyć bez historii? To retoryczne pytanie
nie budzi chyba żadnych wątpl iwości.
Oczywiście, nie można żyć bez historii .
Wyobraźmy sobie, kim byśmy byli, nie
znając przeszłości. Całkowicie przy-
padkowym jestestwem, które znalazło
się na tej ziemi nie wiadomo skąd, po
co i   dlaczego. Historia odpowiada nam
przecież na nurtujące każdego myślą-
cego człowieka pytanie - co było
wcześniej, co się działo przed nami,
skąd się wzięło to, co nas otacza, kim
jesteśmy i   jak powinniśmy żyć. Bo
przecież historia jest nauczycielką ży-
cia, z  jej nauk powinniśmy czerpać
wiedzę i   doświadczenie.
To wszystko piękna teoria. A  obok niej
funkcjonuje praktyka. Z  jej obserwacji
wynika, że można żyć bez historii . Tak
samo zresztą jak bez kultury, bez rel i-
gii , bez takich czy innych ideałów.
Można ograniczyć wiedzę historyczną
do minimum, albo też spreparować ją
dla własnych potrzeb. Mistrzami w  tej
dziedzinie są pol itycy. Dla nich historia
jest przedmiotem, nie zaś podmiotem.
Najlepiej się nią posłużyć dla osiągnię-
cia własnych celów. Niewątpl iwie ludzi
traktujących historię jako rzecz nie-
wartą zachodu i   niepotrzebną stratę czasu jest zdecydowa-
na mniejszość.

Moje refleksje adresuję do tej pierwszej kategorii osób,
a   więc do tych, dla których poznanie przeszłości jest ważne,
zwłaszcza jeśl i dotyczy ona miejsca urodzenia i   nauki szkol-
nej, miejsca zamieszkania, miejsca pracy, słowem naszej
„małej ojczyzny”.

„W  dziejach miast odczytać można wielką historię całych
narodów i   cywil izacji . Zawierają one w  sobie także coś wię-
cej. W  tych lokalnych historiach odczytać można niepowta-
rzalną konkretność ludzkich dziejów, zbl iżyć się do
szczegółu ludzkiego życia. Dlatego „małe historie” nie są tyl-
ko lustrzanym odbiciem tych „wielkich”. Toczą się czasem
nieco odmiennym i   własnym rytmem, który najlepiej odczu-
wa ten, kto jest związany ze swoją małą ojczyzną”.

Takimi słowami otwiera swoją książkę „Dom nad Nysą.
Zgorzelec i   Gorl itz 1 945-1 989. Kronika wydarzeń” wybitny
publicysta i   dziennikarz dr  Kazimierz Wóycicki. Zgorzelcem
zainteresował się tylko dlatego, że stamtąd wywodzi się je-
go żona, ale jak mówi poprzez zagłębienie się w  archiwalne
materiały i   dokumenty z  czasów powojennych Zgorzelca,
związał się z  nim emocjonalnie, doświadczając na sobie jak

niezwykle ciekawe i   pouczające są dzieje tego granicznego
miasta.
Refleksje zasłużonego naukowca są mi bardzo bliskie, od-
czuwam to na własnej skórze, kiedy poznaję bl iżej historię
mojego miasta, Głuszycy. Wprawdzie w  przeważającej mie-
rze nie jest to historia ojczysta, bo o  Głuszycy z  czasów pia-
stowskich wiemy bardzo niewiele, a   dla poznania wydarzeń
współczesnych potrzebne byłoby dotarcie do dokumentów
archiwalnych, co okazuje się nie takie proste, to jednak czuję
potrzebę poznania przeszłości mojego miejsca zamieszka-
nia. Mimo tego, że przez połowę tysiąclecia ziemie te za-
mieszkiwała głównie ludność niemiecka i   to jej należy
przypisać osiągnięcia w  zagospodarowaniu tych ziem, to
jednak większość wydarzeń historycznych jest bl iska nam
Polakom, bo Polska jako najbl iższy sąsiad Śląska ocierała się
o  nie, a   nawet brała w  nich bezpośredni udział. Mam tutaj na
uwadze wojny husyckie z  XV wieku, wojnę 30-letnią w  XVI I
wieku, czy też wojny austriacko-pruskie w  XVI I I , a   także woj-
ny napoleońskie z  początkiem XIX wieku, na I   i   I I wojnie
światowej kończąc.

Maleńka Głuszyca utopiona w  kotl inie śródgórskiej nie
mogła mimo wszystko uniknąć tragicznych skutków tych

wojen, a   znajdując się na szlaku dro-
gowym z  południa na północ i   z  za-
chodu na wschód, była za każdym
razem narażona na grabież, pożogi,
kontrybucje i   niewolę. Przeszła Głuszy-
ca ciężką szkołę życia zanim stała się
znaczącym ośrodkiem przemysłu lek-
kiego w  wielkiej Rzeszy Niemieckiej,
a   zaś w  planach mil itarnych I I I Rzeszy
pod koniec I I wojny światowej – miej-
scem tajemnych, podziemnych inwe-
stycji .

Wszystkich moich Czytelników
zainteresowanych przeszłością Głuszy-
cy odsyłam do mojej ostatniej książki -
”Głuszyca – miasto włókniarzy. Cieka-
wostki z  historii miasta”. Książkę wzbo-
gacają najlepsze fotogramy
z  przeszłości i   współczesne wybrane
przez naszych głuszyckich artystów –
fotografów i   kolekcjonerów, z  Grzego-
rzem Czepilem na czele. To dobrze, że
mamy taką książkę, bo w  mieście, któ-
re aspiruje do stania się w  niedługo
Mekką turystyki górskiej i   rowerowej,
narciarskich tras biegowych, wspi-
naczki skalnej, a   także rekreacji i   wy-
poczynku, materiały promocyjne
o  mieście i   gminie są jak uszka do wi-
gil i jnego barszczu.

Poznając historię swego Miasta, stajemy się jego świado-
mymi mieszkańcami, wiążemy się z  nim mentalnie i   emocjo-
nalnie, zarażamy się bakcylem patriotyzmu lokalnego. Jak
ważna i   drogocenna jest taka więź, przekonują nas najczę-
ściej ci, którzy z  różnych powodów zmuszeni byl i opuścić
swe gniazdo rodzinne.
„Historia magistra vitae est” - mawial i starożytni Rzymianie.
Mimo upływu lat ta prawda nie traci nic na swej aktualności.
Z  historii naszego miasta możemy się nauczyć między inny-
mi tego, że nie wolno się załamywać w  sytuacjach trudnych,
trzeba z  ufnością i   wiarą szukać sposobów na wyjście z  im-
pasu. Jest jeszcze inne powiedzenie: „nie ma tego złego, co
by na dobre nie wyszło”. Głuszyca nie jest już miastem prze-
mysłowym, ale nie oznacza to wcale, że nie może rozwinąć
się w  innym kierunku. Podziemna Osówka pokazuje jak nie-
wyczerpane są możl iwości rozwoju turystycznego w  mie-
ście, w  którym przyjezdni modlil i się tylko o  to, by przez nie
bezpiecznie i   jak najszybciej przejechać.

A  że Głuszyca miała od dawna i   ma także dziś swój urok
możemy się przekonać na barwnych fotografiach w  bogato
ilustrowanej książce „Głuszyca - miasto włókniarzy”.

Stanisław Michal ik

Do czego potrzebna nam historia?



Ponad trzydziestu mło-
dych narciarzy 4 lutego
wzięło udział w  Juniorskich
Zawodach w  Slalomie – im-
prezie towarzyszącej Zimo-
wemu Biegowi Kol iby
Łomnickiej. Zjazdy alpej-
skie z  udziałem dzieci
i   młodzieży na stoku Ro-
dzinnej Stacj i Narciarskiej
w  Łomnicy wypełniły czas
od momentu startu biega-
czy. W  atmosferze sporto-
wej rywal izacj i i   dobrej
zabawy na świeżym powie-
trzu szybko upłynął czas oczekiwania na naj lepszych za-
wodników zimowego prologu Wal igóra Run Cross.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom Juniorskich Zawodów
w  Slalomie. Poniżej publ ikujemy wyniki zmagań na stoku.

Kategoria I. Klasy I   i   I I Szkoły Podstawowej
1 . Justyna Mlazga – Łomnica: I   miejsce 0:40,06

Kategoria II . Klasy II I i   IV Szkoły Podstawowej

1 . Dominik Mlazga - Łomnica: I   miejsce
0:28,44
2. Jakub Sejda - Głuszyca: I I miejsce
0:30,22
3. Patryk Graczyk - Łomnica: I I I miejsce
0:32,85
4. Tomasz Mlazga - Łomnica - 0:33,63
5. Amel ia Włodarczyk - Bartnica – 0:34,
69
6. Karol Dąbrowski - Łomnica – 0:34,78
7. Fi l ip Duława - Łomnica – 0:34,97
8. Mateusz Ścigała - Głuszyca – 0:36,00
9. Kacper Sokołowski - Kolce – 0:36,62
1 0. Zuzanna Mikuszewska – Głuszyca-
0:39,31

1 1 . Mateusz Niebrzegowski - Łomnica - 0:42,54

Kategoria II I . Klasy V i   VI Szkoły Podstawowej
1 . Paweł Wawrzyńczyk - Łomnica: I   miejsce 0:24,78
2. Wojciech Tel icki – Głuszyca: I I miejsce 0:27,1 2
3. Jakub Musz – Głuszyca: I I I miejsce 0:27,31
4. Amel ia Bernat - Głuszyca- 0:27,41
5. Kacper Nowicki - Głuszyca - 0:30,75
6. Mateusz Wojtaczka – Głuszyca- 0:37,68

Kategoria IV. Młodzież gimnazjalna
1 . Mariusz Mlazga – Łomnica: I   miejsce 0:24,60
2. Mateusz Maciejewski – Łomnica: I I miejsce 0:25,91
3. Kacper Poleszczuk– Głuszyca: I I I miejsce 0:26,03
4. Krzysztof Mlazga - Łomnica - 0:26,60
5. Roksana Twaróg - Głuszyca - 0:27,22
6. Nowicka Karol ina - Głuszyca - 0:28,1 1
7. Emil ia Madej - Głuszyca - 0:28,72
8. Tomasz Strzelec - Grzmiąca - 0:34,30
9. Kacper Mikuszewski – Głuszyca- 0:36,81
1 0. Sandra Garula - Jedl ina Zdrój- 0:40,50

Dla zawodników przygotowano medale, dyplomy
i   słodki poczęstunek. Serdeczne podziękowania dla: Boże-
ny Wardawy, Jana Wardawy, Jadwigi Barczak, Katarzyny
Szatkowskiej, Mai Skowron - organizatorów Juniorskich
Zawodów w  Slalomie. Wspaniale spisal i się uczniowie Gim-
nazjum Publ icznego w  Głuszycy: Natal ia Baranowska, Pa-
trycja Smolakowska, Agata Federonok, Wiktoria Jóźwiak,
Martyna Musz, Klaudia Marek, Natal ia Drochomirecka, Da-
wid Łazanowski, Jakub Piechaczek, Kacper Płoszczyca,
Mateusz Pyrek. Dziękujemy!

Do zobaczenia za rok na I I Juniorskich Zawodach w  Sla-
lomie w  Łomnicy!
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Juniorzy ścigali się na stoku w  Łomnicy!

Z  okazj i Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
Miejska Bibl ioteka Publ iczna w  Głuszycy po raz piąty zor-
ganizowała Dyktando Miejskie. Konkurs, którego głównym
celem jest kultywowanie tradycji posługiwania się po-
prawną polszczyzną oraz popularyzowanie kultury języka
ojczystego, objął honorowym patronatem Starosta Wał-
brzyski Jacek Cichura oraz Burmistrz Głuszycy Roman
Głód. Do rywal izacj i o  tytuł Mistrza Ortografi i 201 7 w  so-
botni poranek 1 8 lutego przystąpiły 22 osoby.

Uczestnicy tegorocznego konkursu startowal i w  dwóch
kategoriach: indywidualnej oraz drużynowej (sześć dwu-
osobowych drużyn reprezentujących głuszyckie instytucje
i   organizacje) . Swoje umiejętności dotyczące posługiwania
się ojczystym językiem „pisanym” sprawdzały także dwie
osoby, które od wielu lat mieszkają poza granicami Polski
(w  Austral i i i   w  N iemczech).

W  Dyktandzie wzięła także udział wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu Wałbrzyskiego Grażyna Owczarek, której ser-
decznie dziękujemy za pomoc w  organizacj i całego przed-
sięwzięcia. Burmistrza Głuszycy reprezentował zastępca –
Grzegorz Szymański , który wspierał zawodników biorą-

cych udział w  Dyktandzie. Jolanta Maria Kaleta – wrocław-
ska pisarka, autorka książek, których akcja rozgrywa się na
terenie Dolnego Śląska, przygotowała na konkurs dwa tek-
sty będące fragmentami jej powieści . Autorka ufundowała
nagrodę książkową z  dedykacją dla osoby, która odgadnie,
z  jakiej książki pochodzi wybrany tekst. W  wyniku losowa-
nia do odczytania trafił fragment książki „Złoto Wrocławia”.
Prace konkursowe sprawdzała komisja w  składzie: Aneta
Kalenik , Ewel ina Kamińska-Sawicka, Barbara Miszczuk, Ja-
dwiga Paprota, Renata Sokołowska, Bożena Wal iszewska.

W  przerwie uczestnicy ortograficznych potyczek relak-
sowal i się, słuchając koncertu w  wykonaniu Głuszyckiej Or-
kiestry Dętej pod batutą kapelmistrza Eugeniusza Lecia. Po
sprawdzeniu wszystkich prac Komisja Konkursowa przy-
znała: miejsce pierwsze i   tytuł Mistrza Ortografi i 201 7 Ta-
deuszowi Bańkowskiemu . Miejsce drugie zajęła Renata
Gileta , miejsce trzecie Katarzyna Herda . W  kategori i dru-
żynowej zwyciężyła reprezentacja N iepubl icznej Szkoły
Podstawowej Fundacji Jawor z  Głuszycy Górnej. Zwycięzcą
w  kategori i do 1 8 roku życia został Dominik Przybylski ,
który odebrał nagrodę ufundowaną przez Burmistrza Głu-

szycy. Nagrodę za prawidłowe wskazanie tytułu książki ,
której fragment odczytano podczas konkursu, odebrała
Katarzyna Herda.

Kim jest tegoroczny głuszycki Mistrz Ortografi i? Tade-
usz Bańkowski – ma 59 lat urodził się i   mieszka w  Głuszycy.
Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr  1 . Maturę zdał
w  Technikum Przemysłu Drzewnego w  Jeleniej Górze. Pra-
cuje w  Dolnośląskich Zakładach Artykułów Technicznych
Nortech Sp. z  o.o.   jako doradca techniczno - handlowy. Ma
żonę, dwie córki i   wnuka. Do ulubionych rozrywek Mistrza
należy rozwiązywanie krzyżówek. W  głuszyckim Dyktan-
dzie startował cztery razy - w  201 4 r. zdobył 3 miejsce,
a   w  201 6 i   201 7 był naj lepszy!

Dla wszystkich uczestników przygotowano pamiątko-
we długopisy oraz dyplomy uczestnictwa w  V Dyktandzie
Miejskim. Fundatorami nagród dla zawodników pełnolet-
nich byl i : Starostwo Powiatowe, John Cotton Europe Sp.
z  o.o.   oraz Centrum Kultury – Miejska Bibl ioteka Publ iczna
w  Głuszycy.

MBP

Mistrz Ortografii 201 7

Po raz trzeci głuszyczanie wzięl i udział w  biegu „Tro-
pem Wilczym”. Na starcie w  niedzielę 26 lutego stanęło
prawie 1 00 zawodników w  różnym wieku. Ideą przedsię-
wzięcia biegowo–edukacyjnego „Tropem Wilczym. Bieg Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych” jest oddanie hołdu żołnierzom
polskiego podziemia antykomunistycznego i   antysowiec-
kiego działającego w  latach 1 944 – 1 963 w  obrębie przed-
wojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten
temat. Dystans 1 963 metrów jest ściśle związany z  roczną
datą śmierci Józefa Franczaka pseudonim „Lalek”, który był
ostatnim poległym w  boju partyzantem ruchu poakow-
skiego w  Polsce. „Lalek” został zastrzelony przez funkcjona-
riuszy ZOMO i   SB podczas zasadzki w  Majdanie Kozic

Górnych koło
Świdnika.
Bieg był tak-

że okazją, by
w  aktywny
sposób spę-
dzić czas nie-
dzielnego
wypoczynku.
Rozgrzewkę
przed star-
tem o  godz.

1 2.00 poprowadził Andrzej Kol isz ze Stowarzyszenia Wal i-
góra Run. Bieg prowadzi l i jadący konno z  biało-czerwoną
flagą Zbigniew Sosnowski i   Rafał Ciućka z  1 4 Pułku Ułanów
Jazłowieckich. Po raz kolejny w  biegu l icznie udział wzięl i
pasjonaci biegów z  Głuszycy, młodzież z  grupy ACTIVE UP,
wielu najmłodszych głuszyczan wraz ze swoimi rodzicami.
Aktywnie uczestniczyl i w  n im także burmistrz Głuszycy Ro-
man Głód wraz z  żoną, zastępca burmistrza Grzegorz Szy-
mański , radny powiatowy Grzegorz Walczak oraz żołnierze
z  22 Karpackiego Batal ionu Piechoty Górskiej w  Kłodzku,
którzy czuwal i nad bezpieczeństwem biegnących. Po po-
konaniu symbol icznego dystansu 1 963 metrów na mecie
przy kompleksie boisk Orl ik medale wręczały biegaczom
głuszyckie harcerki - Weronika Jarosz i   Celestyna Chlasta-
wa.

Organizatorzy biegu: Fundacja Wolność i   Demokracja,
Centrum Kultury-Miejska Bibl ioteka Publ iczna w  Głuszycy
i   Gmina Głuszyca składają serdeczne podziękowania dla
Zbigniewa Sosnowskiego, Rafała Ciućki , żołnierzy 22 Kar-
packiego Batal ionu Piechoty Górskiej z  Kłodzka, Andrzeja
Kol isza, Weroniki Jarosz, Celestyny Chlastawy, Renaty
Gratzke za przygotowanie pakietów startowych oraz dla
wszystkich uczestników biegu, a   szczególnie tych naj-
młodszych.

SJ

ZimowyTurniej Siatkówki
w  Głuszycy

Sześć drużyn wzięło udział w  Zimowym Turnieju Siat-
kówki. O  Puchar Burmistrza Głuszycy 1 1 lutego walczyły
następujące zespoły: Burza Dzikowiec, Jedl ina-Zdrój, Pie-
szyce, Vol ley Głuszyca, Głuszyca 2, Wodociągi Wałbrzych.

Po rozegraniu meczów grupowych w  półfinale znalazły
się drużyny: Pieszyce, Burza Dzikowiec, Wodociągi Wał-
brzych oraz Vol ley Głuszyca. Mimo amatorskiego charakte-
ru turnieju półfinały rozegrano na wysokim poziomie. Po
zaciętym meczu i   wygranym tie-breaku pierwszym final istą
została drużyna z  Dzikowca, która pokonała Wodociągi
Wałbrzych . W  drugim półfinale spotkal i się Vol ley Głuszyca
oraz Pieszyce - gospodarze po walce wygral i 2:0 . Z  powo-
du braku sił i   czasu, gdyż niektórzy zawodnicy musiel i jesz-
cze tego dnia jechać do pracy, mecz o  trzecie miejsce się
nie odbył i   przyznano dwa trzecie miejsca ex eaquo . W  fi-
nale Vol ley Głuszyca spotkał się z  Burzą Dzikowiec. Po
emocjonującym pojedynku wygrał zespół gospodarzy 2:0
i   zdobył puchar przyznany przez burmistrza Głuszycy Ro-
mana Głoda.

Podczas dekoracj i zastępca burmistrza Grzegorz Szy-
mański wręczył także nagrody indywidualne. Tytuł „Naj lep-
szego Przyjmującego” zdobył Łukasz Jagiełka z  Burzy
Dzikowiec,   „Naj lepszym Zagrywającym” został Bartłomiej
Szewczyk z  Pieszyce, a
„Naj lepszym Atakującym” Mateusz Szymanek z  Vol ley Głu-
szyca. Sylwester Kowalczyk został uznany za „Najbardziej
Wartościowego Gracza”- MVP turnieju (Most Valuable Play-
er) .

Gratulujemy zwycięskiej drużynie oraz wszystkim za-
wodnikom turnieju i   dziękujemy za dostarczenie wielu
sportowych emocji . Serdeczne podziękowania dla Bartło-
mieja Pal iwody za współorganizację turnieju oraz dla dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr  2 w  Głuszycy Anety Musik za
udostępnienie hal i sportowej.

oprac. SJ

„TropemWilczym”w  Głuszycy

I I Bieg Kol iby
Łomnickiej - zimo-
wy prolog biegu
ULTRA Wal igóra
Run Cross wystar-
tował 4 lutego
spod restauracj i
„Kol iba Łomnicka”
w  Łomnicy. Mimo
trudnych warun-
ków biegowych na
l in i i startu stanęło 1 78 śmiałków. Trasa biegu została wyty-
czona w  Górach Suchych, które charakteryzują się dużą
różnicą przewyższeń. Trudne podbiegi o  nachyleniu nawet
do 40% i   ostre zbiegi są dla tych gór. Na dystansie 1 5,5   km
zawodnicy musiel i pokonać około 700  m przewyższeń. Do-
datkowym utrudnieniem był mokry śnieg, którego duże
i lości zalegają w  górach.
-Dla mnie to był wyjątkowo trudny bieg, po śniegu. Rzad-

ko w  czasie sezonu można pobiegać w  takich warunkach.
Dlatego cieszę się, że miałam okazję pomęczyć się w  Łomnicy-
powiedziała jedna z  uczestniczek biegu, Katarzyna Gramza
z  Rawicza.

Zwycięzcą zawodów został Marcin Jagiel l icz z  Wałbrzy-
cha (01 :36:48) , drugi był Marcin Dudziński (01 :36:59) , trzeci
głuszyczanin Marek Swoboda (01 :37:02) . Wśród kobiet
pierwsza na mecie pojawiła się Justyna Stefaniak z  Oleśni-
cy (01 :50:24) przed Lidią Niekraś (01 :50:33) i   Anną Grześ-
kowiak (01 :50:34) . Gratulujemy zwycięzcom i   wszystkim,
którzy wzięl i udział w  imprezie biegowej.

W  oczekiwaniu na biegaczy na stoku Rodzinnej Stacj i
Narciarskiej w  Łomnicy odbyły się Juniorskie Zawody
w  Slalomie zorganizowane przez nauczyciel i i   młodzież
z  głuszyckiego Gimnazjum Publ icznego na czele z  Bożeną
Wardawy. Sportowa rywal izacja i   ruch na świeżym powie-
trzu sprzyjały dobrej zabawie zarówno biorących udział
w  zawodach, jak i   kibiców.

Serdecznie podziękowania dla wszystkich osób zaan-
gażowanych w  organizację imprezy sportowej w  Łomnicy,
w  czasie której w  rolę komentatora sportowego wciel i ł się
burmistrz Głuszycy Roman Głód. Organizator biegu – Sto-
warzyszenie Wal igóra Run Cross we współpracy z  Gminą
Głuszyca zapraszają na kolejne biegi górskie rozgrywane
w  Głuszycy: I I Półmaraton Szlakiem Riese - 5 sierpnia oraz
ultramaraton i   półmaraton Wal igóra Run Cross - 2 września.

Zmierz się z  WRC! Zapraszamy!
oprac. WRC, SJ

Za nami Zimowy Prolog Waligóra
Run Cross!
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Zarząd Województwa Dolnośląskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na real izację
zadania publicznego Województwa Dolno-
śląskiego z  zakresu działalności wspomaga-
jącej rozwój wspólnot i   społeczności
lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące
ideę odnowy wsi”w  201 7 roku.

Na podstawie art.  5, art.  1 1 ust. 2 i   art.  1 3 ustawy z  dnia 24
kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i  o  wolon-
tariacie (Dz. U. z  2016 r. , poz. 486 z  późn. zm.) oraz na podsta-
wie uchwały nr  XXVIII/895/16 Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego z  dnia 25 listopada 2016 r. w  sprawie przyjęcia
Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskie-
go z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym
Śląsku na 2017 Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Woje-
wództwa Dolnośląskiego z  zakresu działalności wspomagają-
cej rozwój wspólnot i  społeczności lokalnych pn.
„Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego
wsparcia społeczności lokalnych działających w  inicjatywie
„OdnowaWsi Dolnośląskiej”w  2017 roku.

Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych,
działających w  inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”
w  201 7 roku, w  real izacji projektów mających na celu popra-
wę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenia aktyw-
ności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej
miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie
dziedzictwa kulturowego i   specyfiki obszarów wiejskich.

Termin naboru: 1 marca - 24 marca 201 7 roku.
Kontakt: tel. (71 ) 776 97 47: Dominik Wojciechowski, e-mail :
dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl

Link do regulaminu:
http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_uplo-
ad/WROW/ODNOWA_WSI_DLS/ogloszenia/PP_201 7_-_o-
gloszenie/Skan_uchwaly_nr_3389.V.1 7_ZWD_z_dnia_20_lut
ego_201 7_r._w_sprawie_konkursu_PP.pdf

Przedsięwzięcia promujące ideę
odnowy wsi

1 7 lutego podczas gal i
wręczania nagród XIV edy-
cji Konkursu na Najlepszy
Produkt Turystyczny - Cer-
tyfikat Polskiej Organizacji
Turystycznej wyróżnienie
otrzymała Strefa MTB Sude-
ty za Najlepszy Produkt Tu-
rystyczny roku 201 6.
W  konkursie brało udział

248 atrakcji turystycznych z  całego kraju. Do konkursu ogól-
nopolskiego zakwalifikowano 45 podmiotów, a   nagrodzo-
nych zostało tylko 1 4, w  tym Strefa MTB Sudety jako jedyna
atrakcja Dolnego Śląska.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie:
https://www.pot.gov.pl/nowosci/l/wiadomosci/wiadomosci-
z-pot/certyfikaty-pot-dla-najlepszych-produkt%C3%B3w-tu-
rystycznych-rozdane.

oprac. SJ

Strefa MTB Sudety wyróżniona
przez Polską Organizację
TurystycznąGmina Głuszyca otrzy-

mała dofinansowanie na
utworzenie i   utrzymanie
miejsc opieki w  żłobku
z  programu Ministerstwa

Rodziny, Pracy i   Polityki Społecznej Maluch+ 201 7. - Dzię-
ki przyznanej dotacji w  wysokości 462  952,88 zł w  Głuszycy po-
wstanie 40 nowych miejsc opieki w  żłobku dla dzieci w  wieku do
lat 3. W  2017 r. przeprowadzane będą prace związane z  realiza-
cją projektu, by już od 1 stycznia 2018 r. uruchomić nowe miej-
sca w  żłobku - informuje burmistrz Roman Głód.

Projekt Gminy Głuszyca został bardzo wysoko oceniony,
znalazł się na trzecim miejscu pośród złożonych przez gminy
z  całej Polski 1 03 ofert, które zakwalifikowano do dofinanso-
wania w  ramach rządowego programu Maluch+ 201 7.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i   Pol ityki Społecznej przezna-
czyło w  tym roku na utworzenie i   utrzymanie miejsc opieki
w  żłobkach, klubach dziecięcych i   u   dziennych opiekunów
1 51   mln zł. Dzięki temu powstanie ok. 1 2  tys. nowych miejsc
opieki, a   prawie 43  tys. otrzyma dofinansowanie do funkcjo-
nowania.

  SJ

Dotacja z  programu MALUCH+
201 7 dla Głuszycy

Szanowni Mieszkańcy,
Od 1 5 maja do 1 5 l istopada 201 7 roku

Gmina Głuszyca będzie przeprowadzać zbiór-
kę odpadów zielonych. Poprzez termin „odpa-
dy zielone” należy rozumieć odpady
komunalne stanowiące części rośl in pochodzą-
ce z  pielęgnacji terenów zielonych (l iście, tra-

wa). Odpady zielone będą odbierane wyłącznie
w  biodegradowalnych workach, które dostępne są bezpłat-
nie w  pok. nr  1 Urzędu Miejskiego.

Proszę o  wcześniejsze zgłaszanie adresu odbioru odpa-
dów osobiście w  Biurze Obsług Klienta Urzędu Miejskiego
w  Głuszycy (pok. nr  1 0) lub telefonicznie, dzwoniąc pod nu-
mer 74 84 59  479.

Zbiórka będzie prowadzona co dwa tygodnia we wtorki
według poniższego harmonogramu.

Z  wyrazami szacunku
Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

Burmistrz Głuszycy informuje

Urząd Miejski w  Głuszycy przypomina o  ko-
nieczności wnoszenia opłat za wieczyste użyt-
kowanie terenu do dnia 31 marca br. Wysokość
opłaty nie ulega zmianie, a   powiadomienia
o  opłatach za wieczyste użytkowanie terenu
zwyczajowo nie są imiennie dostarczane
mieszkańcom.

Jednocześnie informujemy, że do mieszkańców Głuszycy
rozniesione zostały decyzje dotyczące wymiaru podatków
i   opłat lokalnych w  roku 201 7.

UM

Podatki i   opłaty lokalne

- Po raz kolejny Gmina Głuszyca znalazła się na liście pod-
miotów, którym przyznano dofinansowanie na prowadzenie
i  organizację zajęć sportowych w  ramach projektu powszechnej
nauki pływania „Umiem pływać”. Na podstawie decyzji Ministra
Sportu i  Turystyki z  dnia 31 stycznia 2017 r. wyjazdy dzieci na
basen zostaną dofinansowane kwotą w  wysokości 10  000 zł.
Pozostałe 50  % kosztów organizacji i  prowadzenia zajęć sfinan-
suje Gmina Głuszyca- informuje burmistrz Roman Głód.

Program „Umiem pływać” skierowany jest do najmłod-
szych uczniów szkół podstawowych. Dzieci z  klas I-I I I ze
Szkoły Podstawowej nr  2 i   ze Szkoły Podstawowej nr  3
w  Głuszycy będą od początku marca do końca maja uczest-
niczyć w  20-godzinnym cyklu bezpłatnych zajęć na basenie
z  instruktorem nauki pływania. Będzie to kontynuacja pro-
gramu, w  którym Gmina Głuszyca uczestniczyła również
w  201 6r.

SJ

- Mamy już przygotowaną kadrę instruktorów, którzy będą
szkolić w  technice i  nauce pływania korzystających z  krytej pły-
walni Delfinek, która obecnie powstaje w  Głuszycy- powiedział
burmistrz Roman Głód w  czasie wręczania w  dniu 1 marca
legitymacji dla instruktorów pływania głuszyckim nauczycie-
lom.

W  kursie zorganizowanym i   w  połowie dofinansowanym
przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
wzięl i udział przedstawiciele podmiotów, które zostały obję-
te programem budowy krytych pływalni Delfinek. Gminę
Głuszyca, która również w  połowie dofinansowała kurs, re-
prezentowali nauczyciele wychowania fizycznego zatrudnie-

ni w  Szkole
Podstawo-
wej nr  2,
w  Szkole
Podstawo-
wej nr  3
i   w  Gimna-
zjum Pu-
bl icznym:

Joanna Grabka, Elżbieta Zglejszewska, Krzysztof Drzygała
i   Radosław Zychal.

-Dzięki zdobytym uprawnieniom głuszyccy nauczyciele wy-
chowania fizycznego mogą już odmarca szkolić uczniów klas I-
III ze Szkoły Podstawowej nr  2 i  3. Dofinansowanie pozyskane
przez naszą Gminę umożliwia zorganizowanie bezpłatnych lek-
cji nauki pływania w  ramach programu „Umiem pływać” - do-
dał Roman Głód.

SJ

Bezpłatne lekcje pływania dla
głuszyckich uczniów

Nowi instruktorzy pływania
z  Głuszycy

Bo koty są dobre na wszystko.
Na wszystko, co życie nam niesie.
Bo koty, to czułość i  bliskość
na wiosnę, na lato, na jesień.
A  zimą – gdydzień już zbyt krótki
i  chłodnym ogarnia nas cieniem,
to k o  t – Twój przyjaciel malutki
otuli Cię ciepłym mruczeniem.

Franciszek Klimek

We wtorek 28 lutego
w  oddziale dla dzieci i   mło-
dzieży głuszyckiej bibl ioteki
odbyło się wręczenie nagród
laureatom konkursu plastycz-
nego „Mój kociak”. Konkurs
został zorganizowany z  okazji
Światowego Dnia Kota.

Obecni na spotkaniu
uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie miel i okazję do-
wiedzieć się wielu ciekawych informacji o  rasach kotów, ich
pochodzeniu, a   także przypomnieć sobie postacie kotów wy-
stępujących w  bajkach i   w  opowieściach. Dzieci opowiadały
o  swoich kocich pupilach oraz wysłuchały fragmentu książki
Sławomira Grabowskiego i   Marka Nejmana ”Filemon i   Bonifa-
cy”. Po wręczeniu nagród laureatom i   dyplomów wszystkim
uczestnikom przyszedł czas na słodki poczęstunek. Spotka-
nie zakończyło się zaproszeniem do częstych wizyt w  bibl io-
tece i   uczestnictwa w  kolejnych przedsięwzięciach Miejskeij
Bibl ioteki Publicznej w  Głuszycy.

Nagrody otrzymali:
I   miejsce  ex aequo: Maja Bandziak, Maja Borys, Wiktoria
Kańska
II miejsce: Lena Bachmatiuk
III miejsce Amelia Jandy
Wyróżnienie : Lena Piłat

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu pomysło-
wości oraz zaangażowania!

MBP

Rozstrzygniecie konkursu
plastycznego„Mój kociak” Romskie tańce i   melo-

die oraz ciekawostki
związane z  kulturą i   hi-
storią Romów zaprezen-
towano na scenie
głuszyckiego Centrum
Kultury w  niedzielę 5 lu-
tego w  czasie Cygańskie-
go Wieczoru
Karnawałowego. Go-

ściem specjalnym wieczoru był Szymon Jurasz z  Węgierskiej
Górki, muzyk w  zespołach Golec uOrkiestra, Cygańska Hora,
Sokoły, akompaniujący na klawiszach tańczącej na scenie
głuszyczance - Rozal i i Poma Wojtuchów. Szymon Jurasz za-
grał także i   zaśpiewał wspólnie z  głuszycką publicznością
znane szlagiery góralskie.

Niestety z  powodu choroby do Głuszycy nie dojechal i za-
powiadani: tancerka romska Katarzyna Ostojska z  Gorzowa
Wielkopolskiego oraz El i Kacica – tancerz romski, wokal ista
i   skrzypek z  Bystrzycy Kłodzkiej. Na scenie pojawił się także
Alan Poma Wojtuchów, syn tancerki i   prowadzącego imprezę
Michała Wojtuchowa.
Serdecznie dziękujemy artystom za mile spędzony karnawa-
łowy wieczór.

SJ

Cygański Wieczór Karnawałowy

SP3 ogłasza zapisy

Dyrekcja Szkoły Podstawowej
nr  3 w  Głuszycy ogłasza zapisy do
oddziału przedszkolnego i   klasy
I   na rok szkolny 201 7/201 8. Zapi-
sy przyjmowane są w  sekretaria-
cie szkoły od 1 lutego 201 7
w  godzinach od 8:00 do 1 4:00.

Przy zapisie wymagany jest:
- dowód osobisty rodzica/praw-
nego opiekuna dziecka
- akt urodzenia dziecka
- PESEL dziecka.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr  tel. 74 84
56 376

Serdecznie zapraszamy!

oprac. SP3



Czym gmina Głuszyca może zaskoczyć ? Takie pytanie pada często z  ust gości, którzy odwiedzają
mini-galerię „ Głuszyca na starej fotografii ” w  Jadłodajni Finezja. W  takim przypadku na stole pojawia
się papierowa mapa „Sudety Środkowe”Wydawnictwa Plan, a   w  komputerze otwieram elektroniczne
wersje niemieckich map naszego terenu. Na marginesie - zachęcam do samodzielnego wyszukania
ich w  Internecie.

Coraz bogatsza jest oferta Bibl ioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem
http://www.bibl iotekacyfrowa.pl. W  wyszukiwarce należy wpisać Wüstegiersdorf (fot. 1 ) lub Rudol-
fswaldau lub Friedland (niem. Mieroszów)- z  fragmentem Łomnicy i   Rybnicy Małej. W  pierwszym
przypadku odnajdziemy mapę z  lat 30-tych XX w., a   w  drugim – z  1 91 3 r. Można natrafić również na

reprinty zdobycznych
map wykonane w  latach
50-tych przez US Army
w  okresie Zimnej Wojny.
Uzbrojeni w  takie mate-
riały możemy wyruszyć
w  podróż. Odnajdziemy
stare nazwy wiosek, gór,
rzek, zwyczajowe okre-
ślenia dol in, łąk, lasów.
Naszym oczom ukażą się
stare młyny, tartaki, ce-
gielnie, fabryczki, szpitale
etc. Dowiemy się między
innymi, że Dol ina Marco-
wego Potoku będąca
przedłużeniem ul. Leśnej
to spolszczony Marz-
bachtal (fot. 2). Nazwa,

jak nietrudno się domyśl ić, pochodzi od gwałtownych marcowych przyborów wody z  topniejącego
śniegu. To tu wybudowano przecież 5 stawów jako rezerwuar wody dla zakładów włókienniczych.
Nieco na prawo - dzisiejsze Góry Włodarz czy Osówka będące synonimem Projektu Riese to niem.
Wolfsberg i   Saufer-Hohen. Pomiędzy obie góry wcina się dol iną ul. Gdańska popularnie zwana Zimną
Wodą. Jest to językowa kalka niemieckiej nazwy - Kaltwasser. Warto dokładniej przestudiować ten
fragment mapy. Znajdziemy tu Hel ler-Wasser, Hel ler-Berg czy Hel ler-Grund, a   na starych pocztów-
kach Hel ler Baude (fot. 3). Wszystkie nazwy związane są nazwiskiem nadleśniczego Hel lera, który
w  końcu XVI I I w. zarządzał dobrami Hochbergów z  Książa. Był on   m.in. odpowiedzialny za powstanie
manufaktury, która przerabiała płótno wytwarzane przez okol icznych tkaczy. Bardzo ciekawym jest
fakt, że to właśnie on był również zaangażowany w  pierwsze próby zgazowywania wałbrzyskiego
węgla w  celu uzyskania koksu i   gazu koksowniczego. Był inicjatorem gazowego oświetlenia głuszyc-
kich ul ic. Może „lepiej”, że nie do końca opanował tę metodę przerobu węgla i   dopiero po latach do
Wałbrzycha sprowadzono technologię opatentowaną w  Angl i i . Trudno wyobrazić sobie buchające

ogniem i   dymiące baterie
koksownicze ponad Głu-
szycą.

To także te stare mapy
posłużyły do naświetlenia
problemu „utraty” Nowej
Głuszycy – Neu Wüste-
giersdorf. Liczę, że sprawa
jest na tyle honorowa dla
naszych włodarzy, że do-
czeka się szczęśl iwego za-
kończenia.

Odszukawszy dzisiej-
szą ul. Graniczną, znajdzie-
my tam Zol lamt (fot. 4) –
urząd celny, w  którym od-
prawiano podróżnych
przekraczających granicę
z  Czechami. U   podnóża
Góry Źródlanej (niem. Born-

Berg) znajdowało się źródło Otłuczyny bijące prosto ze skały, dziś zabudowane i   zagospodarowane
przez Wodociągi Wałbrzych. Na zboczach Góry Ostoja - niem. Stuben-Berg zaznaczono wyrobiska
kamieniołomu melafiru połączone kolejką l inową z  kruszarnią (Schotterwerk) (fot.5) przy stacji kole-
jowej Głuszyca Górna. W  miejscu obecnej ul. Warszawskiej zaznaczony jest Sport-Platz, a   po drugiej
stronie rzeki Luftbad – czyl i namiastka uzdrowiska, gdzie zażywano kąpiel i słonecznych. Ciąg dom-
ków przy obecnej ul. Kolejowej opisany jest jako Bahnhofs- Kolonie , co świadczy o  tym, że miesz-
kańcami byl i głównie pracownicy kolei. Dom pod nr  42 (fot. 6) opisany jest jako szkoła, która
zapewne mogła funkcjonować do czasu wybudowania obecnego gimnazjum.
To oczywiście tylko wstęp do wypraw terenowych. Ustępująca zima i   zanikający śnieg pozwoli w  niedługim czasie na wędrówki również mniej wytrawnym turystom. Zapraszam
do kontaktu . Serdecznie dziękuję wszystkim , którzy dzielą się swoimi zbiorami. Zamieszczam je na Facebooku na profilu Głuszyca na starej fotografii .

Grzegorz Czepil

4

fot. 1
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fot. 2

Podróże palcem po mapie

fot. 4

fot. 3

fot. 5

fot. 6
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Przeczytałem właśnie o  sukcesie Agnieszki Hol-
land w  Berlinie. Na 67 z  kolei przeglądzie filmo-
wym Berlinae wybitna nasza reżyser, Agnieszka
Holland, została nagrodzona statuetką Srebrnego
Niedźwiedzia za najnowszy jej film pt. „Pokot”. Na-
grodę imieniem Alfreda Bauera przyznają w  Berli-
nie jurorzy za filmy otwierające nowe perspektywy
artystyczne.

Na konferencji prasowej tuż po uroczystej gali,
na której odebrała statuetkę, Agnieszka Holland
mówiła:
„Ta nagroda znaczy, że film, który ją otrzymuje,
otwiera nowe ścieżki dla filmu, jest wyzwaniem dla
tradycyjnego kina. Co dla mnie ważne, to że tę sa-
mą nagrodę dostał mój mentor, wielki polski reży-
ser Andrzej Wajda. To trochę zobowiązanie do
przekazania pałeczki młodszym. Przez ostatnie 20
lat kino stało się bardzo bezpieczne, jest podzielo-
ne na gatunki, dopasowane do publiczności... Są
filmy dla całych rodzin, thrillery czy komedie ro-
mantyczne, ale także są filmy festiwalowe... Zawsze
oczekiwałam, że to tam powinna się dziać awan-
garda, ale tego nie widzę. Jest bardzo niewielu,
którzy to robią. Ja wyszłam z  mojej osobistej strefy
komfortu, chciałam zrobić coś, czego jeszcze nie
widziałam”.

Holland mówiła też o  zmianach, jakie w  ostat-
nich latach zaszły w  polskim kinie. Zaznaczyła, że
w  Polsce tworzyło kiedyś wielu ważnych reżyse-
rów, takich jak np. Wajda czy Zanussi, że "ziemia
jest żyzna" dla kina. „Teraz modlimy się, by politycy
nie przyszli i   tego nie zepsuli.”
Dlaczego ja o  tym piszę? Informacja ta dotrze do
wszystkich zainteresowanych kanałami medialny-
mi. Piszę dlatego, że właśnie my szczególnie mamy
się z  czego cieszyć. Dla nas mieszkańców ziemi
wałbrzyskiej jest to ważne z  dwóch powodów.

Po pierwsze. Scenariusz nagrodzonego filmu
Agnieszki Holland został oparty na fabule książki
bliskiej naszemu sercu powieściopisarki Olgi Tokar-
czuk –„Prowadź swój pług przez kości umarłych” .

Po drugie. Są w  filmie pobudzające naszą wy-
obraźnię sceny nagrane w  podziemiach Osówki.
Tak więc głuszycka atrakcja turystyczna znalazła się
na ekranie filmu, który zdobył prestiżową nagrodę
jednego z  najważniejszych na świecie festiwali.
Pisałem swego czasu o  książce Olgi Tokarczuk, któ-
rą Agnieszka Holland zdecydowała się zaadapto-
wać w  swoim filmie „Pokot”. Przypomnę pokrótce
jej treść.

W  tajemniczych okolicznościach ginie mieszka-

niec wsi położonej na skraju Kotliny Kłodzkiej. Jego
sąsiadka, Janina Duszejko, emerytowana nauczy-
cielka i  obrończyni zwierząt, wpada na pewien
trop i  zdradza go policji. Ale organa władzy nie
traktują poważnie jej podejrzeń, mają złe zdanie
o  kobiecie, uchodzącej za ekscentryczkę, mieszka-
jącej samotnie i  pasjonującej się astrologią. Oko-
liczności kolejnych morderstw skłaniają jednak
policję do innego spojrzenia na sprawę.
Dla mieszkańców utopionych w  górach takich
chociażby wsi jak nasza głuszycka Łomnica, Zimna
Woda lub Sierpnica, powieści Olgi Tokarczuk są
nadzwyczaj swojskie, bo dzieją się jakby tu, w  ich
wsi i   są bliskie tutejszemu pojmowaniu świata i  lu-
dzi. Znamy z  autopsji tę przyrodę, piękne krajobra-
zy, ale także uciążliwości życia górskich ustroni,
zagubionych gdzieś w  górach, odciętych od świa-
ta.

Powieść „Prowadź swój pług przez kości umar-
łych” stawia jednak nowe, niezwykle intrygujące
pytanie. Dotyczy ono naszego stosunku do otacza-
jącej nas przyrody i  zwierząt. Dotyczy istoty czło-
wieczeństwa, w  którym idea ochrony życia jako
najwyższej wartości w  odniesieniu do świata zwie-
rząt jest tylko grą pozorów.

W  tym maleńkim przysiółku, w  którym przyszło
żyć na stare lata bohaterce powieści, dzieją się rze-
czy wzbudzające wstręt i   oburzenie. Grupka myśli-
wych z  lokalnego Kółka Łowieckiego na czele
z  komendantem policji i   pod opiekuńczymi skrzy-
dłami księdza proboszcza urządza sobie suto za-
krapiane polowania, czując się przy tym zupełnie
bezkarnie. Tutaj nie obowiązują żadne okresy
ochronne, strzela się do wszystkiego, co popadnie
i  kiedy tylko nadarzy się okazja. Ofiarą myśliwych
padły też dwie wierne i  oddane suczki, jedyne to-
warzyszki życia mieszkającej na tym odludziu sa-
motnej kobiety. Trudno się dziwić, że przechyliło to
do reszty czarę goryczy. Bohaterka książki podej-
muje się walki o  prawo do życia dla zwierząt z  pa-
nującą wszędzie obojętnością , bezdusznością,
hipokryzją. Decyduje się sama być w  tej sprawie
i  sędzią, i   katem. Jaki jest finał tej potyczki? Odpo-
wiedź na to pytanie poszukajmy w  powieści. Oto
urywki powieści, wprowadzające w  istotę proble-
mu:

„Teraz wydało mi się jasne, dlaczego wieże strzel-
nicze, które przecież bardziej przypominają wieże
strażników z  obozów koncentracyjnych, nazywa
się ambonami. W  ambonie Człowiek stawia się po-
nad innymi Istotami i   sam przyznaje sobie prawo

do ich życia i   śmierci. Staje się tyranem i  uzurpato-
rem…”

„Popatrzcie jak funkcjonują te ambony. To jest
zło, trzeba ten fakt nazwać po imieniu: przemyślne,
perfidne i  wyrafinowane zło – budować paśniki,
sypać tam świeże jabłka i  pszenicę, wabić Zwierzę-
ta, a  kiedy się już oswoją i  przyzwyczają, strzelać im
z  ukrycia, z  ambony w  głowę… „Gdy przechodzicie
koło wystaw sklepowych, na których wiszą czer-
wone połcie poćwiartowanego ciała, to myślicie że
co to jest? Nie zastanawiacie się, prawda? Albo gdy
zamawiacie szaszłyk, czy kotlet – to co dostajecie?
Nic w  tym strasznego. Zbrodnia została uznana za
coś normalnego, stała się czynnością codzienną.
Wszyscy ją popełniają. Tak właśnie wyglądałby
świat, gdyby obozy koncentracyjne stały się nor-
mą. Nikt by nie widział w  nich nic złego…

A  przecież Człowiek ma wobec Zwierząt wielki
obowiązek – pomóc im przeżyć życie, a  tym oswo-
jonym – odwzajemnić ich miłość i  czułość, bo one
nam dają o  wiele więcej, niż od nas dostają. I   trze-
ba, żeby one przeżyły swoje życie godnie… Kiedy
się je zabija, a  one umierają w  Lęku i  Grozie, jak ten
dzik, którego ciało leżało wczoraj przede mną
i  wciąż tam leży poniżone, ubłocone i  oklejone
krwią, zamienione w  padlinę – wtedy skazuje się je
na piekło i  cały świat zamienia w  piekło. Czy ludzie
tego nie widzą? Czy ich rozum jest w  stanie wyjść
poza małe, samolubne przyjemności?
Żeby pojąć dokładniej i   zrozumieć skąd te gwał-
towne słowa protestu i  oburzenia, trzeba przeczy-
tać całą książkę. Zarówno splot wydarzeń
składający się na warstwę fabularną jak i  l iczne,
niezwykle głębokie i  dające wiele do myślenia re-
fleksje bohaterki powieści, a  w  domyśle - jej autor-
ki, czynią z  tej pozycji ogromnie ważne wydarzenie
w  naszym życiu literackim.

Okazuje się, że mamy teraz kolejne ważne wyda-
rzenie, którym jest berlińska nagroda dla filmu „Po-
kot” Agnieszki Holland. Rodzi się więc szczególnie
intrygujące pytanie. W  jakim stopniu reżyser filmu
wykorzystała fabułę powieści, co pokazała w  filmie,
co spowodowało, że zyskał on uznanie na berliń-
skim festiwalu?

Na pytania te możemy znaleźć odpowiedź jed-
nym tylko sposobem. Koniecznie trzeba obejrzeć
film. Będzie on zapewne wyświetlany w  naszych
kinach i  należy się spodziewać, że wzbudzi ogrom-
ne zainteresowanie. Zachęcam do tego zwłaszcza
mieszkańców ziemi wałbrzyskiej.

Stanisław Michalik

Agnieszka Holland w  Berlinie

ZAPISY DO SZKOŁY – OD
1 LUTEGO DO 31 MARCA
201 7 r.

Szkoła zapewnia swoim
podopiecznym:
- zabawę i   naukę w  przy-
jaznej, spokojnej atmosfe-
rze w  dobrze
wyposażonych salach,

dostosowanych do potrzeb psychofizycznych
dzieci
- lekcje w  nieprzepełnionych klasach, w  dwóch
budynkach dydaktycznych- dla młodszych i   star-
szych uczniów oraz na nowoczesnej hal i sporto-
wej
- przestronny teren szkolny z  boiskami, placem
zabaw i   nowo powstałym ogródkiem ekologicz-
nym
- zabawy z  językiem angielskim i   zajęcia szacho-
we już od pierwszej klasy

- zajęcia rozwijające i   inte-
grujące: koła plastyczne, mu-
zyczne, turystyczne,
historyczne, przyrodnicze,
szachowe, łamigłówkę
-cykl iczne wyjazdy do teatru,
kina, na basen- nauka pływa-
nia oraz ciekawe wycieczki
poszerzające wiedzę i   zainte-
resowania uczniów
- organizację lekcji w  terenie,
np. żywe lekcje historii
i   przyrody
- opiekę świetl icową w  go-
dzinach 7.00-8.00 i   po lek-
cjach: 1 2.00 -1 6.00
- obiady w  formie cateringu
dla dzieci
- diagnozę logopedyczną,
medyczną i   opiekę szkolnego pedagoga (w  razie
potrzeby pedagog prowadzi cykl iczne zajęcia

z  terapii pedagogicznej, logopeda- terapię logo-
pedyczną).

oprac. SP2

Szkoła Podstawowa nr  2 w  Głuszycy serdecznie zaprasza dzieci
DO KLASY I   i   ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

w roku szkolnym 201 7/201 8.
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Wybrane wydarzenia kulturalne i   sportowe w  Głuszycy w  201 7 r.

7.03. Projekcja filmu „Karski i   władcy ludzkości”
8.03. Dzień Kobiet w  CK-MBP
25.03. Głuszycki Marsz Nordic-Walking na powitanie wiosny
1 .04. Kiermasz wielkanocny z  konkursem cukierniczym
8.04. Święto Włókiennika ze spektaklem „Ziemia Obiecana Włókniarzy”
22.04. VI Rajd Offroadowy Kamyki 4X4
22.04. Maraton zumby
29.04. Liga Lekkoatletyczna Szkół Podstawowych – edycja kwietniowa
1 .05. Memoriał sportowy poświęcony pamięci Piotra Wąsika
3.05. Głuszyca śpiewa pieśni patriotyczne
1 4.05. IV Wyścig MTB Podziemia Osówki
27.05. Liga Lekkoatletyczna Szkół Podstawowych – edycja majowa
1 .06. Powiatowy Dzień Dziecka
9.06. Konkurs recytatorski poezji rel igijno-patriotycznej im. Oli Wróblewskiej
1 0.06 Liga Lekkoatletyczna Szkół Podstawowych – finał
25.06. Sowiogórski Muflon
27.07. meta IV etapu Sudety MTB Chal lenge 201 7
28.07. start V etapu Sudety MTB Chal lenge 201 7
5.08. I I Półmaraton Szlakiem Riese
2.09. I I Wal igóra Run Cross
9.09. Festiwal Pstrąga
1 .1 0. I I I Uphil l Rogowiec
1 5.1 0. I I I Wyścig XC o  Czapkę Śl iwek
1 1 .1 1 . Powiatowo-Gminne Święto Niepodległości i   spektakl Głuszyckiej Grupy Teatralnej
2.1 2. Warsztaty świąteczne w  CK-MBP

Pomoc żywnościowa dla
mieszkańców Gminy Głuszyca

Sprawiedliwi nagrodzeni
Trzy medale Sprawiedl iwy Wśród Narodów świata

wręczyła w  dzierżoniowskiej synagodze ambasa-
dor Izraela w  Polsce, Anna Azari . Jeden z  nich od-
bierała głuszyczanka Stanisława Niebylska, córka
Zachariasza Słowińskiego, który ocal ił niejedno ży-
cie w  czasie hitlerowskiej okupacji .

Stanisława Niebylska, choć była wówczas kilku-
letnim dzieckiem doskonale pamięta te czasy: –
Strach był okrutny. Wszyscy, nawet najmniejsze dzieci
mieliśmy świadomość, że to, co robią nasi rodzice,
może się skończyć źle. Dla nas wszystkich. Ale tato
i  mama to byli odważni ludzie. Żałuję, że nie docze-
kali dzisiejszego dnia.

W  Polsce jest już ponad 6700 Sprawiedl iwych.
Rodzinom Kul isiewiczów, Słowińskich i   Soleckich
ambasador Izraela w  Polsce wręczyła 28 lutego
w  Dzierżoniowie medale Sprawiedl iwy wśród na-
rodów Świata. Anna Azari podkreślała, że choć od-
znaczenia najczęściej odbierają już dzieci
Sprawiedl iwych, to jest to uroczystość niemniej
ważna dla histori i obu narodów:  -To jest nasz dług,
który wciąż spłacamy.

Polacy stanowią największą l iczbę wśród 26 ty-
sięcy odznaczonych najwyższym izraelskim od-
znaczeniem cywilnym nadawanym nie-Żydom,
przyznawanym przez Instytut Pamięci Męczenni-
ków i   Bohaterów Holocaustu Jad Waszem.
źródło: http://www.ddz24.eu/201 7/02/28/spra-
wiedl iwi-nagrodzeni/

Klubokawiarnia „Reduta” przeżyła
2 marca prawdziwe oblężenie. Wy-
stawa prac Barbary Suleckiej z  Głu-
szycy i   Wiktora Skóry z  Wrocławia
zorganizowana w  nowo otwartym
i   bardzo przyjaznym miejscu w  cen-
trum Głuszycy przyciągnęła wielu
miłośników sztuki. Wernisaż otwo-
rzył burmistrz Głuszycy Roman
Głód, który pogratulował artystom
pasji dającej radość i   wypełniającej
wolny czas. W  klubokawiarni przy
dźwiękach nastrojowej muzyki
można było zobaczyć prace wyko-
nane techniką olejną i   akrylową
ukazujące  m.in. głuszyckie pejzaże,
zabytki, a   także martwą naturę czy
portrety bl iskich malarzom-amato-
rom osób.
–Malowanie to prawdziwa przy-
jemność dla mnie. Cieszę się, że mogę
pokazać Państwu dziś część mojej
wizji postrzegania świata- powiedziała w  czasie wernisażu Barbara Sulecka, która zaprosiła do Głuszycy
swojego znajomego z  planerów malarskich - Wiktora Skórę.

Ekspozycję prac można było jeszcze zobaczyć w  Klubokawiarni „Reduta” w  Głuszycy przy ul. Często-
chowskiej 1 b do 6 marca.

SJ

Wernisaż w „Reducie”

Wszystkie osoby, które chciałyby pomóc Sarze
z  Głuszycy prosimy o  wsparcie i   przekazanie na
swojego 1 % podatku dochodowego. Pieniądze
przeznaczone na rehabil itację Sary, która cierpi na
niedowład kończyn i   postępujące zwiotczenie
mięśni, zbierane są za pośrednictwem Fundacji
Polsat i   Fundacji Votum.
Fundacja Polsat
Ul. Ostrobramska 77
04-1 75 Warszawa
KRS 0000 1 3 59 21
Wpłat można także dokonywać na konto Plus
Bank SA o/ Warszawa pod numerem: 21 1 680 1 248
0000 3333 4444 5555 z  dopiskiem „Sara Młynar-
ska Głuszyca”
Fundacja Votum
Ul. Wyścigowa 56 i
53-01 2 Wrocław
KRS 0000 27 22 72
Wpłat można także dokonywać na konto o  nume-
rze: 32 1 500 1 067 1 21 0 6008 31 82 0000 z  dopi-
skiem: „Dla Sary Młynarskiej na leczenie
i   rehabil itację”.

1% dla Sary

Parafialny Oddział Caritas w  Głuszycy we współ-
pracy z  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Głuszycy
organizują pomoc żywnościową w  ramach Progra-
mu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 201 4-2020
współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Podstawą do otrzymania pomocy żywnościowej
jest dochód netto w  przel iczeniu na osobę:
osoba samotnie gospodarująca – 1 268 zł,
osoba w  rodzinie – 1 028 zł.
Skierowania są wydawane w  siedzibie OPS-u   w  go-
dzinach pracy ośrodka.
Punkt wydawania żywności przy ul. Bohate-

rów Getta czynny jest w  każdą środę w  godz.
1 4.00 - 1 6.00.
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Skład redakcji „Kuriera Głuszyckiego”: Marta Wróblewska, Sabina Jelewska, Mag-
dalena Kandefer, Stanisław Michal ik, Grzegorz Czepil .
Redakcja zaprasza mieszkańców do współpracy w  tworzeniu „Kuriera Głuszyckiego”,
skład redakcji jest otwarty. Zachęcamy do zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń i   re-
klam lokalnych firm, które prosimy przesyłać do 20-go każdego miesiąca na adres:
kurier@gluszyca.pl.
Adres do korespondencji: Urząd Miejski w  Głuszycy, „Kurier Głuszycki”, ul.

Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca.

Kurier dostępny jest także w  wersji elektronicznej: http://www.gluszyca.pl/quot-ku-
rier-gluszycki-quot/51 1
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