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Kolejny szlak w nieznane

     Weszliśmy  w  nowy  2022  rok.  Po  jego
przywitaniu  w  szampańskim  nastroju,
wróciliśmy do swoich obowiązków. Oddaję w
Państwa kolejny,  dziesiąty  już numer  Wieści
Gminnych  w  wersji  papierowej.  Wydanie  to
będzie  podsumowywać  listopad  i  grudzień
2021  roku  w  naszej  gminie.  To,  że  mogę
dzielić się z Państwem bezpłatnie swoją pracą
to  zasługa  prywatnego  darczyńcy  spoza
terenu  naszej  gminy,  który  pokrywa  koszt
druku, za co jestem mu wdzięczny.
  Nowo  powitany  2022  rok  to  wielka
niewiadoma  i  szlak  w  nieznane.  Można
powiedzieć, że z każdym początkiem roku jest
tak  samo  i  to  truizm.  Ten  rok  wydaje  się
jednak  inny,  niż  dotychczas.  Weszliśmy  w
ciężki  okres  wszechogarniającej  drożyzny,
nierozwiązanego problemu z  koronawirusem
czy  niestabilnej  sytuacji  międzynarodowej.
Mimo tego wszystkiego  powinniśmy  patrzeć
w przyszłość pozytywnie,  na przekór  naszym
zmartwieniom  i  obawom.  Odpowiednia
postawa  i  podejście  mogą  nam  pomóc  w
przezwyciężeniu  wielu  przeciwności,  jakie  na
nas czyhają.  Przy tej okazji  chciałbym życzyć
każdemu  w nowym roku   przede wszystkim
spokoju.  O  wrażenia  nie  trudno,  zawsze
można je znaleźć. Spokój to towar deficytowy
o  czym  każdy  z  nas  codziennie,  namacalnie
może się przekonać.
  Przypominam  i  zachęcam  również  do
śledzenia  strony  internetowej
wiescijaworzyna.pl  i  profilu  facebook  Wieści
Gminne  Jaworzyna  Śląska,  gdzie  codziennie
dodawane są różne nowe treści, które mogą
nas zainteresować a nie "weszły" do wydania
papierowego.  Zwracam  się  również  do
Państwa z  prośbą,  aby  w  miarę  możliwości
przeczytany numer przekazać dalej,  aby inni
również  mogli  skorzystać  z  informacji  jakich
próżno  szukać  w  przekazie  burmistrza  i
Urzędu Miasta. 

                                                                           Marcin Burski

Radni z burmistrzem „walczą” z inflacją

  Sesje  Rady  Miejskiej  30  listopada  i  29
grudnia  2021  upłynęły  pod  znakiem
podwyżek. Podwyżka jak się jednak okazuje
nie jedno ma imię, o czym poniżej.  Podatki
poszły  w górę,  pensja  burmistrza  również.
Chciano oprócz tego podwyżek dla radnych i
sołtysów.  Nie  doszło to  jednak do  skutku.
    Ile  „waży”  aktualnie  złotówka  i  jak
ostrożnie  trzeba  obchodzić  się  z  finansami,
aby podołać  wszystkim zobowiązaniom, wie
każdy z nas. Nikt nie pyta czy „mamy”, mamy
za  to płacić.   Są to  często  gorzkie  daniny z
których  pożytek  mają  głównie  politycy,  w
naszym  przypadku  lokalni.  Aby  móc  się
chwalić, że to ich zasługa potrzebują naszych
pieniędzy, co jest sprawą przykrą biorąc pod
uwagę,  że  nikt  ze  strony  burmistrza  nie
wspomniał o mieszkańcach i ich problemach,
wykazywano za to bardzo dobitnie potrzeby
administracji.
  „Zmiana  stawek  podatkowych”  hasło  w
naszej  lokalnej  rzeczywistości,  które
nierozerwalnie  równa  się  z  ich  podwyżką.
Burmistrz wraz z większością Rady Miejskiej
dotrzymał tej  niechlubnej  tradycji  i  na sesję
30  listopada  zaproponował  we  wszystkich
punktach maksymalne obłożenie  finansowe,
jakie  przewiduje  obwieszczenie  ministra
finansów na dany rok.
    30  listopada  odbyła  się  sesja  Rady
Miejskiej,  na  której  jednym  z  punków  było
procedowanie  nad  ustaleniem  stawek
podatkowych na 2022 rok. Z komisji finansów
wyszła  poprawka,  która  zakładała  żeby
podatek  od  działalności  gospodarczej
pozostawić  na  poziomie  z  2021  roku  czyli
24,84  zł.  Chciano  również,  aby  podatek  od
budynków mieszkalnych  pozostawić  na  nie-

zmienionej  stawce  0,81  zł  od  m2.  Niestety
obie  poprawki  przepadły  w  głosowaniu,  po
czym  przystąpiono  do  procedowania  nad
stawkami zaproponowanymi przez burmistrza.
     Przy tym głosowaniu wywiązała się dyskusja
w  której  burmistrz  wraz  z  radnym  Arturem
Nazimkiem przekonywali  o  konieczności
takich  ruchów,  które  są  potrzebne,  aby
finansować  dalsze,  rzekome  inwestycje.
Dodawano  przy  tym  o  spadku  z  wpływów
podatkowych do gminy,  co uszczupla finanse
samorządowe.  Przy  tym  wszystkim  swoje
wystąpienie  radny  Nazimek zakończył
stwierdzeniem,  że  takie  wyjaśnienia  muszą
wystarczyć  mieszkańcom.  W  całej  dyskusji
uczestniczył również radny  Wojciech Syntyrz,
który  bronił  niepodnoszenia  podatków  dla
mieszkańców, którzy już i tak są dostatecznie
obarczeni przez szalejącą inflację. Przypomniał
przy tym radnemu  Arturowi Nazimkowi, aby
nie  podpierać  się  argumentem  niższych
wpływów  podatkowych,  ponieważ  aparat
państwowy  przewiduje  rekompensatę
wynikającą z  niższych   wpływów,  gdzie będą
dotowane  właśnie  wkłady  własne  do
inwestycji.  Mimo wywiązującej  się  dyskusji  z
obu stron podwyżki w każdym zakresie zostały
przegłosowane większością radnych ze strony
burmistrza.
   W ogólnym rozrachunku za podniesieniem
wszystkich  podatków  byli  radni:   Barbara
Chromy,  Marian  Gawron,  Wiesław  Dybeł,
Sebas an  Grajaszek,  Adrianna  Kotów-Jędras,
Romuald  Madaj,  Artur  Nazimek,  Arkadiusz
Stelmach  i  Sylwester  Terpic.  Przeciw
podwyżkom  byli  radni:  Wojciech  Syntyrz,
Grażyna  Bugajska  Anna  Szczepaniak-
Jaroszewska  i  Marcin  Kantor.  Nieobecni  byli
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Katarzyna  Chmielowiec  i  Mariusz  Więcek.
     Koniec  roku miał  nam jednak przynieść
kolejne  głosowania  nad  podwyżkami  do
których  finalnie  nie  doszło.  Ważne  w  tej
sprawie  są  jednak  kulisy,  które  pokazują
rzeczywiste zakusy Rady Miejskiej.  Sesja Rady
Miejskiej  30  grudnia   obfitowała  w  wiele
zwrotów  akcji,  które  spowodowały,  że
zaproponowany  plan  przebiegu  obrad  nie
został dotrzymany poprzez zdjęcie z porządku
konkretnych  uchwał.  Tak  było  z  uchwałą  w
sprawie ustalenia  zasad wypłacania diet oraz
należności  z  tytułu  zwrotu  kosztów  podróży
służbowych  Radnych  Rady  Miejskiej  w
Jaworzynie  Śląskiej  oraz  uchwałą  w  sprawie
ustalenia zasad wypłacania diet dla sołtysów z
terenu  Gminy  Jaworzyna  Śląska.  Chęci  i
zamiary były inne,  wyszło zupełnie inaczej,  o
czym w dalszej części tekstu.
     Na  początek  trzeba  tutaj  napisać,  że
burmistrz  Grzegorz  Grzegorzewicz otrzymał
podwyżkę,  o  której  się  mówiło.  Stosunkiem
głosów radnych z komitetu burmistrza  (9 za)
do  5  wstrzymujących  burmistrz  otrzymał
podwyżkę do około 15.500 zł z wyrównaniem
od 1 sierpnia 2021!
  Inaczej  sprawa  miała  się  z  podwyżkami
radnych  i  sołtysów.  Wszyscy  witali  się  już  z
przysłowiową  gąską,  sprawy  jednak
skomplikowały się i zakładane projekty uchwał
zostały bez oficjalnej dyskusji wycofane z po-

rządku obrad.  Radny  Wojciech Syntyrz  zgodził
podzielić się kulisami sprawy. Radny przekazał:
„Cała  sprawa  od  początku  wydawała  się
kontrowersyjna.  Cztery  komisje,  w  których
większościowo  zasiadają  radni  ze  strony
burmistrza  opiniowały  pozytywnie  chęć
podniesienia  sobie  diet  w sposób maksymalny
jaki przewiduje rozporządzenie. Jedynie komisja
mieszkaniowa  nie  mogła  wydać  opinii  i  ze
względu na absencję jednej radnej i  był remis.
Dzień przed sesją na komisji budżetu jako radni
opozycyjni  wypowiedzieliśmy  swoje racje w tej
sprawie,  absolutnie  nie  godząc  się  na  żadne
podwyżki.  Ani  dla  radnych,  ani  dla  sołtysów.
Komisja  wydała  całkowicie  odmienną  opinię,
która wstrzymywała podwyżki. Widocznie radni
ze strony burmistrza wystraszyli się dyskusji na
sesji i późniejszego głosowania. Zrezygnowali w
ogóle z oficjalnej dyskusji podczas której mogły
wyjść  fakty,  które byłyby bardzo  nieprzychylne
dla  nich.  Tendencja  zakulisowa  była  jednak
jedna. Całe szczęście, że nie doszła do skutku”.
     Podwyżki dla radnych i sołtysów finalnie nie
zostały  uchwalone.  Pozostał  jednak  niesmak,
ponieważ  chęci  były  zupełnie  inne.  Jeżeli
skorelujemy  to  z  podwyżkami  podatków  ze
strony  tych  samych  radnych  to  wnioski
nasuwają się same. Szerzej o sprawie z punktu
widzenia  opiniotwórczego  w  dalszej  części
gazety.

fie  ekonomicznej  jaką  ma  sfinansować
Wałbrzyska  Specjalna  Strefa  Ekonomiczna.  W
notatce mogliśmy m.in. przeczytać:  „Na około
4-hektarowej  działce  w  Pasiecznej   spółka
wybuduje  halę  produkcyjno-magazynową  z
częścią  biurową  i  socjalną  o  łącznej
powierzchni  około  6  tys.  m2  z  możliwością
podzielenia na cztery moduły. Swoją siedzibę w
niej  znajdzie  do  4  przedsiębiorców.  Przy  hali
przygotowane zostanie odpowiednie zaplecze:
parking,  plac  manewrowy  i  tereny  zielone.
Obiekt  dodatkowo  zostanie  wyposażony  w
instalację fotowoltaiczną.” W podobnym tonie
rozpoczął burmistrz, gdzie jak zawsze w formie
obietnic  i  superlatyw  opowiadał  o  sprawie.
 Do  tej  kwes i  odniósł  się  radny  Wojciech
Syntyrz, który  zapytał  na  jakim  poziomie
planuje się koszt wynajmu takiego obiektu. Jest
to  bardzo  ważna  informacja,  która  mówi  o
atrakcyjności miejsca, a po drugie to pytanie o
pieniądze  publiczne,  które  angażowane  są  w
sprawę. Burmistrz nie potrafił odpowiedzieć na
to  pytanie,  mówiąc,  że  to  pytanie  do  strefy
wałbrzyskiej.  Radny  skonkludował  to
stwierdzeniem, że burmistrz nie wie jakie będą
stawki za dzierżawę a to podstawowe pytanie
jakie  mu  zada  przyszły  inwestor.  Można
powiedzieć,  że  to  typowe  odpowiedzi
burmistrza, który spycha odpowiedzialność na
kogoś  innego,  kiedy  pojawiają  się  konkretne
pytania  i  że  nie  zna  podstawowych  założeń
projektu.
  Radny  Syntyrz zapytał  również  dlaczego
burmistrz  nie  pochwalił  się  do  tej  pory
pozyskaniem  kolejnego  inwestora  na
jaworzyńskiej  strefie  ekonomicznej  jakim  jest
Firma „Efekt” z Tychów, która prowadzi pralnie
chemiczne. Tu nastąpiła wyraźna konsternacja
ze  strony  Urzędu,  który  klucząc  starał  się
odpowiadać  na  pytania.  Unormujmy  to,  co
zostało powiedziane przez burmistrza na temat
wspomnianej pralni chemicznej.
     Firma Efekt wykupiła pół hektara gruntu. 6
sierpnia tego roku odbyły się rokowania, a we
wrześniu  podpisano  akt  notarialny,  który
opiewał  na  kwotę 189 tysięcy  zł.  Na pytanie
radnego Syntyrza czy spółka będzie prowadzić
taką  samą  działalność  jak  do  tej  pory  (czyli
pralnię)  burmistrz  nie  potwierdził  tego,  tylko
odesłał  to  serwisu  youtube,  gdzie  można
zobaczyć  jak  te  „pralki  fajnie  chodzą”.  
   Całą  sytuację,  szczególnie  jeżeli  chodzi  o
opisywaną  pralnię,  można  zakwalifikować  do
kategorii  co  najmniej  dziwnych  i  rodzących
pytania, na które nie ma odpowiedzi. Dlaczego
burmistrz  słynący z przechwalania się każdym
detalem  nie  pochwalił  się  tym  inwestorem?
Dlaczego  po  ujawnieniu  tych  informacji  na
sesji,  Urząd  i  burmistrz  nadal  milczy  i  nie
podaje  żadnych  informacji,  które  są  ważne z
punktu widzenia interesu publicznego? Nie ma
odpowiedzi  na  te  pytania,  ale  można  je
dowolnie snuć. Jak rozwinie się sytuacja? Czas
pokaże.

Pralnia chemiczna na strefie. Burmistrz odsyła do filmików

    Na  sesji  Rady  Miejskiej  30  listopada
jednym  z  wątków  była  dyskusja  o
jaworzyńskiej strefie  ekonomicznej,  podczas
której  pod  naciskiem  pytań  burmistrz
potwierdził udział jednego z przedsiębiorstw,
o  którym  nikt  ze  strony  Urzędu  nie
powiedział wcześniej oficjalnie.
    Wspomniana  sesja  Rady  Miejskiej
obfitowała w wiele wątków, które są bardzo
ważne z  punktu  widzenia  naszej  gminy.  Były

informacje  w  formie  propagandowej,  były
również  zadawane  pytania,  które  burzyły
wytworzony  obraz  sprawy.  Jedną  z  takich
kwes i była jaworzyńska strefa ekonomiczna i
to,  co  się  będzie  na  niej  dziać  w niedalekiej
przyszłości (tak twierdzi burmistrz).
    Tuż przed wspomnianą sesją Rady Miejskiej
jaworzyński  urząd  opublikował  informacje  o
ogłoszonym  przetargu  na  wyłonienie
wykonawcy budowy hali na jaworzyńskiej stre-
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Cukierki i podwyżki. Studium apetytów lokalnego samorządu Gminni bohaterowie? 
Felieton mieszkańca #4    Konglomerat  radnych  z  komitetu  burmistrza  na  czele  z  włodarzem  gminy  w  grudniu

zafundowali nam spektakl, w którym główną rolę grały podwyżki. Cała sprawa wpisuje się jednak
w  szersze  konteksty  aktualnej  polityki  gminy  względem  nas  mieszkańców.
  Pisząc gazetę i portal niejednokrotnie w rozmowach z naszymi mieszkańcami byłem świadkiem
opinii  o tym, że nasi radni,  sołtysi  nie pobierają żadnych diet i pieniędzy.  W wytworzonej  iluzji
osoby te pełnią tą funkcję społecznie, ciężko pracując dla naszych mieszkańców. Szybko doszedłem
do przekonania,  że tak właśnie  wygląda przekaz propagandowy naszych radnych,  którzy  usilnie
próbują nam wmówić taki obraz sytuacji. Proszę sobie zadać pytanie. Czy gdyby nie istniał portal i
gazeta Wieści Gminne ktokolwiek wiedziałby jak rozdysponowywane są pieniądze publiczne? I na
czym do tej pory żerowano?
   W życiu politycznym naszej gminy mamy jedną stałą, która jest pewna, jeżeli w danym momencie
jest możliwa do wprowadzenia – to wszelkiej maści podwyżki. W tym roku w grudniu sprawa ta
została rozłożona na ciekawe akcenty i przybrała zupełnie nowy wymiar, pokazujący realnie stan
elity  politycznej  w  naszym  mieście,  cały  czas  podkreślającej  rzekome  zatroskanie  o  gminę.
   Na początek kilka faktów, aby móc wyjść do dalszej analizy. 30 listopada Rada Miejska głosami
radnych  z  komitetu  burmistrza,  jak  co  roku,  przegłosowała  w  maksymalnej  skali  podwyżki
podatków dla mieszkańców i przedsiębiorców w naszej  gminie.  Co roku stajemy przed sytuacją
kiedy  opozycja  apeluje  o  niesięganie  w  taki  sposób  do  kieszeni  mieszkańców,  druga  strona
natomiast stosuje różne „fikołki retoryczne”, aby argumentować swoje decyzje. Ostatnimi czasy w
modzie jest mówienie na sesji,  że podejmowane są „trudne, ale odpowiedzialne decyzje”. Kiedy
weszliśmy  w  okres  przedświąteczny,  zaaferowani  własnymi  sprawami,  17  grudnia  zapytałem
retorycznie  w jednym z artykułów czy radni  posuną się do podwyżek dla  siebie i  burmistrza  w
świetle przepisów, które pozwalają, ale nie nakazują takich rzeczy. Muszę przyznać, że pisząc wtedy
ten tekst, robiłem to z czystej rzetelności co do możliwych scenariuszy, nie wierząc do końca, że
dojdzie to do skutku. Okazało się, że zbyt bardzo przeceniałem zaplecze intelektualne burmistrza i
radnych z jego komitetu.  Przed sesją budżetową, 29 grudnia, radni podczas komisji  przed sesją
obradowali nad podwyżkami dla siebie i sołtysów w najwyższym zakresie. Cztery komisje, w których
większościowo zasiadają radni ze strony burmistrza opiniowały pozytywnie chęć podniesienia sobie
diet  w  sposób  maksymalny  jaki  przewiduje  rozporządzenie.  Jedynie  komisja  mieszkaniowa  nie
mogła wydać opinii i ze względu na absencję jednej radnej i był remis. Dzień przed sesją na komisji
budżetu radni  opozycyjni wypowiedzieli  swoje racje w tej  sprawie, absolutnie nie godząc się na
żadne podwyżki. Radni wraz z burmistrzem widząc jak wygląda obrót sprawy wycofali się szybko z
proponowanych  uchwał  i  podczas  sesji  wycofali  je  z  porządku.  Niesmak  jednak  pozostał.  Cała
sprawa  pokazała  również  jak  wygląda  rzeczywiste  nastawienie  rady  do  swoich  obowiązków.
     Ci  sami  radni,  którzy  tak  ochoczo  i  bezrefleksyjnie  podnieśli  obciążenia  finansowe  dla
mieszkańców, miesiąc później chcieli usilnie podnieść sobie pobory. Nigdy nie ma dobrego czasu na
takie decyzje. Jednak aktualny okres, kiedy mierzymy się z inflacją i ogromnymi podwyżkami jakie
czekają  nas  w  tym  roku,  jest  czasem  wyjątkowo  nieodpowiednim.  Nie  stanowiło  to  jednak
problemu dla naszych rajców, którzy chcieli w maksymalny sposób przeforsować swój plan, co na
szczęście się nie udało. Resztę zostawiam Państwu pod rozwagę, jak wyglądają rzeczywiste intencje
naszych lokalnych polityków.
       W całej tej sytuacji jest jeszcze jedna kwes a, która w moim przekonaniu nierozerwalnie łączy
się  z  aktualnym  kursem naszej  gminy.  Po serii  fundowanych  obciążeń,  niespełnionych  obietnic
burmistrz wraz z radnymi od pewnego czasu postanowił grać na niskich uczuciach mieszkańców,
aby podnieść się wizerunkowo przed nimi. Podam tu tylko trzy przykłady z aktualnego okresu, które
w jasny sposób pokazują co jest nam serwowane. Każdy nowy plac zabaw otwierany z cukierkami,
które rozdaje burmistrz wraz z wiceburmistrz i osobami, które mają ocieplać swój wizerunek. Po 15
latach w naszym Urzędzie „geniusze strategii” wymyślili jarmark bożonarodzeniowy, z darmowym
(!) grzańcem. W końcu iluminacje świetlne, które po tylu latach doczekały się wymiany. Atmosfera
przedświąteczna dawała okazje do rozpływania się nad tymi kwes ami przez naszych mieszkańców.
Proponowano nawet konkursy ze strony gminy na fotografie na tle tych wszystkich wspaniałości,
aby jeszcze bardziej  podbić przekaz i zaciemnić sytuację jaka była przed nami. Wszystko suto i z
rozmachem. Za kulisami jednak rozmawiano w tym czasie jak wyciągnąć od nas na to pieniądze i jak
samemu sobie podnieść pobory. Gwarantuje Państwu, że przyszły czas będzie obfitował w więcej
tego typu sytuacji, w miarę postępu degradacji intelektualnej samorządu i burmistrza.
     Ponoć jeden z radnych podczas komisji, gdzie dyskutowano na temat podwyżek dla radnych,
twierdził,  że  są  one  potrzebne,  ponieważ  będą  stanowić  zachętę  dla  przyszłych  mieszkańców,
którzy  chcieliby  wziąć  odpowiedzialność  za  decydowanie  o  gminie.  Chciałbym kończąc,  zapytać
wspomnianego Pana radnego czy, aby na pewno ten rodzaj zachęty do pracy na rzecz gminy jest
odpowiedni? A co w wypadku kiedy nauczymy wskazanych zachowań młode osoby i w przyszłości
gmina  nie będzie  mogła  zaproponować  więcej  pieniędzy  za  pracę,  kiedy  aktualne  stawki  będą
wydawać się za małe? Reszta będzie wypłacana w cukierkach rozdawanych z koszyka przez Panią
wiceburmistrz?  Wywołując  ten  temat  można  napisać  książkę.  Ja  skupiłem  się  na  sprawach
najbardziej jaskrawych. Czas na poważną dyskusję na temat kondycji i prawdziwych pobudek do
pracy naszych radnych. Czasu jest coraz mniej, rozpasanie i apetyty są coraz większe.

W ostatnich miesiącach szaleje w Polsce inflacja,
więc  byłem  ciekawy  jak  radni  gminy  Jaworzyna
Śląska będą głosować w sprawie lokalnych stawek
podatkowych. Okazało się, że znów nie zawiedli i
w  sposób  bohaterski  podnieśli  stawki
maksymalnie.  Muszę  przyznać,  że  w  takich
sytuacjach  cieszę  się,  że  mamy widełki  ministra
finansów określające lokalne stawki podatkowe w
Polsce. W innym przypadku aż strach pomyśleć co
by  było.  Stawki  nowojorskie  i  Urząd  Tower  w
centrum  miasta?  A  tak  mamy  tylko  stawki
warszawskie  i  jakość  jaworzyńską.  Ponoć  owe
podwyżki  są w celu  przeprowadzenia  inwestycji.
Jednak, gdy słyszę o inwestycjach w naszej gminie
odruchowo łapię się za por el niczym przed laty
rewolwerowcy  z  dzikiego  zachodu  za  swoje
spluwy podczas zagrożenia. Odnoszę wrażenie, że
to  pojęcie  jest  często  nadużywane,  ponieważ
kojarzy się właściwie wyłącznie pozytywnie. Tylko
czy  budowanie  kolejnych  obiektów  do
utrzymania, przy spadającej z roku na rok liczbie
ludności  rzeczywiście  jest  inwestycją?  Czy  może
jednak  kosztem  dla  mieszkańców?  Czy  większy
budżet uzyskany przez podwyżki jest korzystny dla
mieszkańców  czy  wręcz  przeciwnie?   Czy  czasy
wysokiej inflacji to dobry moment na maksymalne
podwyżki?  Oczywiście  lokalne  demiurgi  lubią
opowiadać o wielkich i wspaniałych inwestycjach,
które  będą  kołem  zamachowym  dla  rozwoju
gminy. Problem w tym, że to koło ma sfinansować
starsza  Pani  z  ul.  Mickiewicza,  drobny
przedsiębiorca  z  ul.  Kościuszki  czy  pracownik
etatowy  z  ul.  Wolności.  Na  dodatek  po  czasie
może się okazać, że z gigantycznego koła zostało
koło od malucha (jak już nie raz bywało w naszej
gminie),  a  koszty  poniesione  nijak  się  mają  do
uzyskanych  korzyści.  Proszę  pamiętać,  że  nie
zawsze  interes  burmistrza,wójta  czy  prezydenta
jest  tożsamy  z  interesem  mieszkańców.
Rządzącym  zależy  na jak  największym  budżecie,
który można redystrybuować tam gdzie da im to
największe  korzyści  wizerunkowe.  Chodzi  o  to,
aby  stworzyć  wrażenie  że  jest  fajnie,  że  coś
dostajemy,  najlepiej  za  darmo.  Politycy  nie
rozdają  własnych  pieniędzy,  a  na  tzw.  dotacje
składamy  się  wszyscy  w podatkach,  aby później
polityczny  cwaniak  mógł  przyjechać  i  pomachać
kartonikiem rodem z muppet show: “Zobaczcie ile
dla  was  milionów  załatwiłem!”.  Nawet  jeśli
chwilowo dostaniemy więcej niż to by wynikało z
dochodów gminy to tylko dlatego, że inna gmina
dostała mniej, bo na przykład ich burmistrz jest z
innej par i niż kacyk rozdający w tym momencie
fundusze  centralne.  Oczywiście  po  kolejnych
wyborach  ów  kacyk  może  się  zmienić  i  co
wówczas?  Ten  mechanizm  jest  nowotworem
złośliwym  polskiego  życia  społecznego  i  warto
mieć tego świadomość.
       Wracając jednak do rady miejskiej, która pełni
kluczową rolę jako organ władzy uchwałodawczej
i kontrolnej. To radni decydują o budżecie gminy,
o lokalnych podatkach i opłatach. To wreszcie oni
                                                        cd. na stronie 4 →
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znali,  że  tylko  jedna  osoba  zasługuje  na
podwyżkę.  Cóż,  taką  postawą  udowodnili,  że
sami na nią nie zasługują.
     Skoro nasi radni nie są w stanie sami zadbać
o  swoje  interesy,  to  jak  mają  dbać  o  dobro
mieszkańców?  
Mateusz Uss – z wykształcenia ekonomista, z
zawodu kamieniarz,  z pasji narrator. Ciekawy
nowości, obserwator świata. Od urodzenia 1 z
10000 mieszkańców naszej Gminy.

cd. ze strony 3
kontrolują  władzę  wykonawczą  jaką  jest
burmistrz  wraz  z  podległą  mu  administracją.
Tylko czy na pewno decydują i  kontrolują? Tak
wygląda teoria,  bo  jak  to  wygląda  w praktyce
mogliśmy się  przekonać  na ostatniej  sesji  rady
miejskiej,  gdzie  większość  radnych  (stronnicy
naszego  włodarza)  zamierzała  przegłosować
maksymalną podwyżkę dla siebie, sołtysów oraz
burmistrza. Ten, obawiając się reakcji społecznej

wycofał  podwyżki  dla  radnych  i  sołtysów,  co
radni przegłosowali, a następnie uchwalili blisko
50%  podwyżkę  dla  burmistrza.  Ta  sytuacja
dobitnie  pokazała,  że  stronnicy  burmistrza   w
radzie miejskiej nie mają własnego zdania i są w
pełni  od  niego  zależni.  Najwyraźniej  wyznają
zasadę  mierny,  bierny,  ale  wierny.  Problem  w
tym,  że  nie  głosowaliśmy  na  nich  po  to,  aby
spełniali  oczekiwania  burmistrza,  tylko  po  to,
aby dbali o nasz wspólny interes.  Widocznie u-

Abr Kdo 42 Königszelt - miejsce kaźni jeńców wojennych w
Jaworzynie Śląskiej - tekst Pana Bogdana Muchy z Żarowa cz.2

O ikonie jaworzyńskiego
nauczycielstwa Leonardzie

Rzewuskim
- 1, Puchowicze (Białoruska SRR) – 1, Horodyszcze
(Ukraińska SRR) – 1, Stołpce (Białoruska SRR) – 1,
Orsza  (Białoruska  SRR)  –  1,  Czausy  (Białoruska
SRR) – 1, Rosław (Rosyjska FSRR) – 1, Żytomierz
(Ukraińska SRR) – 1, Bielica (Białoruska SRR) – 2,
Belitsk (Rosyjska FSSR) – 1, Jelnia (Rosyjska FSSR)
–  1,  Wyrica  (Rosyjska  FSRR)  –  1,  Biełaja
(Białoruska SRR) – 1, Newel (Rosyjska FSRR) – 1,
Puszkino (Rosyjska  FSRR)  –  1,  Zamsza (Rosyjska
FSRR)  –  1,  miejsce  nieznane  – 6.  
Personalia  jeńców: Stepan Dmitriewicz  Rugalski;
Iwan Gierasimowicz Gawriljuk; Roman Iosifowicz
Szewcow;  Iosif  Daniłowicz  Małdrik;  Maxim
Grigoriewicz Kandraszonek; Iwan Aleksandrowicz
Lipatow;  Iwan  Władimirowicz  Worobjew;  Iwan
Siergiejewicz  Siergiejew;  Antoni  Iwanowicz
Czuczko;  Michaił  Afanasjewicz  Dudin;  Piotr
Andriejewicz Kołowanow; Konstantyn Wasiliewicz
Zatelanin;  Aleksiej  Grigoriewicz  Niki n;  Dmitrij
Andriejewicz  Bakariew;  Borys  Kononowicz
Zacharow;  Aleksandr  S epanowicz  Lebiediew;
Boris  Iwanowicz  Jasnow;  Anatolij  Leonidowicz
Sinełcznikow;  Paweł  Michajłowicz  Bielajew;
Władimir  Andriejewicz  Syroiechin;  Siemion
Iwanowicz  Jaszakin;  Aleksandr  Wasiliewicz
Radziwonow;  Piotr  Fiodorowicz  Biezrodnow;
Stepan  Timofiejewicz  Czernow;  Iwan
Aleksiejewicz  Blinow;  Grogorij  Fiodorowicz
Tabajew;  Michaił  Osipowicz  Anikieiew;  Fiodor
Filimonowicz  Karawdin;  Konstan n  Fiodorowicz
Pantelejew;  Iwan  Michajłowicz  Pupow;  Iwan
Grigoriewicz  Prokopiew;  Nikołaj  Nikołajewicz
Malczow;  Michaił  Jakowlewicz  Fiedosiejenkow;
Jewsiej  Jews gniejewicz  Pietrow;  Andriej
Klimowicz  Burdin;  Iwan  Konstan nowicz
Szamietkin;  Konstan n  Nikołajewicz  Orceszew;
Grigorij  S epanowicz  Kuzkin;  Iwan  Piotrowicz
Kachow; Michaił  Nikiforowicz Zacharow; Michaił
Grigoriewicz  Zaborow;  Aleksandr  Wasiliewicz
Dedogruk;  Paweł  Nikołajewicz  Jermakow;  Piotr
Wasiliewicz  Wasiliew;  Nikita  Wasiliewicz
Bucharow;  Piotr  Trofimowicz  Czernjakow;  Iwan
Michajłowicz  Kralow;  Konstan n  Pawłowicz
Aloszin;  Leonid  Siergiejewicz  Zajcew;  Andriej
Fiodorowicz  Szemrin;  Timofiej  Wasiliewicz
Rudomietow;  Gieorgij  Wiktorowicz  Takariew;
Siemion  Siemionowicz  Maczkow;  Michaił
Piotrowicz  Urbiszew;   Aleksandr  Nikołajewicz
Konimarow.

   W grudniu  minęła  kolejna rocznica  śmierci
ikony  jaworzyńskiego  nauczycielstwa  -
Leonarda  Rzewuskiego,  nauczyciela  służącego
w  naszej  wspólnocie  przez  52  lata.
Wychowawca  wielu  pokoleń  naszych
mieszkańców,  życiorys  bardzo  polski,  który
można „jeść łyżkami”.
    Leonard Rzewuski to  jaworzyńska  postać,
która  na  pewno  jest  żywa  i  obecna  w
świadomości  wielu  naszych  mieszkańców.  Nie
wiedzieć czemu nie mówi się o niej dziś jednak
głośno, jakby na to zasługiwała, nie stawia się jej
oficjalnie  za  wzór,  co  jest  wielkim  błędem.  To
historia  człowieka,  którego  nauczycielstwo
pochłonęło bez reszty i mimo wielu przeciwności
losu nie potrafił bez niego żyć. Warto przybliżyć
krótki biogram tego człowieka, aby zrozumieć jak
często ciężkie bywały "Polskie drogi".  
     Leonard Rzewuski urodził  się w 1901 r. na
Syberii  w  rodzinie  szlacheckiej  z  tradycjami,
która  została  tam  zesłana  za  swój  patriotyzm.
Wolna, niepodległa Polska była dla niego darem,
który potrafił szanować wiedząc, że oświata jest
kluczem  do  prężnego  rozwoju  nowo
narodzonego państwa.
    Podczas  okupacji  był  nauczycielem polskiej
młodzieży  w konspiracji.  Wiedząc,  że czyha na
niego Gestapo uciekł  w białostockie  lasy  i  tam
przystąpił  do  Armii  Krajowej,  gdzie  dzielnie
walczył.  Rozumiejąc  specyfikę  nadchodzącego
drugiego, sowieckiego okupanta nie godził się z
nowo powstającym układem sił i nie poddał mu
się. Mimo wszystko zostaje zdekonspirowany, co
przypłacił  ciężkim  śledztwem  w  białostockim
Urzędzie  Bezpieczeństwa.  Mimo  tortur,  nie
wydał  nikogo.  Po  siedmiomiesięcznym  śle-
                                                      cd. na stronie 5 →

    W poprzednim numerze Wieści  Gminnych
mogliśmy  przeczytać  pierwszą  część  artykułu
Pana  Bogdana  Muchy  z  Żarowskiej  Izby
Historycznej  na  temat  jeńców  wojennych  w
Jaworzynie  Śląskiej.  Poniżej  druga  część
opracowania.
  W  pierwszej  części  tekstu  Pan  Bogdan
wyczerpująco  opisał  kwes ę  kaźni  jeńców
wojennych  w  Jaworzynie  Śląskiej  Druga  część
tekstu  będzie  odkrywać  przed  nami  personalia
tych  osób,  jakie  udało  się  ustalić  autorowi
tekstu.  Pozornie  druga  część  tekstu  może
wydawać  się  monotonna.  Jest  ona  jednak
niezmiernie  ważna  dla  kompleksowego
unormowania tej kwes i, a także odkrycia białej
plamy  na  mapie  historycznej  naszej  gminy.
Zapraszam do lektury:
   Jeńcy przebywający w Jaworzynie Śląskiej trafili
do  niewoli  w  następujących  miejscach:  Mińsk
(Białoruska  SRR)  –  7,  Wołkowysk  (Białoruska
SRR)  –  3,  Rawa-Ruska  (Ukraińska  SRR)  –  2,
Smoleńsk  (Rosyjska  FSRR)  –  3,  Leningrad
(Rosyjska FSRR) – 2, Żłobin (Białoruska SRR) – 3,
Poczep  (Rosyjska  FSRR)  –  5,  Rohaczew
(Białoruska SRR) – 2, Disna (Białoruska SRR) – 2,
Mohylew  (Białoruska  SRR)  –  2,  Małoryta
(Białoruska SRR) – 1, Dzierżyńsk (Rosyjska FSRR)
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cd. ze strony 4   
dztwie został wypuszczony.
   Wycieńczony,  ale  w  ciągłej  gotowości  do
ponownego  aresztowania  uciekał  na  drugi
koniec Polski, na Ziemie Odzyskane. Tak trafił do
Jaworzyny  Śląskiej.  Leonard  Rzewuski był
wieloletnim dyrektorem Szkoły Podstawowej w
Jaworzynie  Śląskiej.  Mimo  takiego  stanowiska
nigdy  nie  wstąpił  do  PZPR.  Były  zakusy
odwoływania go, nigdy jednak nie udawało się
to, dzięki wsparciu rodziców i mieszkańców. Nikt
nie  wyobrażał  sobie,  aby  ktoś  inny  mógł
kształtować ówczesne dzieci. Warto tutaj oddać
umiejętności   pedagogiczne   Leonarda   Rzewu-

skiego. Dzieci w naszej szkole mogły stanowić o
sobie  i  gospodarować  dzięki  utworzonym
sejmikom,  przy  których  pomagali  nauczyciele.
Był  można  powiedzieć,  prekursorem  metody,
aby dzieci  słabsze  rozwojowo nie  oddawać do
szkół specjalnych,  tylko weryfikować materiał  i
uczyć je w małych grupkach. Metoda przynosiła
efekty  co  niejednokrotnie  podkreślano  wśród
nauczycielskiej kadry.
     Uczył do 70 roku życia. Kiedy zmarł, kondukt
żałobny prowadzony ze szkoły na cmentarz nie
miał końca. Żegnało go całe miasto. Każdy miał
indywidualną  potrzebę  odprowadzenia  go  na
swój sposób.

    Leonard Rzewuski  zapytany  jak wychować
dzieci,  odpowiedział  – to takie trudne i proste.
Trudne bo trzeba  zaczynać od siebie,  a potem
jest  już  łatwe.  Czy  są  wśród  nas  tacy  ludzie,
którzy  cieszyliby  się  takim  szacunkiem
mieszkańców?  Oddanie,  pasja,  a  przede
wszystkim  powołanie  dały  mu  furtkę  do
nieśmiertelności  w  naszych  pamięciach.
Kultywujmy to.

Źródło:  artykuł  córki  Pana  Rzewuskiego
opublikowany w gazecie „U nas” nr 47.

Zbyt dużo nas umiera. Znak czasu – odchodzenie w
samotności 

     Trwamy w tym i nie wiadomo, kiedy obecna
sytuacja  odzyska  kontrolę  względem  tego
przygnębiającego  faktu.  Musimy  żyć  i
funkcjonować,  ale  nie  możemy  przechodzić
obojętnie wobec tych tragedii. Nasza gmina nie
wygląda już tak samo, nawet nie ze względu na
ilość zmarłych, bo to tylko liczba. Ale osób, które
realnie,  dużo  wnosiło  do  naszej  społeczności.
Były to często rzeczy bardzo ludzkie jak choćby
zwykłe  „dzień  dobry”,  ale  którego  już  nie
usłyszymy. Wspomnijmy o tych ludziach, choćby
w  myślach  i  pamiętajmy  o  kruchości  naszego
istnienia.

foto: cmentarz Jaworzyna Śląska

Potrzebujemy zrozumienia! - 
O anonimowej rodzinie z

naszej Gminy

    Aktualna umieralność w Polsce mierzona jest
na  poziomie  największym  od  zakończenia  II
wojny światowej. Wskazana tendencja niestety
nie  omija  również  naszej  gminy.
   Wielu z nas,  często  dla  pocieszenia  samego
siebie mawia, że „każdy kiedyś umrze”, czy „na
coś trzeba umrzeć”. Łatwo wypowiada się takie
słowa,  kiedy  wspomniana  wizja  jest  jeszcze
kwes ą  odległą.  Trudniej  wypowiada  się  te
sprawy, kiedy mamy poczucie,  że śmierć krąży
wokół każdego z nas z siłą, którą wielu dotąd nie
pamięta.  
    Jakkolwiek  nie  patrzylibyśmy  na  aktualne
czasy  i  obecną  epidemię,  trzeba  uczciwie
spojrzeć  na  niepokojącą  tendencję,  która
wkroczyła  w  bramy  naszego  świata  dwa  lata
temu  w  zmorzonej  wielkości,  a  mianowicie
umieralności naszego społeczeństwa. Jest to w
moim  przekonaniu  poważna  sprawa  z  dwóch
powodów.  Po  pierwsze  ze  względu  na  samo
odchodzenie  naszych  mieszkańców,  ale  także
naszego  coraz  mniej  nachalnego  stosunku  do
tych spraw.
       Aktualna umieralność w Polsce mierzona
jest na poziomie największym od zakończenia II
wojny światowej. Wskazana tendencja niestety
nie omija również naszej gminy. Składa się na to
bardzo  wiele  czynników,  które  są  pochodnymi
właśnie epidemii, która nas dosięgnęła dwa lata
temu – między innymi przerzucenie wszystkich
sił  na  walkę  z  covid-19,  gdzie  inne  choroby  i
pacjenci zmuszeni są na czekanie na odpowiedni
czas.  
      Można śmiało poddać pod dyskusję tezę, że

każdy  z  nas  potrafi  przytoczyć  przykład  ze
swojego  otoczenia  (rodziny,  znajomych,
sąsiadów), którzy odeszli  zbyt wcześniej w tym
właśnie  okresie.  Obrazowo patrząc  na  sprawę
każdy z nas dostrzega również zwiększoną ilość
nekrologów  w  naszej  gminie  w  stosunku  do
czasu  przed  pandemicznego.  Robiło  to  na nas
wrażenie.  Wielu  mieszkańców  wspominało
młody  wiek,  czy  dramaty  rodzin  gdzie  starsi
rodzice  odchodzili  w  bardzo  krótkim  odstępie
czasu.  Wskazany  już  obraz  wielu  nekrologów
obok  siebie  był  obrazem,  który  wielu
przygnębiał i zmuszał do refleksji nad kruchością
życia.
   Mimo  nie  malejącej  ilości  zgonów  nasze
społeczeństwo  po  dwóch  latach  niejako
uodporniło się na te kwes e, i to co było dla nas
wcześniej  szokiem,  dziś  powoli staje  się
codziennością.  Można  wyciągać  z  tego
pozytywne strony, gdzie taka postawa pozwala
dalej  funkcjonować  i  żyć  bez  psychicznego
balastu.  Jest  jednak  przy  tym  druga  strona,
wynikająca wprost  z  naszego człowieczeństwa,
gdzie  nasz  stosunek  do  spraw  ostatecznych  i
śmierci  osłabł,  co  przy  utrzymującym się  dalej
kursie  może  mieć  swoje  konsekwencje  na
przyszłość. Wolimy nie myśleć, że ludzie często
odchodzą  w  samotności,  bez  rodziny,  bez
kontaktu z kapłanem, który dla wielu jest ważną
sprawą  przy  przejściu  „po  odebranie  swojej
nagrody”.  Ile  w  końcu odbyło  się  pogrzebów,
ostatnich  pożegnań  bez  należnej  oprawy,  przy
niepełnej  rodzinie,  która  nie  mogła  się
zgromadzić ze względu na ograniczenia.

  Podczas  pracy  nad  jednym  z  artykułów
poznałem  pewną  rodzinę  w  naszej  gminie,
która  pokazała  jak  w  soczewce  wiele
uniwersalnych  prawd  życiowych,  o  których
często zapominamy. Rodzina  ta  anonimowo
postanowiła  o  nich  opowiedzieć.
  Artykuł  który  aktualnie  Państwo  czytacie
powstawał  przez  dłuższy  czas.  Wszystko  ze
względu  na  korekty  i  autoryzacje  jakie
musiałem czynić w tekście, aby anonimowość
rodziny,  która  postanowiła  ze  mną
porozmawiać  była  w  pełni  zachowana.  
    Zaczęło się niepozornie. Skontaktowałem się
z  pewną  rodziną  w  naszej  gminie,  aby
doprecyzować  informacje  do  jednego  z
artykułów historycznych. Jak to zwykle w życiu
bywa,  przy  spotkaniu  oprócz  rozmowy
merytorycznej  wywiązała  się  również  inna
dyskusja  –  bardziej  dygresyjna,  ogólna.
Naprowadziła mnie ona na kwes e, o których
muszę  napisać,  ze  względu  na  przemilczanie
pewnych spraw, bardzo ważnych i istniejących
w  naszej  społeczności,  mimo  częstych
pozorów  absolutnego  szczęścia  w  życiu
prywatnym. Tekst  został  opublikowany przed
Świętami  Narodzin  Pańskich,  kiedy  nasza
empa a  jest  szczególnie  wyczulona,  a
przynajmniej  powinna  taka  być.
                                                         cd. na str. 6 →
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gorsze (tu pojawiły się łzy), że nie zawsze potrafię
to  wytłumaczyć  naszym  dzieciom.  Pokazują  mi
różne modne zabawki, buty na które nas nie stać.
Ja obejdę się bez tego, dziecko inaczej  rozumie
pewne  rzeczy.  Słuchałem  tej  opowieści  i
zapytałem  w  końcu  –  Czego  ta  rodzina  tak
naprawdę  by  potrzebowała,  aby  im  pomóc?
Wzbraniacie  się  od  pomocy  materialnej,  nie
chcecie  żadnych  paczek  od  anonimowych
darczyńców np. na święta. Odpowiedziała na to
kobieta – zrozumienia !. – Wie Pan, powinno się
uczyć  każdego  od  małego,  że  życie  potrafi
wyglądać  bardzo  różnie.  Ciężko  mi  było,  kiedy
moje dziecko przyszło ze szkoły z płaczem bo inne
dzieci zaczęły wyśmiewać się z jego kurtki. Kurtka
była  zwykła,  normalna,  ale  nie  firmowa  i  to
wystarczyło.  Czy  dlatego,  że  np.  ja  chodzę  w
kurtce  zimowej  trzeci  sezon  i  pewnie  wyszła  z
mody  mogę  być  nazywana  patologią?
    Ten wywód poruszył mną do głębi. Mimo, że
często  rozumiemy pewne  rzeczy,  nie  potrafimy
tego  skonkretyzować  jeżeli  tego  nie
doświadczymy,  nie  zobaczymy.  Rodzina
opowiadała  mi  jeszcze  o  wielu  innych  przykła-

dach  na  podparcie  swoich  tez.  Nie  mogę  ich
jednak tutaj  przytoczyć ze względu na możliwe
złamanie  anonimowości.  Rodzina  z  którą
rozmawiałem  mimo  swojego  położenia,
wykazywała  bardzo  dużo  godności  osobistej.
Tłumaczyli,  że  nie  chcą  przyjmować  od  nikogo
niczego,  ponieważ  są  na  pewno  bardziej
potrzebujący  niż  oni.  Nasze  święta  może  nie
będą jak w telewizji, ale będziemy się nawzajem
szanować.
   Pamiętajmy o takich ludziach,  pamiętajmy o
takich  rodzinach.  Kiedy  poczujemy  pełnię
szczęścia wspomnijmy o tych, którzy aktualnie go
tyle  nie  mają.  Uczmy  przy  tym  odpowiednich
postaw  nasze  dzieci  od  małego.  Nigdy  nie
wiadomo  co  życie  może  nam  przynieść  –
dobrego i złego.
   Dziękuję  opisywanej  rodzinie  za  możliwość
takiej  rozmowy.  Wiem,  że  podczas  pracy  nad
tekstem  przechodziliśmy  przez  różne  etapy  –
tekst ten jest jednak potrzebny  i rodzina,  która
odważyła  się  otwarcie  opowiedzieć  o  swoich
problemach również to rozumiała.

W  dalszej  części  tekstu  zrozumiemy  jednak,  że
empa a i  zrozumienie  musi  być  jednak walorem
nie tylko od święta,  ale czymś naturalnym na co
dzień.
   Rodzina  z  którą  się  spotkałem  przyjęła  mnie
bardzo  otwarcie.  W  domu  było  ubogo,  ale
schludnie. Biegały wokół nas małe dzieci w wieku
szkolnym.  Za  ścianą  leżała  chora,  starsza  matka
(kobieta o bardzo dużym doświadczeniu życiowym
jak  się  później  okazało)  Na  początku
rozmawialiśmy  o  sprawie  w  jakiej  się  do  nich
zgłosiłem,  później  wywiązał  się  dialog  na  temat
życia.
    Otworzyła  się  najpierw  kobieta  w  średnim
wieku, która chcąc jakby się usprawiedliwić zaczęła
opowiadać  o  ich  życiu.  Na  początku  –  mówiła
kobieta  –  żyło  nam  się  całkiem  dobrze.  Niczego
nam  nie  brakowało,  patrzyliśmy  w  przyszłość  z
nadzieją.  Zachorowała jednak moja matka, której
leczenie zaczęło pochłaniać coraz więcej pieniędzy.
Wie Pan,  My nigdy nie potrafiliśmy o nic prosić,
zawsze  radziliśmy  sobie  sami.  Dzieci  poszły  do
szkoły co dodatkowo kosztuje. Mąż ciężko pracuje,
ale  niestety  nie  zawsze  starcza na wszystko.  Naj-

Czy na jaworzyńskim cmentarzu mamy masową mogiłę?

wspomina  czytelnik,  jednym  ze  skrajów
cmentarza  (później  nastąpiła  jego  rozbudowa).
  Sprawa  z  usytuowaniem  grobu  była  dość
kontrowersyjna, ponieważ jak wspominał wtedy
jeden z wyżej postawionych pracowników kolei,
który miał dostęp do pozostawionej niemieckiej
dokumentacji,  w  miejscu  gdzie  ustawiono
symboliczny  grób miała  znajdować się  masowa
mogiła  więźniów  przewożonych  do  KL  Gross
Rosen.
  Stacja  kolejowa  w  Jaworzyna  Śląska  była
ostatnią  stacją  węzłową  na  trasie  do  obozu.
Pociągi  zatrzymywały  się  tutaj  według  relacji
pracownika  kolei  na  dłużej,  gdzie  w  stacji
opróżniano  bydlęce  wagony  z  ciał  więźniów,
którzy  nie  wytrzymali  trudów  transportu.
 Mieszkaniec  jak  wspomina,  nigdy  nie
przeprowadzono  w  tym  miejscu  ekshumacji,
ponieważ były to czasy, kiedy pamiętano piekło
wojny i pojedyncze relacje o takich kwes ach nie
robiły  na  ludziach  specjalnego  wrażenia.
    Mówimy tutaj o przekazie ustnym mieszkańca,
który  w  żaden  sposób  nie  może  być
potraktowany  jako  dowód  historyczny.  Jest  to
jednak  przekaz,  który  wydaje  się  dość
prawdopodobny i może otworzyć pamięć innych
mieszkańców  na  tą  kwes ę  a  chcieliby  o  tym
powiedzieć coś więcej.
   Ponad  wszelką  wątpliwość  na jaworzyńskim
cmentarzu  mamy  do  czynienia  z  mogiłami
pomordowanych jeńców rosyjskich, czy mamy tu
również do czynienia z masową mogiłą więźniów
z obozu Gross Rosen?

  Do  redakcji  Wieści  Gminnych  odezwał  się
czytelnik  z  ciekawymi  informacjami  na  temat
jaworzyńskiego cmentarza.
   Artykuł Pana Bogdana Muchy z Żarowskiej Izby
Historycznej na temat rosyjskich jeńców w naszym
mieście  spowodował  duży  odzew  wśród  naszych
mieszkańców.  Wszystkie  informacje  będą
sukcesywnie normowane i sprawdzane. Jest wśród
nich wiele opowieści,  ale także  faktów o których
będę pisać w kontekście całej gminy. Pojawiło się
wiele  kwes i,  które  należy  opisać  i  pooddzielać,
aby dokładnie zrozumieć „niemiecki przemysł kaźni
i przcy przymusowej”, jaki funkcjonował na terenie
naszego miasta i gminy podczas II wojny światowej

a  czego  nikt  wcześniej  nie  powiedział   głośno.
  Do  redakcji  Wieści  Gminnych  odezwał  się
czytelnik  z  ważnymi  informacjami  na  temat
jaworzyńskiego  cmentarza,  na  którym  według
jego relacji możemy mieć do czynienia z masową
mogiłą  więźniów,  którzy  byli  przewożeni  do
niemieckiego  obozu  koncentracyjnego  KL  Gross
Rosen w Rogoźnicy.
    Czytelnik podzielił się swoim wspomnieniem z
przedziału  lat  między  1959-1961,  kiedy  jako
młody  harcerz  pełnił  wartę  przy  nowo
postawionym  grobie  nieznanego  żołnierza  na
naszym  cmentarzu.  Miejsce  w  którym  stoi
wspomniany  symboliczny  grób  był  wtedy,  jak 
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