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Wydawało się – świat o  nich zapomniał !

Wiosna to czas, kiedy czujemy, że wszyst-
ko jest możl iwe. Wszystko jest piękniejsze, cie-
plejsze, łatwiejsze. Czujemy, że mamy siłę podjąć
wyzwania, które jeszcze niedawno wydawały
nam się zbyt trudne. W  Głuszycy nie brakuje ta-
kich wyzwań. I   są one osiągalne pod jednym wa-
runkiem- wystarczy świadomość, że każdy z  nas
może wpływać na to, co nas otacza. Czasami wy-
starczy zagłosować w  jakimś konkursie, czasami
wystarczy pójść na bal, tak naprawdę niewiele
trzeba by zmienić wiele, niewiele trzeba by
zmienić wszystko.

Kwiecień w  Głuszycy był niezwykły pod
wieloma względami. 1 1 kwietnia 201 5r pozosta-
nie w  pamięci naszych siłaczy UKS „GIM Głuszyca”
na zawsze. Ich przyszłość już być może została
zmieniona, na wyjątkowym balu, na którym po-
czul i , że nie są sami, że należą do tego miejsca
i   że mogą osiągnąć wszystko o  czym zamarzą.
Wydarzenie, które pokazało, że Głuszyca nie musi
być podzielona, że można zrobić coś razem, coś
naprawdę ważnego. Wydarzenie, które być może

sprawi, że niejednemu młodemu człowiekowi
wyrosną skrzydła. Ludziom, którzy przygotowali
I   Charytatywny Bal „Razem dla siłaczy” należą się
oklaski na stojąco i   największy bukiet kwiatów,
jaki można sobie wyobrazić. Gratuluję wszystkim.
Z  niecierpl iwością czekam na kolejny taki bal,
może co roku zawsze 1 1 kwietnia?

Kwiecień to także akcja Podwórko Nivea,
w  której głosujemy na plac zabaw w  Głuszycy
przy ul. Ogrodowej. Także w  tym przypadku nie-
wiele trzeba, by wszystko zmienić. Wystarczy co-
dziennie głosować na plac zabaw dla głuszyckich
dzieci. Nie ma żadnego znaczenia czy są to dzieci
z  ul . Ogrodowej, Grunwaldzkiej, z  Głuszycy Gór-
nej czy Łomnicy. Wystarczy, że są to dzieci z  Głu-
szycy, przecież „wszystkie dzieci nasze są”. Mam
takie marzenie, że kiedyś każdy głuszyczanin bę-
dzie chciał brać udział w  takich akcjach, nie dla-
tego, że trzeba, nie dlatego, że go proszą, ale
dlatego, że będzie to zaszczyt i   nobil itacja, że bę-
dzie mógł pochwalić się „tak, brałem w  tym ak-
tywny udział, nie jestem obojętny, zawsze

reaguję i   zawsze robię wszystko, co mogę zrobić”.
Róbmy coś nie dlatego, że trzeba, ale dlatego, że
możemy. A  możemy wszystko. Głosowanie trwa
do 31 maja.

Serdeczne gratulacje także dla „Głosu
Trójki”, gazetki wydawanej od trzech lat przez
Szkołę Podstawową nr  3, co możl iwe jest właśnie
dzięki głosowaniu w  konkursie Junior Media.
Czytałam „Głos Trójki” z  zapartym tchem i   wielką
przyjemnością.

Jest jeszcze jedno wydarzenie, którego
nie mogę pominąć. Wisienka na torcie, powiew
czegoś większego, symbol ( jeśl i mogę to tak
ująć) odradzania się miasta- Święto Włókiennika.
Brak mi słów, by określ ić jak wyczekiwany był ten
dzień przez wielu mieszkańców Głuszycy, nie tyl-
ko tych związanych z  włókiennictwem. 1 9 kwiet-
nia spełniło się marzenie wielu ludzi. Moje także.

Życzę ciekawej lektury kwietniowego nu-
meru Kuriera Głuszyckiego.
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Niewiele trzeba, by zmienić wszystko…

Nie było w  Głuszycy od dawna takiej uroczy-
stości. Wcześniej w  PRL-u   miały miejsce 1 9 kwiet-
nia zakładowe obchody święta państwowego –
Dnia Włókniarza, ale był to niejako standardowy
rytuał. Uczestniczyl i w  nim zaproszeni goście
i   wybrani pracownicy w  każdej fabryce włókienni-
czej osobno. Włókiennictwo stanowiło funda-
ment przemysłu ówczesnej Głuszycy, tak więc
Dzień Włókniarza budził emocje w  wielu domach.

Dziś po 25-ciu latach I I I Rzeczpospol itej,
w  których przemysł lekki legł w  gruzach, nie tylko
zresztą w  Głuszycy, powrót do tradycji obchodów
tego święta był zaskakujący. Ale stała się rzecz,
która w  pierwszej chwil i wydawała się dość abs-
trakcyjna. Władze miejskie zdecydowały się mimo
wszystko reaktywować to Święto. Mało tego, by
docenić wartość historyczną tego przemysłu
w  historii miasta, zdecydowały się urządzić Izbę
Pamięci Włókiennictwa w  Głuszycy.

Była to więc zarazem uniwersalna lekcja hi-
storii . Jej nieprzemijająca wartość polega na tym,
że obok pamiątek muzealnych bohaterami tej
lekcji stal i się autentyczni jej twórcy. I   na tym wy-
darzeniu chcę się skupić w  tej próbie relacji „na
gorąco” z  tego wszystkiego, co miało miejsce
w  niedzielne popołudnie 1 9 kwietnia tego roku
w  Sal i Widowiskowej Centrum Kultury i   Miejskiej
Bibl ioteki Publ icznej w  Głuszycy.

Kulminacyjnym momentem było wręczenie
statuetek„Zasłużony dla Włókiennictwa w  Głuszy-
cy” kilkudziesięciu nestorom związanym z  pracą
w  głuszyckich fabrykach włókienniczych.

Miało to miejsce po wcześniejszych oficjal-
nych częściach uroczystości, a   więc po sympa-
tycznym przywitaniu zaproszonych gości i  
wszystkich osób obecnych na wypełnionej po
brzegi Sal i przez dyrektor CK MBP , Monikę Rej-
man, po ciepłym, serdecznym przemówieniu
Burmistrza Miasta Romana Głoda i   posłanki Kata-

rzyny Mrzygłockiej, po uroczystym otwarciu Izby
Pamięci, gdzie można było z  podziwem zobaczyć
mnóstwo maszyn i   urządzeń włókienniczych, któ-
re udało się uchronić przed zniszczeniem, a   także
wystawę fotografii i   innych eksponatów muzeal-
nych. A  dalej miała miejsce moja prelekcja histo-
ryczna oraz znakomita część artystyczna, a   w  niej
lekcja historii z  użyciem telebimu, z  wierszem

i   piosenką, w  wykonaniu uczniów głuszyckiego
gimnazjum.

Właśnie po tym wszystkim w  rytmie marszo-
wym głuszyckiej orkiestry dętej pod batutą Euge-
niusza Lecia na scenę zostal i zaproszeni nominaci
do tytułu „Zasłużony dla Włókiennictwa w  Głuszy-
cy”. I   to jest najważniejszy powód, który skłonił
mnie by o  tym wszystkim napisać w  moim blogu.
Jestem pewien, że uroczystość ta odbije się szero-
kim echem w  prasie i   innych mediach, bo na Sal i
byl i l iczni fotoreporterzy. Ale ja piszę od siebie.

To był moment chwytający za serce. Pomy-
ślałem sobie, to nieprawdopodobne. Na scenie
naszego CK pojawil i się prawdziwi, autentyczni
kreatorzy tej rzeczywistości, która bezpowrotnie
minęła. Nie mogę w  to uwierzyć, być może nie tyl-
ko ja, który czuje się współuczestnikiem tej histo-

rii , ale i   osoby młodsze. Przed moimi oczyma
pojawil i się ludzie, którzy, jak sądzę, dawno doszl i
już do przekonania, że świat o  nich zapomniał.
Niestety, taka jest nasza I I I Rzeczpospol ita. Bez-
nadziejna, bezsensowna, partyjna wojna pol itycz-
na pogrzebała wszystkie wartości. Są wśród nich
takie, których nie wolno zaprzepaścić , bo stano-
wią fundament istnienia narodów i   państw. Te
wartości, to szacunek i   uznanie dla ludzi star-
szych, zasłużonych, steranych życiem, odrzuco-
nych na boczny tor.

Nie wolno szydzić, lekceważyć wartości, któ-
rym zaufal i , potępiać w  czambuł ideałów życio-
wych. Kto jest w  stanie ocenić, czy te nasze są
lepsze? W  ciekawym wywiadzie sporządzonym na
telebimie jedna z  byłych pracownic ZPB „Piast”
mówiła o  niezapomnianej, rodzinnej atmosferze
w  pracy na oddziale zakładowym, której nigdy
w  życiu nie zapomni. W  jej wspomnieniach za-
chowały się tylko plusy w  życiu głuszyckiej fabry-
ki włókienniczej. Fakt, to było za komuny. Czy
tylko dlatego powinniśmy dzisiaj tych ludzi de-
precjonować, odrzucić na margines, wykreśl ić
z  życia społecznego miasta, bo kiedyś swą pracą,
aktywnością, poświęceniem służyl i ustrojowi,
który teraz uznajemy za zły, a   w  ogóle są oni już
starzy, niedzisiejsi, niepotrzebni, najlepiej wykre-
śl ić ich z  kart historii?

Święto Włókiennictwa, które miało miejsce
w  Głuszycy, to dla mnie płomyk nadziei, że dzieje
się dobrze, że jesteśmy na dobrej drodze. Nowy
burmistrz miasta, Przewodniczący Rady i   cały sa-
morząd poczyniły dobry krok w  kierunku cemen-
towania wspólnoty pokoleń. Musimy się
zjednoczyć wszyscy jak tu jesteśmy we wspólnym
celu - zgodnego ratowania miasta, które ma
szansę powrócić na drogę odnowy i   rozwoju.

Stanisław Michal ik
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Święto Włókiennika przypada zawsze w  trzecią
niedzielę kwietnia. W  tym roku w  dniu 1 9 kwietnia
w  Głuszycy odbyły się pierwsze, historyczne obcho-
dy Święta Włókiennika. Na zaproszenie Lokalnej Gru-
py Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”, Burmistrza
Głuszycy pana Romana Głoda i   Dyrektor Centrum
Kultury-Miejskiej Bibl ioteki Publ icznej pani Moniki
Rejman do sal i widowiskowej CK licznie przybyl i za-
proszeni goście, dawni pracownicy zakładów włó-
kienniczych oraz mieszkańcy Gminy. Wśród
obecnych na sal i byl i   m. in. parlamentarzyści – pani
poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka, pan senator
Wiesław Kil ian, ks.  Sławomir Augustynowicz, przed-
stawiciele samorządu lokalnego: wicestarosta wał-
brzyski pan Krzysztof Kwiatkowski, radni powiatu
wałbrzyskiego pani Grażyna Owczarek, pani Dorota
Piotrzkowska, pan Grzegorz Walczak, radni Rady
Miejskiej w  Głuszycy na czele z  przewodniczącym
Rady Miejskiej panem Grzegorzem Milczarkiem i   wi-
ceprzewodniczącą panią Edytą Popek, sołtysi, kadra
zarządzająca byłych zakładów włókienniczych pano-
wie Waldemar Walczak, Sławomir Czaicki, Andrzej In-
drian oraz pan Tadeusz Zajdel, Prezes Zarządu
Zakładów Tkanin Technicznych „Technotex” w  Pieszy-
cach, a   także reprezentująca LGD „Partnerstwo So-
wiogórskie” pani Iweta Głód, przedstawiciele
organizacji pozarządowych, głuszyccy przedsiębior-
cy, dyrektorzy, nauczyciele i   uczniowie głuszyckich
szkół.

Podczas niedzielnej uroczystości upamiętnione
zostały osoby, które przez wiele lat były związane
z  głuszyckim przemysłem włókienniczym. Była to
także doskonała okazja do powrotu do historii naszej
Gminy, do wspomnień, dostarczających obecnym na
sal i niejednokrotnie chwil wzruszeń. Uroczystości to-
warzyszyło otwarcie Izby Pamięci Włókiennictwa,
w  której zgromadzono pamiątki, zdjęcia i   maszyny
związane z  głuszyckim włókiennictwem. Wykład
o  rozwoju włókiennictwa na terenie Gminy Głuszyca
wygłosił pan Stanisław Michal ik. Następnie głos za-
bral i posłanka RP pani Izabela Katarzyna Mrzygłocka
oraz burmistrz Głuszycy pan Roman Głód. -Szacunek
dla przeszłości jest jednym z  elementów budowania
tożsamości naszej Gminy, tożsamości lokalnej, w  któ-
rej nie może zabraknąć miejsca na przekazywanie

młodszym pokoleniom wiedzy o  historii naszego
miasta, historii , w  której ważną rolę odgrywało włó-
kiennictwo. Dlatego też idea corocznego obchodze-
nia gminnego święta włókiennika znalazła szerokie
grono zwolenników, którym dziękuję za wsparcie
i   okazaną pomoc w  organizacji dzisiejszej uroczysto-
ści – powiedział burmistrz Głuszycy.

Centralnym punktem święta było wręczenie sta-
tuetek„Zasłużony dla włókiennictwa”, które zaprojek-
tował i   wykonał mistrz rzemiosła artystycznego,
artysta plastyk z  Grzmiącej – pan Henryk Janas.
W  imieniu wyróżnionych głos zabrał były dyrektor
ZPW „Argopol” pan Waldemar Walczak. Uroczystość
uświetniły występy: głuszyckiej orkiestry dętej pod
batutą kapelmistrza pana Eugeniusza Lecia, Huberta
Janasa oraz młodzieży z  głuszyckiego gimnazjum,
która oprócz występów wokalnych i   prezentacji mul-
timedialnej dotyczącej historii głuszyckiego włókien-
nictwa nagrała wywiady z  pracownikami dawnych
zakładów przemysłu bawełnianego i   wełnianego. Po
części oficjalnej wszyscy obecni zostal i zaproszeni do
degustacji tortu i   skorzystania z  poczęstunku przy-
gotowanego przez restaurację „Stara Piekarnia”
w  Głuszycy.

Burmistrz Głuszycy pan Roman Głód i   Dyrektor
CK- MBP w  Głuszycy pani Monika Rejman dziękują
Mieszkańcom Głuszycy za obecność na uroczystości
oraz za wypożyczenie pamiątek związanych z  włó-

kiennictwem, które wyeksponowano w  Izbie Pamię-
ci Włókiennictwa, szczególnie za udostępnienie
kolekcji zdjęć i   pocztówek przez pana Grzegorza
Czepila wykorzystanych w  izbie, na plakacie i   na
ulotce promującej uroczystość. Nieocenioną pomoc
przy organizacji uroczystości okazal i pani Iweta
Głód, pani Janina Czaicka, pan Jerzy Janus, pan Sta-
nisław Michal ik. Szczególne podziękowania kierowa-
ne są do pracowników CK-MBP na czele z  panią
Marią Burek, orkiestry dętej i   pana Eugeniusza Lecia,
dyrektor Zespołu Szkół w  Głuszycy pani Renaty Tara-
siuk, dyrektor Gimnazjum Publicznego w  Głuszycy
pani Ewy Dorosz wraz z  gimnazjal istami i   nauczycie-
lami - panią Ewą Sejdą, panią Renatą Skowron, panią
Katarzyną Szatkowską, panem Radosławem Zycha-
lem. Burmistrz Głuszycy dziękuje pani Monice Rej-
man, pani Wioletcie Olszewskie, pani Joannie
Papieskiej, panu Janowi Węgrzynowi, panu Henryko-
wi Janasowi z  synem Hubertem, kamerzyście panu
Marcinowi Karczewskiemu, pani Sabinie Jelewskiej.

Zadanie real izowane przez LGD „Partnerstwo So-
wiogórskie” w  ramach działania 4.31 Funkcjonowanie
LGD, nabywanie umiejętności i   aktywizacja PROW
2007-201 3 dofinansowany z  krajowych środków pu-
bl icznych i   środków pochodzących z  „Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich: Europa.
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Głuszyckie ŚwiętoWłókiennika

W  sobotę 1 1 kwietnia
201 5 w  sal i widowiskowej głu-
szyckiego Centrum Kultury

odbył się Pierwszy Bal Charytatywny zorganizowany przez
komitet społeczny, który przeprowadza na terenie Głuszycy
zbiórkę publiczną pod nazwą „Razem dla siłaczy”
(nr  201 5/593/KS). Burmistrz Głuszycy pan Roman Głód objął
bal honorowym patronatem i   wspiera wszelkie działania ko-
mitetu społecznego. Środki finansowe zbierane w  czasie ba-
lu przeznaczone będą na wyjazd zawodników
z  Uczniowskiego Klubu Sportowego GIM Głuszyca na Mi-
strzostwa Świata w  Trójboju Siłowym w  Salo w  Finlandii
w  dniach od 5 do 1 4 czerwca br. Szacowany koszt wyjazdu
to ok. 1 3 000 zł. Trener UKS GIM Głuszyca i   nauczyciel głu-
szyckiego gimnazjum pan Jacek Kędzierski wytypował do
wyjazdu czterech zawodników, którzy podczas stycznio-
wych el iminacji w  Rudzie Śląskiej uzyskal i kwal ifikacje na
Mistrzostwa Świata. Będzie to już trzeci start w  reprezentacji
Polski naszej utalentowanej drużyny, która będzie rywal izo-
wać z  najlepszymi zawodnikami na świecie.

W  balu uczestniczyl i   m.in. reprezentujący Ziemię Wałbrzy-
ską parlamentarzyści: panie Posłanki RP- Izabela Katarzyna
Mrzygłocka i   Agnieszka Kołacz-Leszczyńska oraz pan Sena-
tor RP Wiesław Kil ian, a   także radni Rady Powiatu Wałbrzy-
skiego: pani Dorota Piotrzkowska i   pan Grzegorz Walczak
oraz Burmistrz Głuszycy pan Roman Głód, Przewodniczący
Rady Miejskiej w  Głuszycy – pan Grzegorz Milczarek i   Radna
Rady Miejskiej w  Głuszycy pani Mariola Trawczyńska. W  cza-

sie balu trener UKS GIM Głuszyca przedstawił gościom swo-
ich podopiecznych i   opowiadał o  l icznych sukcesach
młodych zawodników. Dzięki uprzejmości pana Dominika
Grąza specjalnie na sobotnią uroczystość nagrany został fi lm
opowiadający o  głuszyckiej drużynie. Wieczór uświetnił wy-
stęp pani Moniki Ogrodnik, absolwentki głuszyckiego gim-
nazjum, a   obecnie studentki wokal istyki w  Krakowie,
występującej w  krakowskiej „Piwnicy pod Baranami”.

Członkowie komitetu społecznego „Razem dla siłaczy” –
panie Magdalena Kandefer, Malwina Witek, Małgorzata
Garncarek, Ewa Dorosz oraz panowie Tomasz Trawczyński
i   Jacek Kędzierski serdecznie dziękują wszystkim przybyłym
na bal za udzielone wsparcie finansowe, za zrozumienie
szczytnej idei, która przyświecała organizacji balu oraz za
udaną wspólną zabawę. Komitet społeczny specjalne po-
dziękowania kieruje do osób, które włączyły się w  organiza-
cję sobotniego balu, a   są to: Dyrektor Centrum Kultury
w  Głuszycy- pani Monika Rejman, instruktorzy CK-MBP pa-
nowie Zbigniew Bogucki i   Konrad Czemarnik, a   także panie
Ewa Kędzierska, Anna Wojciechowska, Danuta Dżygała, ,
Mariola Trawczyńska, Sylwia Al icka , Sabina Jelewska i   pano-
wie Robert Kandefer, Michał Wolnicki, Dariusz Dydrych, ro-
dzice uczniów Gimnazjum Publicznego w  Głuszycy, którzy
dostarczyl i ciasta na bal oraz zaangażowani w  pomoc
i   obecni na sal i rodzice zawodników UKS GIM Głuszyca.

Zorganizowanie balu charytatywnego było możl iwe dzię-
ki ofiarności l icznego grona sponsorów, którym członkowie
komitetu społecznego serdecznie dziękują za udzielone

wsparcie. Sponsorami I   Charytatywnego Balu
„Razem dla siłaczy” byl i :

Bank Zachodni WBK O/Głuszyca, Fundusz
Regionu Wałbrzyskiego, firma „Agnes-bis” z  Tar-
nowa z  uczestniczącym w  balu panem Andrze-
jem Cyganem, firma „AMZ” Przemysław Zabel
z  Szamotuł, firma „Partner-tex”  s.c. z  Jedl iny-
Zdroju, państwo Anna i   Mariusz Maciejewscy -
sklep meblowy w  Głuszycy, pan Dariusz Wiżbic-
ki - sklep wielobranżowy, pani Beata Żołnieruk -
usługi transportowe, państwo Anna i   Dominik
Waligórowie - apteka „Flos”, pani Grażyna Kem-
pa, Gimnazjum Publiczne w  Głuszycy, pani Anna
Femiak, pan Roman Szewczuk, pan Jacek Golon-
ka, państwo Barbara i   Bartosz Solarzowie - nowa
przychodnia „Solaris”, pani Magdalena Fereńczuk
- sklep wielobranżowy, pani Małgorzata Serafin,
pani Beata Kłos -sklep spożywczy, pani Monika

Mocarska - MMSilver, pisarze pani Agnieszka Suchowierska
i   pan Wojciech Eichelberger, firma „Enitra Wałbrzych” i   pan
Tadeusz Ratajczyk, firma „Wawra-styl” z  Głuszycy, Fotobudka
www.hahafotki.pl Ela Idryjan, firma ogólnobudowlana Jan
Kozłowski z  Wąsocza, „ MIL-MET” Głuszyca - pan Adam Mi-
lewski, państwo Jolanta i   Piotr Kustra, pani Izabela Markie-
wicz-Topór, pan Tomasz Szachta - punkt NC+, pan Krzysztof
Dylak - firma budowlana, restauracja „Stara Piekarnia” - pani
Wioletta Olszewska, „ Gościniec Sudecki” - pan Krystian Jóź-
wiak, „Jadłodajnia Finezja” - pan Grzegorz Czepil , bar „Mary-
sieńka”, łowisko pstrąga „Złota Woda” - pan Gracjan Rudnicki,
pizzeria „MONA” – Głuszyca, sklep „EKO” – Głuszyca, salon ko-
smetyczny -pani Magdalena Wawrzyńczyk, pan Waldemar
Dera punkt Polsat-u   w  Głuszycy, „POKO”Wojciech Grzebski -
sklep AGD, pani Barbara Marchewa - sklep z  artykułami
elektrycznymi, państwo Grażyna i   Mariusz Kostrzycowie -
sklep wielobranżowy, pani Ewa Grabka - sklep odzieżowy,
pani Aleksandra Szmidt, pan Romuald Szmidt, pan Mariusz
Wach, pan Piotr Wilczewski, pan Rafał Kalenik – firma 4sto-
ne, pan Dominik Grąz, pan Łukasz Kazek, apteka „Stara”, pani
Maria Grzesiak – księgarnia, pani Jadwiga Zawalska - sklep
odzieżowy, pani Maria Wdowiak - sklep wielobranżowy, pani
Bożena Gawron- sklep wielobranżowy, pani Elżbieta Wójcik -
sklep wielobranżowy, pani Olga Białek - pracownia „Jeszcze
będzie przepięknie”, pani Aneta Borowiec –cukiernia, pani
Martyna Graczyk, pan Janusz Pawłowski - wypożyczalnia
nart biegowych, państwo Małgorzata i   Łukasz Chowańscy -
„Chowańscy fotografia”, pan Robert Janusz –„Fotograf i   Ja”,
„Naturhouse” Wałbrzych, pan Piotr Hudzik, pan Michał Wol-
nicki, kwiaciarnia - pan Jan Kusio, salon fryzjerski „Elegant” -
pan Krzysztof Hudzik, salon fryzjerski – pani Monika Bryjak,
sklep „AMI”-Głuszyca. Firma” John Cotton Europe” Sp.
z  o.o.  z  Głuszycy ufundowała stroje sportowe dla całej dru-
żyny UKS Gim Głuszyca. Wszystkim osobom i   firmom za zro-
zumienie i   finansowe wsparcie jeszcze raz najserdeczniej
dziękujemy.

O  tym, ile pieniędzy udało się zebrać, poinformujemy po
1 1 maja 201 5, kiedy to zakończy się przeprowadzana zbiór-
ka publiczna. Do tego dnia zbierane są pieniądze do pu-
szek. Szczegółowe informacje pod nr  telefonu 883 39 20 40
codziennie w  godz. 1 0.00 – 1 9.00.

Komitet społeczny „Razem dla siłaczy”
Pieniądze można wpłacać na konto UKS Gim Głuszyca:
UKS„GIM Głuszyca” Bank Zachodni O/Głuszyca

93 1 090 231 4 0000 0001 1 696 3970

To był bal!
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Świątecznie, kolorowo, artystycznie i   aromatycznie – tak
było w  sobotę 28 marca br. na Kiermaszu Wielkanocnym
w  sal i widowiskowej głuszyckiego Centrum Kultury. W  cza-
sie kiermaszu wystawcy prezentowali piękne, ręcznie wyko-
nane ozdoby wielkanocne. Zostały również rozstrzygnięte
ogłoszone wcześniej przez Centrum Kultury-Miejską Bibl io-
tekę Publiczną dwa konkursy: konkurs na palmę wielkanoc-
ną i   konkurs na potrawę wielkanocną. Można było
podziwiać niezwykłe palmy wykonane przez głuszyczan
i   delektować się smakiem świątecznych dań.

Po uroczystym otwarciu kiermaszu przez burmistrza Głu-
szycy pana Romana Głoda i   dyrektor CK-MBP panią Monikę
Rejman na przybyłych czekała niespodzianka – pokaz kul i-
narny w  wykonaniu pana Wojciecha Harapkiewicza, szefa
kuchni restauracji „Dworzysko” w  Szczawnie Zdroju. Pan
Wojciech Harapkiewicz doświadczenie zdobywał podczas
pracy w  restauracjach oznaczonych Gwiazdkami Michel in.
Szl ifował swoje zdolności kul inarne zarówno we Włoszech,
Niemczech, jak i   w  Szwajcarii . Przez bl isko 8 lat piastował
stanowisko szefa kuchni w  Hotelu Królewskim w  Gdańsku.
Swój talent kul inarny miał okazję zaprezentować, gotu-
jąc  m.in. dla Dalajlamy XIV, Lecha Wałęsy, Bronisława Komo-
rowskiego, a   także dla gości Dni Otwartych
w  Europarlamencie w  Bruksel i . Swoją wiedzę oraz kreatyw-
ność wielokrotnie udowodnił, zajmując czołowe miejsca
w  konkursach kul inarnych rozgrywanych zarówno na arenie
krajowej, jak i   zagranicznej.

Po pokazie potrawy z  dziczyzny przygotowane przez sze-
fa kuchni restauracji „Dworzysko” degustowali odwiedzają-
cy kiermasz, natomiast jury konkursu na potrawę
wielkanocną rozpoczęło ocenianie przygotowanych dań
wielkanocnych. Jury w  składzie: burmistrz Głuszycy pan Ro-
man Głód, szef kuchni „Dworzyska” pan Wojciech Harapkie-
wicz oraz pan Daniel Twardo, szef kuchni Pałacu Jugowice
wraz ze swoim kucharzem, głuszyczaninem, absolwentem
szkoły gastronomicznej w  Zespole Szkół w  Głuszycy panem
Tomaszem Brzuszkiewiczem doceniło kunszt kul inarny
wszystkich konkursowych potraw, jednak najwyżej została
oceniona potrawa wykonana przez Jadłodajnię „Finezja”

w  Głuszycy. Miejsce drugie zdobyło sołectwo z  Sierpnicy,
miejsce trzecie Klub Relax z  Głuszycy. Wyróżniona została
także uczennica Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodo-
wej "CECH" z  Wałbrzycha Karol ina Narodzonek.

W  konkursie na palmę wielkanocną jury (pan Henryk Ja-
nas -mistrz rzemiosła artystycznego, artysta- plastyk oraz
pani Maria Burek-instruktor CK-MBP w  Głuszycy) pierwszą
nagrodę przyznało palmie wykonanej przez Przedszkole Sa-
morządowe w  Głuszycy. Miejsce drugie zdobyła świetl ica
wiejska w  Kolcach, miejsce trzecie uczennice Gimnazjum
Publicznego w  Głuszycy. Wyróżniono palmy: pani Jadwigi
Czepil-Kostańskiej, a   także Szkoły Podstawowej nr  2 oraz
Dominiki Mlazgi i   Agaty Krakowskiej ze Szkoły Podstawowej
nr  3.

Dzięki hojności sponsorów zwycięzcy i   wyróżnieni w  obu
konkursach zostal i nagrodzeni atrakcyjnymi upominkami.
Zwycięzca konkursu na potrawę otrzymał ekspres do kawy
Dolce Gusto i   jednodniowy staż w  restauracji „Dworzysko”,
zdobywca I I miejsca gril l kontaktowy i   jednodniowy staż
w  restauracji „Dworzysko”, zdobywca I I I miejsca czajnik elek-
tryczny, a   osoba wyróżniona odtwarzacz MP4 i   staż w  kuch-
ni Pałacu Jugowice. Dla najwyżej ocenionych palm
konkursowych przygotowano następujące nagrody: mate-
riały plastyczne, nagrodę pieniężną, zaproszenie na pizzę
do wybranej głuszyckiej restauracji lub pizzerii , karnety do
strefy Sauna - SPA w  Pałacu Jugowice, wejściówki do Starej
Kopalni oraz bilety do Teatru Dramatycznego w  Wałbrzy-
chu.

Organizatorzy – burmistrz Głuszycy i   dyrektor CK-MBP -
składają serdeczne podziękowania sponsorom obu konkur-
sów: państwu Magdalenie i   Robertowi Kandeferom, panu
Tadeuszowi Reczkowi, pani Anecie Maciejewskiej-Meble
i   Styl Sklep Wielobranżowy z  Głuszycy, panu Marianowi
Pawlikowi -Blacharstwo i   lakiernictwo samochodowe z  Bo-
guszowa- Gorc, restauracji "Dworzysko", Pałacowi Jugowi-
ce, Teatrowi Dramatycznemu w  Wałbrzychu, Starej
Kopalni-Centrum Nauki i   Sztuki w  Wałbrzychu oraz oso-
bom, które pragną pozostać anonimowe.

Szczególne podziękowania kierowane są do jury konkur-
su kul inarnego: pana Wojciecha Harapkiewicza (także za
pokaz gotowania), pana Daniela Twardo, pana Tomasza
Brzuszkiewicza oraz do jury konkursu plastycznego: pana

Henryka Janasa i   pani Marii Burek, a   także kamerzysty pana
Marcina Karczewskiego, pracowników CK-MBP oraz pani
Anety Musik i   pani Sabiny Jelewskiej za współorganizację.

Kiermasz wzbogaciły występy artystyczne. Specjalne po-
dziękowania dla pani Kamil i Wodyk wraz z  dziećmi ze Szko-
ły Podstawowej nr  2 za muzyczny występ świąteczny
i   członków orkiestry dętej na czele z  kapelmistrzem panem
Eugeniuszem Leciem.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom konkursu
na potrawę wielkanocną: restauracji „Stara Piekarnia”, re-
stauracji „Gościniec Sudecki”, „Tkalni Smaków”, Jadłodajni
„Finezja”, sołectwom z  Kolc, z  Sierpnicy i   z  Głuszycy Górnej,
klubowi "RELAX" z  Głuszycy, uczniom z  Rzemieślniczej-Za-
sadniczej Szkoły Zawodowej "CECH" z  Wałbrzycha oraz
uczestnikom konkursu na palmę wielkanocną : SP nr  2, SP
nr  3, Gimnazjum Publicznemu w  Głuszycy, Przedszkolu Sa-
morządowemu w  Głuszycy, świetl icy wiejskiej w  Kolcach,
osobom indywidualnym - dzieciom, młodzieży i   osobom
dorosłym, a   także wystawcom kiermaszu wielkanocnego:
pani Magdalenie Szyszce, pani Krystynie Kusiak, pani Miro-
sławie Sołtys, pani Lidii Kułakowskiej, pani Beacie Ignasiak,
pani Marii Burek oraz świetl icom wiejskim z  Kolc, z  Sierpni-
cy, z  Głuszycy Górnej i   z  Grzmiącej.

Zapraszamy na kiermasz w  przyszłym roku.
Oprac. UM, CK-MBP

Kiermasz wielkanocny
w  głuszyckim Centrum Kultury

Wizyta delegacji czeskiej w  Głuszycy
W  dniu 24 marca br. na zaproszenie burmistrza Głuszy-

cy pana Romana Głoda gościl iśmy w  Głuszycy delegację
czeską – starostę Rokytnic w  Orl ickich Górach pana Petra
Hudouska wraz z  radnymi Rady Miejskiej Rokytnic. W  spo-
tkaniu uczestniczyl i przedstawiciele Rady Miejskiej w  Głu-
szycy- pani Edyta Popek oraz pan Mariusz Kostrzyca,
a   także prezes Podziemnego Miasta Osówka pan Zdzi-
sław Łazanowski. Po powitaniu w  Urzędzie Miejskim go-
ście zapoznal i się z  profilem produkcji największego
głuszyckiego pracodawcy w  czasie spotkania z  panią

Anetą Kędzierską-Nowicką i   pracownikami firmy John
Cotton Europe Sp. z  o.o.  Następnie delegacja odwiedziła
firmę Suhorovsky Design Sp. z  o.o., gdzie zapoznawała się
z  procesem tuningowania aut i   podziwiła efekty końcowe
poddanych przeróbkom luksusowych samochodów, które
firma niedawno prezentowała na targach motoryzacyj-
nych w  Essen. Czescy radni i   starosta podziwial i   m.in. wi-
doki z  głuszyckich Kamyków, a  także zwiedzil i zabytkowy
kościół Matki Bożej Śnieżnej w  Sierpnicy. Pan Zdzisław Ła-
zanowski opowiadał gościom o  działaniami hitlerowców
w  czasie I I wojny światowej w  okol icach Osówki i   oprowa-
dził delegację po Podziemnym Mieście trasą ekstremalną.

W  trakcie spotkania burmistrz Głuszycy i   starosta Ro-
kytnic podjęl i decyzję o  podpisaniu umowy partnerskiej
i   nawiązaniu współpracy pomiędzy Głuszycą a  Rokytnica-
mi.

Burmistrz Głuszycy pan Roman Głód składa serdeczne
podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się
do zorganizowania spotkania z  delegacją czeską, w  szcze-
gólności pani Anecie Kędzierskiej-Nowickiej, pani Sylwii
Leś, pani Monice Kubiak z  JCE, panu Sławomirowi Sucho-

rowskiemi oraz panu Michałowi Sokalowi z  Suhorovsky
Design, pani Justynie Pokorskiej za sprawne tłumaczenie
rozmów polsko-czeskich, panu Grzegorzowi Czepilowi,
pani Magdalenie Szyszce, pani Wioletcie Olszewskiej oraz
panu Zdzisławowi Łazanowskiemu.

Oprac. SJ

Miło nam poinformować, że głuszycka firma Su-
horovsky Design Sp.
z  o.o.  została laureatem Dolnośląskiego Plebiscytu
Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu” w  kategorii Mi-
kro Firma. Celem plebiscytu zorganizowanego
przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego i   portal
www.naszbiznes24.pl. było docenienie pracy wy-
różniających się przedsiębiorców, promowanie
przedsiębiorczości w  regionie i   zwrócenie uwagi na
tych, którzy stworzyl i własny, dobrze prosperujący
biznes. Do konkursu firmy zgłaszały się samodziel-
nie i   bezpłatnie, wypełniały tylko odpowiedni for-
mularz.

Nagrody przyznano w  kategoriach: Mikro Firma,
Mała Firma, Średnia Firma, Biznes Odpowiedzialny
Społecznie, Samorząd Przyjazny Biznesowi, Pierw-
szy Biznes i   Osobowość. Oprócz Suhorovsky Design
Sp. z  o.o.  tytuł laureata Dolnośląskiego Plebiscytu
Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu” zdobyl i Dariusz
Miłek, GEOTRADE Sp. z  o.o., Frankonia Poland Sp.
z  o.o., SKC Haas Polska Sp. z  o.o., Abe Grupa Kre-
atywna Małgorzata Jaskólska i   Gmina Miasto Świd-
nica. Do rywalizacji o  statuetki wykonane przez
Dorotę Dziekiewicz-Pil ich, artystkę-rzeźbiarkę, au-
torkę  m.in. prestiżowego Fryderyka stanęło aż 60
firm. Oprócz statuetek laureaci otrzymali czeki roz-
wojowe na szkolenia i   promocję.

Dolnośląski Plebiscyt Gospodarczy „Gwiazdy Biz-
nesu” można uznać za jedno z  najważniejszych wy-
darzeń gospodarczych na Dolnym Śląsku
w  bieżącym roku. Prezes Zarządu Funduszu Regio-

nu Wałbrzyskiego pan Robert Jagła za-
pewnia, że plebiscyt będzie
organizowany cykl icznie. Na finałowej
gal i w  Starej Kopalni w  Wałbrzychu
w  piątek 1 7 kwietnia 201 5 r. nagrodę dla
Suhorovsky Design odebrał jej założyciel
pan Sławomir Suchorowski, któremu
gratulujemy i   życzymy dalszych sukce-
sów.

Firma Suhorovsky Design zajmuje się
profesjonalnym styl ingiem/tuningiem
nadwozi samochodowych. Bazuje na
ogromnym doświadczeniu zespołu, któ-
ry dzięki swojej pasji , kreatywności i   za-
angażowaniu przeobraża samochody
w  unikatowe i   wyjątkowe dzieła sztuki,
oferujące ich właścicielom niepowtarzal-
ne przeżycia i   możl iwość wyróżnienia się
wśród setek innych użytkowników. Po-
czątki firmy sięgają połowy lat 90-tych.
Obecnie Suhorowsky Design posiada
w  swojej ofercie kilkadziesiąt projektów
głównie do samochodów Porsche i   Mer-
cedes. Rocznie sprzedaje ponad 200 ze-
stawów body kits (body kitów) do
kilkunastu krajów świata, w  tym do Sta-
nów Zjednoczonych, Japonii, Kataru,
Arabii Saudyjskiej, Wielkiej Brytanii i   N ie-
miec. Więcej informacji na: www.suhoro-
vsky-design.pl /
www.suhorovsky-design.com.

oprac. SJ
Zdjęcia użyczone przez SuhorovskyDe-

Firma Suhorovsky Design
z  Głuszycy„Gwiazdą Biznesu"

kwiecień/maj 201 5 · KURIER GŁUSZYCKI



Wzmianki o  tkactwie w  okol icach Głuszycy sięgają
początku osadnictwa w  okresie średniowiecza. Kar-
czowanie lasów i   pozyskiwanie terenów pod upra-
wy  m.in. lnu, sprzyjało rozwojowi chałupniczej
produkcji płótna. Najbardziej gwałtowny wzrost zano-
towano jednak bezpośrednio po zakończeniu Wojny
Siedmioletniej (1 756-1 763), której rezultatem było
ostateczne potwierdzenie panowanie Prus na terenie
Śląska i   Kotl iny Kłodzkiej. Wzrost l iczebności warszta-
tów tkackich w  okresie 1 765-1 805r. w  powiecie świd-
nickim, do którego należała również Głuszyca (do
1 81 7r.) wyniósł 21 0%1 . Tak znaczący rozwój zdolności
produkcyjnych materiałów pociągnął za sobą zwięk-
szenie ilości zakładów zajmujących się dalszą obrób-
ką, czyl i bielarni, foluszów, magl i, krochmalni, suszarni
itp. Pomysł zbudowania w  Głuszycy wykańczalni, któ-
ra znacząco skróciłaby czas obróbki gotowego płótna,
zrodził się w  jeszcze w  końcu lat 60-tych XVII I wieku.
W  styczniu 1 768r. odbyło się spotkanie nadleśniczego
Hel lera, reprezentującego Hochbergów, oraz 3 biela-
rzy i   miejscowych kupców - dwóch z  Głuszycy i   jedne-
go z  Kolc. Kupcy odmówil i jednak podjęcia się
proponowanej im budowy zakładu, głównie ze
względów finansowych i   ryzyka związanego z  samo-
dzielnym prowadzenie takiej działalności, ale jedno-
cześnie zadeklarowali daleko idącą pomoc finansowa
przy real izacji takiej inwestycji przez Hochbergów.
Wybór Głuszycy nie był przypadkowy, leżała ona
w  centrum tkackim dóbr Hochbergów. Głuszycka wy-
kańczalnia była jedną z  nowocześniejszych, skupiała
w  sobie niemal wszystkie procesy związane z  końco-
wą obróbką płótna. Na budowę wykańczalni Hoch-
bergowie zaciągnęl i pożyczkę w  wysokości 4300
talarów, z  czego 1 650 z  kasy pożyczkowej Ziemstwa
Kredytowego. Wśród wierzyciel i znaleźl i się kupcy
z  Głuszycy, Kolc i   Dzierżoniowa. Gotowość do udziele-
nia pożyczki zgłosil i również kupcy z  Wal imia, ale
Hochbergowie miel i już zgromadzony kapitał i   zrezy-
gnowali z  dalszego zadłużenia. Sama budowa nie

sprawiała większych proble-
mów. Na lokal izację wybrano
teren tartaku Leichtmanna
(napędzany kołem wodnym)
u   zbiegu Bystrzycy i   Złotej Wo-
dy. W  pierwszym etapie (ok.
1 769/70) postawiono magiel
wodny. W  kolejnych latach za-
kład rozbudowano o  folusz,
budynek końcowej fazy apre-
tury, krochmalnię i   suszarnię
wydano ok. 1 0  tys. Talarów,
z  czego 2  tys. na zakup gruntu.
O  znaczeniu głuszyckiej wy-
kańczalni świadczą następują-
ce l iczby: ze 1 49  tys. kop płótna
(kopa= 60 łokci, czyl i ok. 21
mb), przerabianych w  dobrach
Hochbergów 38  tys. przypada-
ło na w  samą Głuszycę. Dodat-
kowo w  sąsiednich wioskach: Sierpnicy, Głuszycy
Górnej, Kolcach, Łomnicy przerabiano łącznie ok.
60  tys. kop. Tak więc na terenie obecnej gminy obra-
biano przeszło 2/3 płótna lnianego Hochbergów.

Zakład w  Głuszycy miał charakter usługowy i   prze-
rabiał płótno dostarczane przez kupców lub ich agen-
tów, którzy skupowali je od okolicznych
tkaczy-chałupników. Wykańczalnia funkcjonowała
pod pełną kontrolą właściciel i Książa do 1 830r. gdy
przeszła w  dzierżawę. Z  różnym skutkiem funkcjono-
wała do lat 60-tych XIX w., ustępując miejsca nowym
zakładom, które w  latach 40-tych rozpoczęły produk-
cję płótna na nowych krosnach napędzanych mecha-
nicznie z  wykorzystaniem maszyn parowych. Proces
produkcyjny obejmował zarówno przygotowanie su-
rowca, produkcję przędzy, tkanie jak i   końcową ob-
róbkę uszlachetniającą. Pierwszą wzmiankę
o  rozpoczynającej się w  Głuszycy rewolucji przemy-
słowej znajdujemy w  książce Oskara Vogt’a   „Aus ver-

gagenen Tagen.” z  1 878r. Inicjatorem zmian był
August Grossmann, który w  1 839r. rozpoczął budowę
fabryki na 50 krosien, a   w  1 846r. pracowało już 200
maszyn. Wzrost produkcji pociągał za sobą kolejne in-
westycje. W  latach 1 865-66 dla zapewnienia wody na
potrzeby nowej maszyny parowej, w  dol inie Marco-
wego Potoku wybudowano dwa stawy (to dziś 4 i   5)
o  pojemności 705 886 i   640 095 stóp sześciennych
czyl i ok. 20 i   1 8  tys. m3.

Rozwój produkcji przemysłowej odcisnął piętno
nie tylko na krajobrazie, a   spowodował też wiele
zmian społecznych. Miał istotny wpływ na to, jaką
Głuszycę znamy i   jaką pamiętamy z  lat powojennych.

Grzegorz Czepil

4

Wzmianki o  tkactwie w  okolicach Głuszycy

1 .  „Z  dziejów wykańczalni tkackiej w  Głuszycy” Stanisław Mi-
chalkiewicz, Studia i   materiały z  dziejów Śląska tom IV , Śląski
Instytut Naukowy w  Katowicach, wyd. Zakład Narodowy im.
Ossol ińskich Wrocław-Warszawa-Kraków 1 962r.

Ostatni tkacz ręczny w  Głuszycy Górnej pracował do połowy lat 30-tych XX w.

Włodarz stał się symbolem tajemnicy wojsko-
wej, bo niemiecka inwestycja wojenna była prowadzona
w  tak daleko idącej konspiracji , że do dziś nie udało się
ostatecznie rozszyfrować faktycznych zamiarów wodza
I I I Rzeszy, Adolfa Hitlera i   jego sztabu. Jest też synoni-
mem okrucieństwa i   zbrodni wojennych, ponieważ zgi-
nęło tu dziesiątki tysięcy więźniów obozu
koncentracyjnego Gross-Rosen z  głodu, nieludzkich wa-
runków zakwaterowania i   katorżniczej pracy.

Masyw Włodarza, to niewątpl iwie magnes dla
turystów, odkrywców tajemnic historii , poszukiwaczy
skarbów, ale Głuszyca ma jeszcze inne walory krajobra-
zowe, przyrodnicze, historyczne, o  których znacznie
mniej mówi się i   pisze. To nie Włodarz jest najwyższą gó-
rą w  gminie Głuszyca i   nie w  tym masywie górskim od-
notowujemy największą powierzchnię lasów. Jest ich
więcej po drugiej, zachodniej stronie miasta, w  paśmie
Gór Suchych, należących do Gór Kamiennych. Tam wła-
śnie leży najwyższa góra w  granicach administracyjnych
gminy Głuszyca, a   jest nią, choć mało kto o  tym wie –
Waligóra, najwyższy szczyt Gór Kamiennych, l iczący
936  m., u   stóp którego znajduje się chętnie odwiedzane
przez wałbrzyszan schronisko „Andrzejówka”. Dobrze wi-
doczny z  centrum Głuszycy Waligóra wyrasta w  postaci
stromego stożka z  wydłużonym spadającym w  dół
grzbietem. Sąsiaduje bezpośrednio z  czeskim Szpicza-
kiem (880  m.), na którym nasi sąsiedzi postawil i wieżę
widokową, cel l icznych wycieczek pieszych, zarówno
czeskich jak i   polskich.

Wal igóra zdobył sobie duży rozgłos jako punkt
docelowy licznych wycieczek, był wtedy odsłonięty i   sta-
nowił znakomity punkt widokowy na całą okol icę.

W  okresie międzywojennym istniał na wschodnim zbo-
czu, 1 0 minut od szczytu, domek myśl iwski, szumnie
zwany zameczkiem. Być może stąd się wzięły błędne in-
formacje w  niektórych polskich przewodnikach, podają-
ce jakoby na Waligórze były ruiny dawnego zamku. Po
1 945 roku stała tam na zarośniętym już wówczas szczy-
cie wieża triangulacyjna, służąca jako widokowa. Później
uległa zniszczeniu i   została rozebrana. To przykre, że nie
ma kto takiej wieży postawić, bo Waligórą nie interesuje
się nie tylko Głuszyca, ale także dużo większy Wałbrzych,
dla którego Waligóra winien być tak samo ważny jak
Chełmiec, Borowa czy Trójgarb, a   Andrzejówka winna
stać się oczkiem w  głowie wszelkich powiatowych pro-
gramów turystycznych.

Na Waligórze ruin zamku nie znajdziemy, ale
wystarczy zejść parę kroków niżej żółtym szlakiem
i   w  gąszczu leśnym odkryjemy ciekawostkę dawnego
budownictwa obronnego – ruiny zamku Radosno. To
jedna z  dziewięciu takich budowli w  rejonie Wałbrzy-
skim z  czasów Bolków Świdnickich, książąt z  rodu Pia-
stowskiego. Postawiono ją w  I I połowie XI I I wieku dla
obrony granic.

Niedaleko stąd, na majestatycznym wzgórzu –
patrząc od strony drogi z  Rybnicy Leśnej do Głuszycy –
nad karkołomnym urwiskiem, wznosiły się ongiś potęż-
ne mury kolejnego zamczyska. Nosi ono nazwę – Rogo-
wiec. Dziś możemy oglądać tylko resztki budowli, ale
wycieczka piesza do ruin Rogowca, to wyjątkowe prze-
życie. Z  jednej strony – zabytek historyczny, ruiny murów
i   zamkowej wieży, z  drugiej – rozległa panorama Sude-
tów Wałbrzyskich z  dominującym Chełmcem i   Borową,
a   dalej, na zachód, przez większą część roku biała Śnież-

ka i   Karkonosze. Przechodząc na przeciwległą stronę
wierzchołka Rogowca (szczyt ma tę samą nazwę, co za-
mek), podziwiamy krajobrazy Gór Sowich i   Suchych,
a   u   dołu, w  rozległej kotl inie, otoczoną pierścieniem gór,
kolorową Głuszycę.

Budowa zamczyska w  takim miejscu budzi po-
dziw i   zdumienie. To był wielki wyczyn wytaszczyć na
wysoką górę taką masę łamanego kamienia, drewnia-
nych umocnień, cementu i   piasku, by postawić tam wie-
żę obronną i   dwumetrowej szerokości mury. Ale trudno
sobie wyobrazić lepszy punkt obserwacyjny. Stąd moż-
na było dostrzec z  daleka kolumny zbrojnych rycerzy
zagrażających księstwu, a   także karawany kupieckie. To-
też po latach zagnieździl i się tutaj rycerze-rabusie, na-
padający na przejezdnych kupców i   możnowładców.
Dopiero pod koniec XV wieku, z  rozkazu króla węgier-
skiego Macieja Korwina, ekspedycja wojskowa zburzyła
zamek.

Zachowały się na szczęście ruiny zamku, znamy
jego historię, to miejsce urzekające pięknem przyrody
i   krajobrazu, wiodą tędy szlaki turystyczne. Co jeszcze
potrzeba by znacznie lepiej niż dotąd wykorzystać ten
dar natury? Trzeba pomysłów, odwagi, determinacji
i   chęci. Głuszyca podobnie jak Wałbrzych i   cały powiat
wałbrzyski mają olbrzymie, niewykorzystane dotąd
możl iwości, by wspólnie zbudować równy Jeleniej Górze
lub Kłodzku, kolejny na Dolnym Śląsku region turystycz-
no-wypoczynkowy.

Stanisław Michal ik
c.d. w  kolejnym numerze

Czym Głuszyca może zadziwić? cz.2
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Powołanie Komisji Doraźnej
29 stycznia 201 5r Rada Miejska

w  Głuszycy podjęła uchwałę nr  5/33/1 5
w  sprawie powołania doraźnej Komisji ds.
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Aglomeracji Wałbrzyskiej w  celu współpra-
cy przy programowaniu i   wdrażaniu zadań
real izowanych przy współudziale funduszy
Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz środków
z  Unii Europejskiej na lata 201 4-2020. Skład
Komisji stanowią wszyscy radni Rady Miej-

skiej. W  trakcie obrad Komisji Rada Miejska
tworzy ponadto plan podstawowych za-
dań, jakie należałoby w  Głuszycy wykonać
w  ciągu kilku najbl iższych lat. Plan będzie
miał za zadanie wyznaczyć kierunki działa-
nia władz samorządowych na najbl iższe la-
ta. Dokument ten będzie poddany
konsultacjom społecznym, w  których głos
mieszkańców będzie miał wpływ na jego
ostateczny kształt.

MW

Głuszyccy karatecy na Międzynaro-
dowym Turnieju Shinkyokushin

W  sobotę 1 1 kwietnia 201 5 roku w  Kobierzycach
zawodnicy Głuszyckiego Klubu Karate wzięl i udział
w  Międzynarodowym Turnieju Shinkyokushin. W  turnieju
wystartowało około 450 zawodników w  formule Ful l
Contact. W  zawodach wzięły udział ekipy  m.in. z  Rosji ,
z  Austrii , z  N iemiec i   z  Czech. Poziom walk był bardzo wy-
soki. Nasi zawodnicy w  składzie: Emil ia Sobieraj, Martyna
Dylak, Kewin Błachotnik, Szymon Prorok, Maciej Stani-
szewski, Szymon Pieroń, Bartosz Warszczuk i   Kacper Sło-
miński pokazal i się jak z  najlepszej strony. Ostatecznie na
podium znaleźl i się: Emil ia Sobieraj ( I I I miejsce) oraz Kac-
per Słomiński (I I I miejsce). Gratulujemy głuszyckim me-
dal istom i   pozostałym zawodnikom Głuszyckiego Klubu
Karate oraz trenerowi panu Mariuszowi Lesiowi. Życzy-
my dalszych sukcesów sportowych.

Oprac. SJ

W  dniach 21 -28 marca w  czeskim Pilznie
odbyły się historyczne, bo pierwsze Mistrzostwa
Europy w  Trójboju Siłowym Klasycznym. Na starcie
stanęl i również reprezentujący barwy Polski za-
wodnicy UKS GIM Głuszyca: Wioletta Sobczak, Ka-
mil Dec i   Andrzej Woźniak. Tradycyjnie głuszyccy
siłacze wracają z  każdej międzynarodowej impre-
zy z  dorobkiem medalowym i   nie inaczej było tym
razem. Srebrny medal zdobył debiutujący na tak

poważnych zawodach Andrzej Woźniak, który był
drugi w  kategorii wagowej do 1 20  kg juniorów do
lat 1 8 z  wynikiem 555  kg ( 220 + 1 1 5 + 220 ).

O  podium otarła się
Wioletta Sobczak, która
zajęła czwarte miejsce
w  kategorii do 57  kg
juniorek do lat 1 8 z  re-
zultatem 290  kg ( 1 07,5
+ 52,5 + 1 30 ). Na po-
cieszenie przypadł jej „
mały ” brązowy medal
w  martwym ciągu. Dal-
sze miejsce zajął de-
biutujący w  gronie
juniorów do lat 23 Ka-
mil Dec. Nasz najbar-
dziej utytułowany
trójboista został sklasy-
fikowany na 1 0 pozycji

z  wynikiem 355  kg ( 1 65 + 1 1 0 + 1 80 ). Cała trójka
poprzez udany start potwierdziła swoją kwalifika-
cję na czerwcowe Mistrzostwa Świata w  Finlandii.
Wtedy nasi zawodnicy stoczą walkę o  kolejne me-
dale. Gratulacje dla zawodników i   trenera pana
Jacka Kędzierskiego. Trzymamy kciuki za naszych
sportowców z  klubu UKS GIM Głuszyca.

Oprac. JK

Gmina Głuszyca zgłosiła lokal izację placu
zabaw przy ul. Ogrodowej do konkursu
„Podwórko NIVEA”. Lokal izacja widnieje na
oficjalnej stronie konkursu ,,Podwórko NI-
VEA” – www.nivea.pl/podworko w  zakład-
ce „Twoja Lokal izacja”. Spośród wszystkich
zgłoszeń konkursowych wybranych zosta-
nie przez internautów 40 lokal izacji w  Pol-
sce, w  których powstaną place zabaw
NIVEA. Warunkiem zakwalifikowania się
do grupy 40 zwycięzców jest ilość głosów
przyznanych danej lokal izacji .

Zachęcamy Państwa do oddawania gło-
sów na lokal izację „Podwórka NIVEA” przy
ul. Ogrodowej w  Głuszycy poprzez głoso-
wanie na stronie www.nivea.pl/podwor-
ko. W  zakładce „Twoja Lokal izacja” prosimy
odszukać nasz plac zabaw i   zagłosować.
Głosowanie trwa od 1 kwietnia do 31 ma-
ja 201 5 r. Z  jednego adresu poczty inter-
netowej można oddać dziennie tylko
jeden głos, więc o  głosowanie prosimy
każdego dnia w  ciągu kwietnia i   maja.
Dzięki codziennemu „kl ikaniu” na lokal i-
zację w  Głuszycy zwiększamy szansę na
bezpłatne zagospodarowanie placu za-
baw dla dzieci przy ul. Ogrodowej. Prosi-
my Państwa o  wsparcie!

Oprac. UM

W  kwietniu i   w  maju głosuj co-
dziennie na Podwórko NIVEA

przy ul. Ogrodowej!

Bezpłatne zajęcia dla głuszyckich seniorów
Fundacja „Ra-

zem” rozpoczęła real i-
zację projektu pt. „Ucz
się uczyć innych” dla
40 mieszkańców gmi-
ny Głuszyca w  wieku
+60. Projekt real izo-
wany jest w  ramach
Rządowego programu
na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Star-
szych na lata 201 4 –
2020. Celem projektu
jest wykorzystanie

potencjału społeczno- zawodowego osób oraz włączenie ich
w  pełnienie różnych ról społecznych w  życiu publicznym.

W  ramach projektu oferujemy bezpłatne warsztaty oraz
szkolenia, w  tym: Trening pamięci i   koncentracji . Akademia bez-
piecznego, zdrowego i   aktywnego seniora: Moduł I : Problemy i   za-
grożenia społeczne osób starszych Moduł I I : Bezpieczny senior
Moduł I I I : W  zdrowym ciele zdrowy duch. Komputerowa akademia
seniora.Teraz my pomagamy. Udział w  projekcie jest bezpłatny.
Gwarantujemy materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz certyfika-
ty. Zainteresowanych mieszkańców Głuszycy, którzy ukończyl i 60
rok życia zapraszamy do udziału w  projekcie. Informacja telefo-
niczna pod numerem 74 666 30 06 . Fundacja „Razem”

Głuszyczanie na Mistrzo-
stwach Europy w  Pilznie
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Wywiad z WaldemaremWalczakiem cz.2
KG: Miał Pan wyższe wykształcenie elektryczne. Od
kogo uczył się Pan włókiennictwa, czyli zagadnień
z  branży w  której przyszło Panu zarządzać?

W. Walczak: Problem polegał na tym, że ówcześni inży-
nierowie niechętnie chciel i dziel ić się wiedzą z  innymi, a   ja
byłem elektrykiem, nie wiedziałem na temat włókiennic-
twa nic. Uczyłem się więc poprzez słuchanie, oglądanie
i   myślenie. Trudno się było zorientować w  miernictwie
włókienniczym ponieważ są to miary związane albo z  wa-
gą określonej długości przędzy, albo z  długością określo-
nej wagi. Pozwoliło mi to w  ostatnim okresie zawodowym
wykorzystać w  miarę biegle tę wiedzę do sprawdzania,
rozumienia i   określania parametrów tkanin. Nie powie-
działbym żeby mnie to specjalnie pociągało, nato-
miast wynikało z  długoletniej pracy, obserwacji
i   zadawania sobie pytań. Po pierwsze zastanawiało
dlaczego coś dzieje się w  taki, a   nie inny sposób, a   na-
stępne pytanie, to jak to zmierzyć. Nie korzystałem
jakoś szczególnie z  podręczników dla włókienników.
Nauka wychodziła samoczynnie przy obserwacji pro-
cesów produkcyjnych.

KG: Czy w  tamtych czasach było miejsce dla wizjo-
nerów, osób wybiegających w  przyszłość myślą
ekonomiczną, bądź technologiczną?

W. Walczak: Jedyne ograniczenia jakie mogły wyni-
kać, wynikały z  rol i Zjednoczenia jako jednostki nad-
rzędnej. To Zjednoczenie rozdzielało pieniądze, a   poza
tym trudność polegała na tym, że wiele materiałów
było przydzielanych na podstawie wcześniej przygo-
towanego zapotrzebowania. To utrudniało i   ograni-
czało. Dla mnie wizjonerem był pan dyrektor Ryszard
Bubliński, który wnosił do „Argopolu” ducha ożyw-
czego. Wraz z  dyrektorem ds. technicznych, inż. Lesz-
kiem Ostrowskim, próbowali wdrażać nowinki
techniczne. Jako młodzi, wykształceni ludzie miel i dużo
ciekawych pomysłów. Nie spotkałem się z  tym, aby ktoś
był wyśmiewany za to, tzw. dzisiaj wizjonerstwo. Poza tym
było coś takiego, jak ruch racjonal izatorski, który polegał
na tym, aby wdrażać w  życie myśl technologiczną uła-
twiającą pracę. Były związane z  tym anegdoty, kiedy to
przedstawiano projekty zaczerpnięte na przykład z  prasy
branżowej, ale rzecz polegała na tzw. twórczym przysto-
sowaniu do potrzeb zakładowych czegoś, co już gdzieś
istniało. Tutaj można było dopatrzeć się ironicznego spoj-
rzenia na tych tzw. racjonal izatorów, którzy uczynil i sobie
z  takiego działania źródło dochodu, ponieważ szły za tym
pieniądze. Jednakże tego działania nie można nazwać pa-
trzeniem w  dalszą przyszłość.

KG: Czy w  tamtych czasach ludzie przejawiali zaintere-
sowanie historią miasta, rodziną Kauffman, założycie-
lami zakładów włókienniczych?

W. Walczak: To jest temat, który poza niel icznymi ludźmi,
nikogo nie interesował. Mnie interesowała ta historia i   sta-
rałem się dotrzeć do dokumentów. Były one najczęściej
przechowywane w  szafach pancernych i   nikt nie wiedział
co z  nimi robić. Natrafiłem na kilka planów z  różnych
okresów. Żywą historią były książki dotyczące dozoru
technicznego kotłów parowych. Co trzy lata miała miejsce
tzw. rewizja wewnętrzna kotła. Najciekawszą rzeczą były
rysunki techniczne z  końca XIXw., z  lat 1 898-1 899. Prze-
trwała cała dokumentacja prowadzona od chwil i przeka-
zania kotłów do eksploatacji . Kiedyś znaleźl iśmy w  szafie
pancernej oryginalny niemiecki plan Wüstegiersdorf,
z  nazwami ul ic, określonymi miejscami. W  latach 70-tych
plan ten trafił na deskę kreślarską w  naszym zakładzie,
przerysowano go na kalkę, zrobiono odbitkę i   stanowił on
podstawę do późniejszych planów miasta, które były i   są
publicznie przedstawiane. Ja nie wiem czy ktokolwiek in-
ny miał jeszcze taki plan, ale ten nasz został przekazany
przez Sekretarza Rady Narodowej, Panią Torbacką ówcze-
snemu Naczelnikowi. Nie było wtedy dokumentów, na
podstawie których można byłoby poznać historię przed-
siębiorstwa. W  latach 90-tych osobiście sporządziłem na
potrzeby agencji przy Urzędzie Wojewódzkim taką histo-
rię. Była również sporządzona, jeżel i dobrze pamiętam,
przez Pana Gorzędowskiego z  ówczesnej Trybuny Wał-
brzyskiej, kronika przedsiębiorstwa, doprowadzona do
roku 1 964. Ja ją jeszcze jako dyrektor Argopolu miałem
i   tam też zostawiłem. Co się z  nią później stało - nie wiem.

KG: Jak na przestrzeni lat oraz wielu przemian wyglą-
dało zarządzanie przedsiębiorstwem?

W.Walczak: Jeżel i chodzi o  rynek, to istniał tylko jeden –
rynek zbytu. Centralny planista, którym było ówczesne
Zjednoczenie, czy też Resort czyl i Ministerstwo Przemysłu
Lekkiego określały potrzeby w  każdej dziedzinie życia
tekstylnego, a   więc również w  i lości przędzy, która była
potrzebna konkretnym odbiorcom (dziewiarzom, tka-
czom), zgłaszającym swoje potrzeby. Przez bardzo długi
czas był to rynek producenta. Dopiero od 1 982r. coś za-
częło się zmieniać. Przedsiębiorstwa odzyskały pewien ro-
dzaj samodzielności w  kształtowaniu potrzeb. Czyl i trzeba

było pytać odbiorców co będą potrzebowali i   na tej pod-
stawie bilansowało się potrzeby. Z  końcem 1 981 r. bardzo
duża grupa ludzi odeszła na wcześniejsze emerytury
i   w  sposób bardzo znaczący zmalało zatrudnienie. 1 3
grudnia 1 981 roku wprowadzono stan wojenny, który
znacznie ograniczył swobodę podejmowania decyzji, oraz
możl iwości komunikacji . Pracowało się wtedy przez kilka
miesięcy bez żadnej łączności, bez telefonów, z  zapasów,
trochę „w  ciemno”. Od 1 stycznia 1 982r. wchodziły w  życie
nowe przepisy o  przedsiębiorstwie państwowym, związ-
kach zawodowych i   pakiet przepisów ekonomicznych na-
zywany reformą Baki. Trudno było wtedy prowadzić
przedsiębiorstwo ze względu na wyżej wymienione ogra-
niczenia, a   trzeba było przebranżowić zakład do wyboru

takiego produktu, który przynosił największy profit. Udało
mi się wtedy nawiązać znacznie lepszą, niż dotychczas
współpracę z  odbiorcami dziewiarskimi, dla których pro-
dukcja była mniej czasochłonna i   można było nadążyć
z  zapotrzebowaniem, a   odpisy dewizowe gwarantowały,
że szybciej można było zdobyć środki na zakup niezbęd-
nych maszyn i   urządzeń, szczególnie z  zagranicy.

Na przestrzeni lat miel iśmy do czynienia z  koniecznością
zmniejszania kosztów. W  1 977r.. produkcja odbywała się
od Kudowy, poprzez Głuszycę, Jedl inę-Zdrój i   Kowary.
Kiedy odchodziłem z  zakładu cała produkcja przędzy
i   włóczki odbywała się w  Głuszycy, w  budynku przy ul.
Grunwaldzkiej nr  1 6. .

Przeszl iśmy również w  krótkim czasie od 1 983 do 1 989 r
pięć kontrol i NIK-u   jako jedyny zakład w  Głuszycy, jednak
żadna z  nich nie wykazała nieprawidłowości. Po ostatniej
kontrol i powołałem specjalny zespół, który miał za zada-
nie przeniesie produkcji z  ul . Kłodzkiej na ul. Grunwaldz-
ką. W  ciągu dwóch tygodni zespół opracował
i   przygotował pełny plan, a   w  ciągu kolejnych trzech mie-
sięcy wszystkie maszyny i   urządzenia zostały przeniesione
do jednego budynku. Przyniosło to potężne oszczędno-
ści, potanienie kosztów działania przedsiębiorstwa. Prze-
niesienie produkcji to był przykład na doskonałą pracę
ludzi w  bardzo krótkim czasie. Gdybyśmy to zlecil i do biu-
ra projektowego, to trwałoby to o  wiele dłużej i   byłoby
dużo droższe. Pracownicy traktowali to jako swoje miejsce
i   pewnie stąd takie podejście. Nikt nie przypuszczał prze-
cież wtedy, że za kilka lat dojdzie do zamknięcia zakładu.

KG: Ograniczanie kosztów działalności każdego
przedsiębiorstwa nie jest popularne i   zazwyczaj spo-
tyka się z  niezadowoleniem pracowników.

W. Walczak: Tak, oczywiście. Najtrudniejsze do podjęcia
są zawsze decyzje personalne. W  pierwszym dniu roku
1 990 spotkal iśmy się na posiedzeniu, kiedy to już wie-
działem, że będziemy zmuszeni wysłać wiele osób na
emerytury. Najtrudniejszym zadaniem było przekonanie
tych osób, aby zgodziły się przejść na wcześniejsze eme-
rytury. Kiedy jednak pracownicy dowiedziel i się, że wyso-
kość emerytur będzie nie mniejsza, niż ówczesne zarobki,
to większość się zgodziła. Dzięki temu udało się uniknąć
zwolnień grupowych. Równolegle zaczęl iśmy odrzucać
od przedsiębiorstwa kosztochłonne nieruchomości. Bu-
dynki przy ul. Kłodzkiej i   Lipowej zostały oddane pod za-
rząd Gminy. Przekazal iśmy także Gminie zakładowe
przedszkole oraz zl ikwidowaliśmy przewozy pracownicze.
Wyzbywaliśmy się sprzętu,  t.j. samochodów osobowych
czy autobusu. Wszystko wymagało zgody Rady Pracowni-
czej. Potrzeba takich zmian została odpowiednio przed-
stawiona, wytłumaczona, ludzie dostal i do ręki wyl iczenia,
z  których jasno wynikało, że takie decyzje są niezbędne.
Dzięki takiemu zarządzaniu „Argopol” przetrwał najdłużej
z  głuszyckich firm branży włókienniczo-tekstylnej. Nie tyl-
ko obniżyl iśmy koszty, ale i   rozpoczęl iśmy usługowe przę-
dzenie na rynek zagraniczny. Tak więc mimo wszystko,
przedsiębiorstwo nieźle sobie radziło. Na początku lat 90-
tych wypracowaliśmy zysk roczny, który został rozdzielo-

ny pomiędzy załogę. Zarządzanie przedsiębiorstwem
w  tamtych czasach było niezmiernie trudne, ponieważ
zmieniała się polska gospodarka i   przedsiębiorstwa,
a   zwłaszcza ich kadra również podlegała tym zmianom.
Oczywiście dzisiaj się to lekko opowiada, ale te lata trud-
nych decyzji zostały okupione zdrowiem. To był ogromny
stres i   obciążenie, bo podejmowane decyzje dotyczyły
ponad 200 pracowników i   członków ich rodzin. Tak więc
nie były to łatwe czasy, ale tak, jak żołnierza w  walce, tak
zarządzających poznaje się dopiero w  działaniu. Najbar-
dziej wtedy, kiedy trzeba podjąć niepopularne decyzje.

KG: Czy na osobach, które wprowadzają trudne zmia-
ny, podejmują niepopularne decyzje, próbując dosto-

sować się do panujących warunków, nie leży też
pokazanie ogółowi sposobu i  odpowiedniego po-
ziomu dyskusji?

W. Walczak: W  każdych warunkach funkcjonowania
przedsiębiorstwa, należy stworzyć taką argumenta-
cję, która zyska akceptację ogółu. Jeżel i ludzie otrzy-
mają jasny przekaz, to bardziej rozumieją i   są w  stanie
szybciej zaakceptować pewne zmiany. Całe życie je-
steśmy przyporządkowani czemuś – albo idei, albo
porządkowi życia, albo konwenansom, co powoduje,
że musimy zachować się w  dany sposób. To samo do-
tyczy życia zawodowego, z  tym, że jest to o  tyle trud-
niejsze, że podejmowane decyzje dotyczą nie tylko
stanu posiadania, ale i   losu ludzi.

KG: Słuchając tych wspomnień, można określić
Pana jako wizjonera na miarę ówczesnych czasów.
Czy zgadza się Pan z  tym określeniem?

W. Walczak: Byłem jednym z  niewielu dyrektorów,
którzy przeszl i ze strony technicznej, na stanowisko
naczelnego dyrektora, czyl i stanowisko zarządcy,

gdzie rolę odgrywała ekonomia oraz konieczność patrze-
nia w  dalszą przyszłość, aniżel i tylko rok czy kwartał do
przodu. Nie nazwałbym siebie wizjonerem, starałem się
jedynie przewidywać kierunki, w  które należało podążyć.
Nie da się jednak wszystkiego przewidzieć, jak na przy-
kład załamania, które dotknęło nas w  1 994r. Odbiorcy
przestal i płacić, a   ich weksle pozostawały bez pokrycia.
Przez kilka lat weksle były w  obrocie i   były podstawową
formą zapłaty.

KG: Czy z  perspektywy lat, decyzję o  przyjęciu posady
dyrektora zarządzającego, uważa Pan za słuszną?

W. Walczak: To jest trudne do oceny ponieważ patrzę
dzisiaj z  innej perspektywy. Nie tylko z  takiej, co mogłem
zrobić dla zakładu lub co zrobiłem, ale jakim kosztem.
Myślę, że ten koszt był dla mnie dosyć duży. Żadnej decy-
zji o  zmianie stanowiska nie podejmowałem sam. Zawsze
wspólnie z  żoną. Miała inne spojrzenie na sytuację, wie-
rzyła we mnie. Zawsze była i   jest mi wsparciem.

Często też po czasie widzi się skutki decyzji personalnych.
Miałem tendencje do wiary w  ludzi i   do niesienia pomocy.
Nie zakładałem z  góry, że ludzie mogą oszukiwać. Tutaj po
latach zweryfikowałem swoje przekonania.

KG: Przez wiele lat był Pan mocno związany z  ZPW
„Argopol”, z  całym głuszyckim przemysłem włókien-
niczym. Jak odbiera Pan zmieniającą się w  naszym
mieście rzeczywistość?

W. Walczak: Trudno było patrzeć, jak burzono budynek
produkcyjny firmy „Argopol”. Człowiek zostawił kawałek
życia również w  tej martwej strukturze. A  to wszystko tak
jednym machnięciem kuli obróciło się w  perzynę. Dobrze,
że udało się uratować budynek sąsiedni, chociaż stan
techniczny wyburzonego budynku był dobry. Przyszło mi
pracować w  czasach, kiedy Głuszyca stała przemysłem
i   wtedy miasto tętniło życiem. Teraz też nie można narze-
kać, bo coś się zaczyna dziać, jacyś wizjonerzy w  Głuszycy
są. Turystyka przynosi efekty, walory miejsca są znakomi-
te. Może uda się coś w  przyszłości polepszyć. Kiedy patrzy
się na historię spisaną przez Pana St. Michal ika to dotykały
to miejsce pożary, wojny i   zniszczenia. I   zawsze wszystko
ulegało odnowieniu. Tak samo i   teraz będzie, a   pamięć
o  przemyśle pozostanie, chociażby dzięki utworzeniu
muzeum lub izby upamiętniającej głuszycki przemysł
włókienniczy. Zostałem również poproszony o  wyrażenie
swojej opinii na ten temat. W  druku jest kolejna książka St.
Michal ika „Głuszyca – miasto włókniarzy”. Miejmy więc
nadzieję, że pamięć o  tej ważnej historii miasta, nie zanik-
nie.

KG: W  imieniu redakcji oraz czytelników Kuriera Głuszyc-
kiego serdecznie dziękuję za czas i   chęć podzielenia się
z  nami tak cennymi wspomnieniami. Życzymy Panu dużo
zdrowia.

Rozmawiała: Magdalena Kandefer

Czyn społeczny pracowników Argopolu pod koniec lat '70
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Kurier Głuszycki: Jest Pan trenerem w  UKS „GIM”
Głuszyca. Proszę opowiedzieć naszym czytelni-
kom coś o  sobie.

Jacek Kędzierski: Mam 42 lata, moja żona ma na
imię Ewa. Mam 2 synów - Michała i   Macieja. Mieszkam
w  Wałbrzychu. Pracuję od 8 lat jako nauczyciel   wy-
chowania fizycznego w  Gimnazjum Publicznym
w  Głuszycy. Przez ostatnie 4 lata jestem trenerem oraz
główną osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie
Uczniowskiego Klubu Sportowego „GIM ”  Głuszyca.

KG: Skąd zainteresowanie sportem? Czy
był Pan również zawodnikiem? Jakie suk-
cesy Pan odniósł?

Jacek Kędzierski: Sportem interesowałem
się w  bardzo szerokim zakresie od najmłod-
szych lat. Początkowo, jak większość chłop-
ców, trenowałem przez kilka lat piłkę nożną.
W  szkole średniej przyszedł czas na lekką
atletykę i   podnoszenie ciężarów, w  którym
to zdobyłem Mistrzostwo Dolnego Śląska.
Wystartowałem też w  Mistrzostwach Polski,
plasując się poza strefą medalową. W  wieku
1 8 lat zacząłem uprawiać trójbój siłowy  pod
okiem trenera lekkiej atletyki – Piotra Kubic-
kiego. Przez kolejne dwa lata przygotowy-
wałem się do startu w  zawodach, jednak
sytuacja rodzinna zmusiła mnie do wyjazdu
za granicę do pracy. Niestety był to dla mnie koniec
treningów. Po kilku latach wróciłem do kraju i   podją-
łem studia w  Akademii Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu na kierunku nauczycielskim. Po ukończe-
niu studiów, w  roku 2006  zatrudniłem się w  szkole,
gdzie pracuję do chwil i obecnej, jako nauczyciel wy-
chowania fizycznego.

KG: Jak powstała idea założenia klubu Uczniow-
skiego Klubu Sportowego„GIM”Głuszyca?

Jacek Kędzierski : Zapotrzebowanie na UKS przy
Gimnazjum było praktycznie od samego początku
funkcjonowania szkoły. Niejeden raz Pani Dyrektor
Gimnazjum – Ewa Dorosz zachęcała nas do założenia
przyszkolnego klubu. Jednak nikt przez wiele lat nikt
nie chciał się tego podjąć   wiedząc, że to duże po-
święcenie i   obowiązek. Brakowało też koncepcji na
sport, którym miel ibyśmy się zajmować. Pomysł przy-
szedł w  marcu 201 1 roku, kiedy zorganizowałem
szkolne zawody w  wyciskaniu sztangi leżąc. Wystarto-
wało w  nich ponad 20 osób i   przyniosły one pozytyw-
ny oddźwięk wśród uczniów. Znaleźl i się chętni do
regularnych treningów w  szkolnej siłowni. W  kwietniu
wraz z  trójką zawodników pojechal iśmy na zawody
w  wyciskaniu sztangi leżąc do Wałbrzycha. Od tej
chwil i ruszyły prace nad założeniem UKS-u. Wraz z  in-
nymi nauczycielami szkoły powołal iśmy klub wraz
z  zarządem i   komisją rewizyjną. W  efekcie naszych
działań w  dniu 8 sierpnia 201 1 roku uzyskal iśmy wpis
do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Sta-
rosty Wałbrzyskiego. W  październiku zostal iśmy
członkiem Polskiego Związku Kulturystyki Fitness
i   Trójboju Siłowego w  Warszawie i   zaczęl iśmy starto-
wać w  oficjalnych zawodach organizowanych przez
ten związek.

KG:  Proszę opowiedzieć nam o  tym jak wyglądają
treningi, kto w  nich uczestniczy  i   jak pozyskuje
Pan nowych zawodników.

Jacek Kędzierski: Działalność Uczniowskiego Klubu
Sportowego „GIM” Głuszyca polega głównie na pro-

wadzeniu procesu treningowego z  młodzieżą. Trójbój
siłowy jest trudną dyscypl iną sportową, wymagającą
od zawodników zaangażowania dużej i lości czasu
i   energii . Treningi odbywają się trzy razy w  tygodniu,
przez cały rok, z  krótką, czterotygodniową  przerwą
regeneracyjną podczas wakacji . Zajęcia są ciężkie
i   wyczerpujące. Długość jednostki treningowej oscy-
luje w  granicach 1 – 2 godzin.  Trenujący wywodzą się
głównie z  Głuszycy i   okol ic. Wyjątkiem jest tu Kamila
Wróbel, która dojeżdża z  Jugowic. Młodzież stawia
swe pierwsze kroki w  trójboju siłowym podczas zajęć

fakultatywnych z  wychowania fizycznego w  Gimna-
zjum. Jednak do startu w  zawodach trafiają osoby
najbardziej uzdolnione, o  ponadprzeciętnych predys-
pozycjach, które nie mają przeciwwskazań zdrowot-
nych. Stan zdrowia jest regularnie monitorowany
przez lekarza sportowego.

KG: Czy jako trener i   pedagog obserwuje Pan po-
zytywne zmiany zachodzące w  młodzieży, która
rozpoczęła regularne treningi i   zaczęła osiągać
sukcesy?

Jacek Kędzierski : Treningi siłowe w  ramach Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „ GIM ” Głuszyca niosą dla
młodzieży wiele różnorodnych korzyści. Jest to głów-
nie poprawa sprawności fizycznej i   budowy ciała. Po-
nadto kształtują się wolicjonalne cechy charakteru,
takie jak pracowitość, wytrwałość i   upór w  dążeniu do
celu. Młodzi ludzie uczą się planowania własnej karie-
ry oraz jej real izacji pod kierunkiem trenera. Startując
w  zawodach poznają nowe miejsca i   nowych ludzi.
Stają się bardziej odważni i   otwarci na świat. Uczą się
tolerancji dla innych ludzi, postaw i   przekonań. Umie-
jętności zdobyte w  okresie czynnej kariery sportowej
powinny zaprocentować w  dorosłym życiu.

KG: Proszę powiedzieć z  jakich środków finansuje
się klub.

Jacek Kędzierski: Nasz Klub jest całkowicie amatorski
i   funkcjonuje w  oparciu o  wspólną pasję, która łączy
trenera, zawodników, rodziców i   naszych sympaty-
ków. Wszystko oparte jest na zasadzie dobrowolności
i   czerpania przyjemności z  tego, co robimy. Finanso-
wanie klubu pochodzi w  pierwszej kolejności ze środ-
ków własnych, czyl i moich prywatnych i   rodziców
zawodników. Kolejnym źródłem są dotacje z  Gminy
Głuszyca i   ze Starostwa Powiatowego w  Wałbrzychu.
Ostatnim, ale bardzo ważnym źródłem finansowana
są sponsorzy prywatni i   instytucjonalni. W  ostatnich
dwóch latach na pieniądzach od sponsorów oparty
był udział w  każdej międzynarodowej imprezie.

KG: Bierze Pan czynny udział w  organizacji Pierw-
szego Balu Charytatywnego na rzecz wyjazdu za-
wodników UKS „GIM” Głuszyca na Mistrzostwa
Świata. Czy uważa Pan, że to przedsięwzięcie
przyniesie oczekiwane efekty?

Jacek Kędzierski: Jestem członkiem komitetu orga-
nizacyjnego „Razem dla siłaczy”. Moim zadaniem jest
głównie zaprezentowanie gościom Balu naszego Klu-
bu, jego historii , osiągnięć oraz przedstawienie za-
wodników. Przygotowuję prezentację multimedialną

i   uczestniczę w  tworzeniu filmu o  UKS. Następ-
nym moim zadaniem jest włączenie rodziców
w  organizację Balu. Do moich zadań będzie
należało również pozyskanie sponsorów Balu
i   naszego wyjazdu na Mistrzostwa Świata do
Finlandii. Bal Charytatywny jest według mnie
wspaniałą inicjatywą i   głęboko wierzę, że za-
kończy się pełnym sukcesem.   

KG: Zawodnicy prowadzonego przez Pana
Klubu odnoszą sukcesy w  Polsce, w  Europie
i   na Świecie. Co jest dla Pana największym
dotychczasowym sukcesem?

Jacek Kędzierski: Przez cztery lata startów
w  zawodach różnej rangi odnieśl iśmy wraz
z  zawodnikami wiele sukcesów. Należy do nich
zdobycie kilkudziesięciu indywidualnych me-
dal i Mistrzostw Polski i   ki lkunastu medal i dru-

żynowych. Wszystkie medale mnie cieszą,
a   najbardziej te cztery brązowe, z  Mistrzostw Świata
w  Trójboju Siłowym i   w  Wyciskaniu Leżąc, zdobyte
przez Oktawię Partykę, Wiolettę Sobczak i   dwukrotnie
przez Kamila Deca. W  roku 201 4 wygrywaliśmy klasy-
fikację drużynową juniorów i   juniorek do lat 1 8 pod-
czas Mistrzostw Polski   w  Kielcach i   w  Pieńsku.
W  uznaniu naszych sukcesów, jako trener, otrzyma-
łem w  201 4r. nagrodę Ministra Sportu i   Turystyki za
szczególne osiągnięcia moich zawodników.

KG: Brzmi wspaniale. Należą się Panu i   zawodni-
kom ogromne brawa za wytrwałość i   tak spekta-
kularne efekty. Jakie nowe cele stawia Pan sobie
i   zawodnikom na najbliższy rok?

Jacek Kędzierski: Odnośnie  planów na najbl iższy
rok, to priorytetem jest udział naszych zawodników
w  zawodach międzynarodowych. W  marcu odbywają
się w  Pilznie Mistrzostwa Europy, gdzie startuje troje
reprezentantów UKS „GIM” Głuszyca. Liczymy na uda-
ny występ oraz na medale. Kolejne zawody to Mi-
strzostwa Świata w  Finlandii. Sam udział w  tej
imprezie będzie dla nas sukcesem, ponieważ koszty
takiego przedsięwzięcia są niebagatelne. Spodziewa-
my się, że wystąpi tam czworo naszych zawodników
i   że osiągniemy sukces. Jeszcze w  czerwcu mamy za-
miar wystartować w  Mistrzostwach Polski Juniorów
do lat 1 6 i   1 8. Z  kolei w  październiku czekają nas Mi-
strzostwa Polski do lat 20. We wszystkich zawodach
chcemy uzyskać jak najlepsze wyniki i   zająć jak naj-
lepsze miejsca. Chciałbym, żeby poziom sportowy
naszych zawodników stale się podnosił. Moim marze-
niem jest zdobycie w  przyszłości przez naszego re-
prezentanta tytułu Mistrza Świata.

KG: I   tego też Panu oraz zawodnikom życzymy.
Serdecznie dziękujemy za przedstawienie nam
krótkiej, ale jakże bogatej w  sukcesy, historii
Uczniowskiego Klubu Sportowego „GIM” Głuszy-
ca.

Rozmawiała Magdalena Kandefer

Wywiad z  trenerem Uczniowskiego Klubu Sportowego„GIM”Głuszyca, Jackiem Kędzierskim.
kwiecień/maj 201 5 · KURIER GŁUSZYCKI



8

Skład redakcji „Kuriera Głuszyckiego”:
Marta Wróblewska - redaktor naczelny, Stanisław Michal ik, Grzegorz Czepil , Magda-
lena Kandefer, Aleksandra Pawłowska, Sabina Jelewska, Daniel Jaremenko, Dawid
Okarma.
Redakcja zaprasza mieszkańców do współpracy w  tworzeniu „Kuriera Głuszyc-
kiego”, skład redakcji jest otwarty. Zachęcamy do zamieszczania bezpłatnych ogło-
szeń i   reklam lokalnych firm.
„Kurier Głuszycki” dostępny jest w  następujących miejscach na terenie Gminy:
Urząd Miejski (Biuro Obsługi Kl ienta, pok. 1 ), Centrum Kultury - Miejska Bibl ioteka
Publiczna, punkt Total izatora Sportowego, Jadłodajnia „Finezja”, księgarnia, „Dzwo-
neczek”, kiosk państwa Makułowiczów, apteka „Flos”, apteka „Stara”, , sklep pani
Swobody, sklep państwa Tomczyków, Komisariat Pol icji , sklep w  Kolcach, sklep
w  Grzmiącej, sklep „El jan”, piekarnia ul. Ogrodowa, sklep pani Wdowiak, sklep pani
Bystrzyckiej, sklep państwa Wiżbickich, Łowisko Pstrąga „Złota Woda”w  Łomnicy.

Otwarcie wkrótce
Już w  czerwcu otwarte zostanie Centrum Medyczne Solaris. Wła-
ścicielami są rodowici głuszyczanie Barbara i   Bartosz Solarz. W  przy-
chodni każdy będzie mógł skorzystać z  podstawowej opieki
medycznej oraz l icznych gabinetów specjal istycznych. Innowacyjna
w  naszym regionie będzie bardzo szeroka oferta diagnostyczna
w  ramach przychodni   m.in pracownia RTG, USG oraz jedyna w  po-
wiecie wałbrzyskim diagnostyka endoskopowa przewodu pokarmo-
wego (gastroskopia, kolonoskopia). Chcemy zapewnić każdemu
pacjentowi kompleksową opiekę medyczną w  profesjonalnej i  miłej at-
mosferze-mówią właściciele. Wszystkie informacje na temat składa-
nia deklaracji będą podane w  maju.
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