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Kol. Edward Kopczak był członkiem Związku 
Nauczycielstwa Polskiego od 1955 roku do 

ostatnich dni swojego życia.
 W latach 1958 – 1975 aktywnie działał w 
Związku pełniąc funkcję członka Prezydium i 
Zarządu Rady miejskiej ZNP.
 W  l a t a c h  1 9 9 0  –  1 9 9 4  b y ł  
wiceprzewodniczącym Oddziałowej Sekcji 
Emerytów i Rencistów, 
d z i a ł a ł  r ó w n i e ż  w  
podsekcji kulturalno – 
oświatowej, organizując 
różnego rodzaju imprezy 
dla członków Sekcji, 
o t a c z a ł  o p i e k ą  
najstarszych emerytów i 
rencistów, współpracując 
w tym zakresie z Miejskim 
O ś r o d k i e m  P o m o c y  
Społecznej. 
 M i ł y,  s e r d e c z n y,  
obowiązkowy i pracowity. 
Dzięki tym zaletom był 
c e n i o n y  i  z n a n y  w  
środowisku. Bardzo lubił uczestniczyć w 
spotkaniach towarzyskich, organizowanych przez 
Zarząd Sekcji. Cieszył się, gdy mógł pomóc innym. 
Zresztą sprawy ludzkie nigdy nie były mu obce. 
Swoim zaangażowaniem i pracą dawał przykład  
innym.
 Za pracę związkową był wielokrotnie 
wyróżniany  i nagradzany. Otrzymał Złotą Odznakę 
Związku Nauczycielstwa Polskiego i odznakę za 
50-letnią przynależność związkową.
Co miesiąc odwiedzał Związek, rozmawiał z nami i 
tego będzie nam brakowało.
         Helena Manowiec Prezes Oddziału ZNP

od dłuższego czasu „pracuje” nade mną. 
Bezskutecznie – młody nauczyciel zawsze wie 
wszystko najlepiej. W szkole zjawia się matka – z 
Sułtaną czekają na mnie w gabinecie „Dyra”. 
Jeszcze przed drzwiami do gabinetu tłumaczę: „Ona 
kompletnie nic nie umie”. W środku dwie 
rozdygotane osoby – „zaczynam mięknąć”. Szarża 
Szefa jest bardzo celna: „Kiedy odbył się chrzest 
Polski”? Sułtana wie. „Kto był pierwszym królem 
Polski”? Też wie! „Dyro” odciąga mnie trochę na 
bok (daleko nie  można było, gdyż w gabinecie stało 
poniemieckie ogromne biurko, od którego co rusz 
odpadała boczna listwa ( odziedziczyłem je) i 
szeptem mówi: „Kolego, przecież ona coś umie. 
Poza tym, przenosi się do innej szkoły”.
 Był zapalonym wędkarzem -  należał do PZW. 
Znajomość ryb wykorzystywał w czasie ustnej 
matury: „Widzi kolega, najpośledniejsza ryba to 
jazgarz, dlatego zamiast < 2 > piszę sobie < j >, lin to 
„3”, a karp – „4”, „5” - to był chyba łosoś. Siedzę 
jako wychowawca przy egzaminie z fizyki i 
zupełnie nie pojmuję czy zdający umie coś 
naprawdę, więc pytam, na co się tu zanosi. „Oj, coś 
mi się zdaje, że jazgarz bierze”. Ale zawsze walczył 
o to, żeby jednak ten „jazgarz nie wziął”.
 Po dwuletnim dyrektorowaniu przeszedłem do 
pracy w ZNP. Zależało mi na autorytecie organizacji 
związkowej i dlatego namówiłem – teraz już – 
Edwarda do pracy w ZNP. Zgodził się, i przez 5 lat 
(1975 - 80) aktywnie współdziałaliśmy w 
prezydium ZNP, m. in. w Klubie Nauczyciela 
„Bacalarus”, przy sesjach, konferencjach. 
 Był członkiem Chóru ZNP przy PDK (1968), a 
kiedy organizowałem (1986) Chór Nauczycielski 
„Bacalarus”, od razu do niego przystał i należy do 
członków założycieli tego zespołu.  Później 
współtworzył Chór Parafialny i był jego pierwszym 
prezesem.
 Lecz kiedy w roku 2001 zaproponowałem, aby 
szefował Kresowianom i Izbie Kresowej w Ośrodku 
TMZZ, odparł: „Ja już bym się z tego dobrze nie 
mógł wywiązać. Członkiem będę”.

 Usiłuję znaleźć słowo, które najtrafniej 
oddawałoby to, co się stało. Dla mnie tym słowem 
jest „ŻAL”. Choć pewnie nie znalazłem właściwych 
słów, ażeby go „wysłowić”.  Trafnie ujął to ks. 
Czesław Paruch, który specjalnie przyjechał do 
Złotoryi, aby przewodniczyć liturgii pogrzebowej: 
„Dobrze, że Pan Bóg dał nam Edwarda”.
     Odszedł bardzo dobry i skromny oraz pracowity i 
uczciwy człowiek. Kresowianin z Husiatyna, 
którego tułaczka zakończyła się na Ziemiach 
Odzyskanych, aby tu spoczął w śląskiej, 
złotoryjskiej ziemi. Wiernie i ofiarnie jej służył – 
niech Mu więc ona lekką będzie. „A chóry anielskie 
niech Go obejmą”, a nasza o Nim pamięć – niech 
będzie czczona i trwała.
   Alfred Michler

marzec 2009

oderwaniu od realiów okresu „późnego Gomułki” i 
nie kwestionują bez reszty sztandaru i imienia 
szkoły z tamtego roku. Baczmy - to nie stało się dziś, 
lecz 40 lat temu. 
 Nie doczekał Edward tegorocznej wiosny, 
matur, zakończenia roku szkolnego. Nie był On 
sztywnym ponurakiem, więc może trochę „innych” 
wspomnień.
 Apel szkolny przed budynkiem prowadzi Tadek 
Grubczyński i pyta: Wiecie, kiedy zacznie się 
wiosna? 21 III – odkrzykuje tłum. – Nie! Wiosna 
zaczyna się wtedy, kiedy Pan Dyrektor założy 
„wiatrówki” (rodzaj sandałów). 
 Dziewczynie o bardzo rzadkim imieniu – 
Sułtana – grozi u mnie „dwójka” z historii. Dyrektor 

argumentu, z którego znaczenia 
wówczas nie zdawałem sobie 
sprawy: „Nie jest kolega uwikłany 
w żadne układy”. Ja tego nie 
dostrzegałem – widział to chyba 
Dyrektor. Lecz zespół jednak 
rozłamywał się - tak, jak to 
zapamiętałem, zygzakowato w 
różnych sprawach. Rozszczelniał 
się też – szczególnie w kierunku KP 
PZPR rezydującego  na ratuszu 
(początek lat 70/.). W czerwcu 1973 
poszliśmy na urlopy, wiedząc, że 
Pan Dyrektor przeżywa trudne 
chwile. Germanistka Barbara 
Karpowicz i ja pojechaliśmy w 
połowie lipca na miesięczny 
pierwszy obóz językowy do 
Lübben (NRD) z młodzieżą całego 
powiatu; w przygotowaniach 
uczestniczył również i Edward Kopczak. Pod sam koniec obozu 
przyjechał do nas przedstawiciel WO na rozmowę ze mną pt. „LO 
nie będzie miało dyrektora, chcielibyśmy, aby kolega objął to 
stanowisko”. Odpowiedziałem, że jeśli sprawa będzie zupełnie 
jasna, mogę „wyrazić zgodę na pełnienie obowiązków tylko na 
jeden rok szkolny”. 
 Nad wyraz nieprzyjemne i smutne było posiedzenie rady 
pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 1973/74. Rady nie 
otwierał ani dyrektor Kopczak, któremu być może tego 
zabroniono,  ani ja (jednym moim „uprawnieniem” była 
rozmowa w Lübben). Dopiero po pół godzinie przybył 
przedstawiciel WO z komunikatem o zmianie dyrektora szkoły, 
co ten skwitował bardzo dosadnie: „To postąpiono ze mną tak po 
stalinowsku”. Z pewnością ciężko to przeżył – uszczerbek na 
zdrowiu musiał być znaczny, choć tego nie okazywał i podjął 
normalną pracę jako nauczyciel fizyki nie eksponując swojej 
krzywdy lub niechęci do osób, np. do mnie. Niewielu potrafiłoby 
się tak zachować.
 Ani jako dyrektor, ani jako człowiek na takie potraktowanie 
sobie nie zasłużył. Według mojego rozeznania i wiedzy, nie była 
to decyzja władz oświatowych – zapadła ona na złotoryjskim 
ratuszu w gabinetach ówczesnego KP PZPR. Dyrektor Kopczak 
bronił nie stanowiska dla siebie, lecz  swojego imienia. Ze 
względu na osobiste przekonania nie mógł spełnić wobec władz 
tego, czego od niego oczekiwano. W takich rozedrganych 
emocjami okolicznościach „wyraziłem zgodę na pełnienie 
obowiązków dyrektora w roku szkolnym 1973/74”. Kiedy nie 
uporano się w tym czasie ze znalezieniem kandydata, zgodziłem 
się na przedłużenie o dalszy rok szkolny i w tym czasie wspólnie 
z insp. J. Górzańskim namówiliśmy na to stanowisko B. 
Maciejaka (to nie ze mnie rezygnowano, uczyniłem to sam będąc 
w tym czasie najmłodszym dyrektorem LO w Polsce). A mógł 
nim być nadal, i powinien, do samej emerytury Edward Kopczak. 
Być może byli przed Nim, lub po Nim, lepsi nauczyciele fizyki 
lub sprawniejsi dyrektorzy, lecz nikt z nas nie dorównał Mu jeśli 
chodzi o poszanowanie pewnych wartości uniwersalnych: 
rodzinnych i chrześcijańskich oraz obywatelskich.
 Był teraz lojalnym wobec mnie nauczycielem fizyki – 
„kolegą Kopczakiem”. Przez 7 wcześniejszych lat On był moim 
przełożonym. W tym czasie nasi licealiści mocno zaznaczyli 
swój udział w licznych olimpiadach, konkursach i zawodach 
sportowych. Na bazie polepszającego się standardu 
klasopracowni nieśmiało, ale jednak, zorganizowano klasę 
„matematyczno – fizyczną” oraz „sportową”. W szkole działał 
bardzo dobry chór. Wprawdzie pod patronatem WO ale szkoła 
o t w o r z y ł a  s i ę  n a  
w s p ó ł p r a c ę  
międzynarodową. Jako 
dyrektor zawsze stawał 
po stronie ucznia, (ilu 
wybronił na maturze), 
c h o ć  e n e r g i c z n i e  
zwalczał brak tarczy, 
czapki i beretu oraz botki 
z e  s k a y u  i  c z a p k i  
„degolówki”.  Niech 
prześmiewcy i szydercy 
nie patrzą na rok 1968 
a h i s t o r y c z n i e ,  w  

Był dla mnie kolejno: 
„panem dyrektorem”, 

„ko legą” ,  Edwardem.  
Biologiczny licznik naszej 
znajomości wskazał:  43 
lata. Gdyby to poszerzyć o 
n a u c z y c i e l a  f i z y k i  i  
wychowawstwo, wobec 
m o j e j  ż o n y  M a r i i  
Koszałkowskiej oraz córki 
Anny, byłoby to pół wieku. 
Jakimi słowami ogarnąć ten 
czas? Czas współpracy 
zawodowej, związkowej, 
społeczno – kulturalnej.

 Trwają wakacje 1966 roku. Oboje z żoną mieszkamy i  
pracujemy w Wieruszowie: żona w Technikum Budowlanym, ja 
– w LO. Z pracy jesteśmy zadowoleni, gorzej jest z mieszkaniem. 
Otrzymujemy przydział w nowym budownictwie, lecz z uwagi 
na narodziny pierwszej córki, Magdaleny, locum uznajemy za 
nieodpowiednie metrażowo. Wysyłamy więc do kilku 
kuratoriów zachodniej Polski nasze oferty i wyjeżdżamy na 
wakacje do Złotoryi, do rodziny żony.
 Na początku lipca 1966 do mieszkania moich teściów 
zapukał mężczyzna; „Nazywam się Edward Kopczak, jestem 
dyrektorem LO” – przedstawił mi się. Będąc w KO i W we 
Wrocławiu natknął się na naszą ofertę. Złotoryjskie LO było na 
fali wznoszącej – przybywało młodzieży oraz klas i jeden  
historyk w szkole /Stanisław Rybak/ już nie wystarczał. Okazało 
się też, że pan dyrektor Kopczak przed złożeniem nam wizyty, 
uzgodnił w Wydziale Oświaty sprawę etatów dla nas obojga, a 
także mieszkania w bloku, który akurat kończono (ul. 
Słowackiego 5). W takiej sytuacji trudno było tej propozycji nie 
przyjąć – żona „odstąpiła” mi LO a sama poszła do  SP nr 2 

(rezygnując z pięciu tygodni urlopu macierzyńskiego!).
 Złotoryjski „ogólniak” odebrałem jako placówkę dobrze 
ustawioną przez kompetentnego szefa, który taktownie ale 
stanowczo panował nad sytuacją w szkole i w gronie 
pedagogicznym. Kiedy zostałem zagadnięty przez Pana 
Dyrektora, jak widzę wieruszowskie i złotoryjskie LO, 
odpowiedziałem szczerze i bez kurtuazji, że złotoryjskie „stoi 
zdecydowanie wyżej”. Bardzo się z tej opinii ucieszył. Nie była 
ona wydumana – już sam fakt, że zamiast małostkowego  
dyrektora, którego nieustannie, jak satelita, okrążał wścibski 
sekretarz POP, mam teraz zrównoważonego i konkretnego 
kierownika, czynił tę różnicę bardzo istotną i zauważalną. Przez 
to i ówczesny zespół pedagogiczny był skonsolidowany i 
pracował rytmicznie. To zawsze zależy głównie od szefa.
 Sprawiłem panu dyrektorowi także kłopot – odmówiłem 
przystąpienia do tzw. egzaminu kwalifikacyjnego. Absurdalność 
tego zarządzenia polegała na tym, że taki egzamin musieli 
składać absolwenci uczelni pedagogicznych, a nie musieli – np. 
uniwersyteckich,  politechnicznych. Dyrektor podzielał mój 
punkt widzenia, lecz jako szef zobowiązany był mnie „ścigać”, a 
nawet grozić zwolnieniem. Kiedy cofnięto wreszcie to 
kuriozalne zarządzenie, cieszył się bardziej, niż ja. 
 Być może mój upór spowodował, iż kiedy zdecydował się na 
skorzystanie z półrocznego tzw. urlopu magisterskiego, pełnienie 
obowiązków dyrektora zaproponował mnie (1969). Był to szok 
dla mnie, a niespodzianka dla zespołu – miałem zaledwie 4 - letni 
staż (28l.) i byłem bezpartyjnym. To była suwerenna decyzja 
Szefa skonsultowana z WO.  W rozmowie użył wtedy 
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racowaliśmy razem 26 lat. Srogi, wymagający i Ptrzymający dyscyplinę ale taktowny, kulturalny 
wobec pracowników i kolegów. Życzliwy dla 
młodzieży. Ponad dwadzieścia dwa lata 
współpracowaliśmy ze szkołą i  gronem 
pedagogicznym w Luckau (Niemcy). Często 
wyjeżdżaliśmy z delegacją i tu poznajemy Edwarda 
jako człowieka i kolegę. Poważnie i godnie 
reprezentował szkołę i radę. Spokojny, lecz 
towarzyski i dowcipny – z dystansem do mało 
ważnych spraw. Był jednym z nas; zawsze znał 
swoje miejsce.
    Janina Markowska 

dzio Kopczak był moim dobrym EPrzyjacielem. Na zawsze pozostanie w mojej  
pamięci jako serdeczny kolega, kulturalny, 
grzeczny, wrażliwy człowiek. Przy każdym 
naszym, najczęściej przypadkowym, spotkaniu, 
zwykle na ulicy, nie omieszkał zapytać o moje 
hobby i namawiał, bym przyszedł na próbę chóru 
parafialnego.
 Z czasów szkolnych, gdy Edzio był moim 
dyrektorem, wspomnę jeden drobny, zabawny 
poniekąd epizodzik: pan dyrektor przysłał do mnie 
(prowadziłem właśnie lekcję) ucznia z ukraińskiej 
klasy, chyba o nazwisku Pliszka.  Uczeń mówi do 
mnie: "pęk klucz". Ja na to - cóż, skoro pękł nic na 
to nie poradzę, trzeba chyba dorobić nowy. Po 
chwili tenże sam uczeń puka, wchodzi i prosi o 
pęk kluczy, bo ma zanieść panu dyrektorowi 
(podobno je miałem - nie pamiętam).W ten sposób 
sprawa się wyjaśniła.
 Jako człowiek, ale również jako dyrektor 
szkoły, zapisał się bardzo dobrze w mojej pamięci.

Czesław Rydzik długoletni nauczyciel matematyki 

Pan Edward Kopczak był moim nauczycielem 
fizyki, dyrektorem w LO w Złotoryi, kolegą w 

pracy nauczycielskiej, a także przyjacielem we 
wspólnym śpiewaniu w Chórze Parafialnym przy 
Parafii św. Jadwigi w Złotoryi.
 Był w grupie osób założycieli tego Chóru w roku 
1987 i jego pierwszym prezesem. To właśnie on 
znalazł mnie i zaprosił do wspólnego śpiewania w 
tym zespole. Inicjował wiele ciekawych propozycji 

i dbał - podobnie jak w 
szkole - o rzetelność, 
systematyczność i 
zaangażowanie w 
p r a c ę  z e s p o ł u  
c h ó r o w e g o .  
Szczególnie ostatnie 
lata zapadły mi mocno 
w pamięć i pozwoliły 
zbliżyć się jeszcze 
bardziej  do Pana 
E d w a r d a ,  g d y  
wyjeżdżaliśmy razem 
d o  L e g n i c y  n a  
z a p r o s z e n i a  
" D u s z p a s t e r s t w a  

Ludzi Pracy Legnica-90". Mówiłem mu wtedy, że 
pozostałem z nim blisko od wieku szkolnego po 
wiek dojrzały, a on z właściwą sobie kulturą pytał, 
czy może mi mówić po imieniu, i roztrząsaliśmy 
razem prawa fizyki w praktycznych rozwiązaniach 
dnia codziennego.
 Gdy odprowadzaliśmy Go wszyscy do Domu 
Ojca  na złotoryjskim cmentarzu zauważyłem, że 
był to wielki, specyficzny "Zjazd Absolwentów".
 Pamiętajmy o Nim w modlitwie i wspominajmy 
Go takim, jakim zapisał się w życiorysie każdego z 
nas.
     Stanisław Sołtysik prezes Chóru Parafialnego

Obserwując fora internetowe 
związane ze Złotoryją, a później 
konfrontując to wszystko z żywą 
rzeczywistością, można zostać 
potencjalnym pacjentem wysoko 
wyspecjalizowanej placówki zdrowia 
psychicznego. Każdy jest super, 
wszyscy wszystko wiedzą, zawsze 
mają rację i nigdy nie popełniają 
błędów. Jeżeli dzieje się coś złego, to 
winni są Oni, nie my. Jeżeli nie 
można czegoś zrobić, to dlatego, że 
Oni zgrabnie rzucają nam kłody pod 
nogi. Jeżeli ma być kompromis, to 
tylko na naszych warunkach. Łatwo 
coś napisać na forum internetowym, 
pokrzyczeć, ponarzekać... Troszkę 
trudniej jest swoją twarz wystawić w 
realnej dyskusji, zakasać rękawy i coś 
zrobić nie oglądając się na innych.
    To dobrze, że można korzystać z 
wolności wypowiedzi, ale ile jest ona 
warta , gdy to, o czym mówimy z 
takim zapałem, ginie nie tylko w 
gąszczu innych mniej lub bardziej 
cennych wypowiedzi, ale w skutek 
braku chęci do działania? Ileż to 
pomysłów i cennych inicjatyw ujrzało 
światło dzienne za pośrednictwem 
wszechobecnej sieci i cichutko odeszło 
w zapomnienie?
     A może nie do końca tak jest? A 
może to właśnie nasi liderzy nie 
potrafią zagospodarować tego 
potencjału? Zajęci innymi, ważnymi 
sprawami, pochłonięci myślą, jak 
uczynić nas szczęśliwszymi bez 
naszego udziału w tym 
przedsięwzięciu, nie będą przecież 
zawracać sobie głowy bezimienną 
masą - przecież to jeszcze nie Ten 
czas, by o nas myśleć.

    A gdzieś tam obok żyją sobie 
ludzie, pochłonięci swoimi sprawami, 
których tak naprawdę nic to 
wszystko nie obchodzi i obchodzić nie 
będzie, nawet gdy nadejdzie Ten 
właśnie czas.

       Robert Pawłowski

Schizofrenia

a, Edward...Pan dyrektor, koleg
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Duchowni są obowiązani nosić odpowiedni strój 
kościelny zgodnie z normami wydanymi przez 
Konferencję Biskupów i prawnymi zwyczajami 
miejscowymi. Przepisy Konferencji Episkopatu Polski 
oraz zwyczaje polskie zaliczają do stroju duchownych 
sutannę czarnego koloru oraz ubranie (raczej czarne) z 
koloratką. A zatem już wiedziałam, że strój księży 
nazywany jest oficjalnie „strojem kościelnym”.  I 
jeszcze jedna informacja: Konferencja Episkopatu 
Polski podczas zebrania plenarnego w Licheniu w 2004 
r. przyjęła zasady, dotyczące występowania 
duchownych w audycjach radiowych i telewizyjnych, 
którzy wtedy winni występować w stroju duchownym, 
używanym w Polsce. Konferencja nie opisuje tegoż 
stroju, widocznie wychodząc z założenia, że wszyscy 
wiedzą, co to za strój. Jednakże „Ogólne wprowadzenie 
do Mszału Rzymskiego” daje nam pogląd na temat 
estetyki: Troskliwie należy zabiegać o to, aby także w 
sprawach mniejszej wagi zachowane były zasady 
estetyki, a szlachetna prostota łączyła się z czystością. 

*

 Ponieważ nadal wiedziałam niewiele, poprosiłam o 
rozmowę księdza Krzysztofa Czyża, proboszcza w 
parafii św. Józefa Robotnika w Złotoryi. Ksiądz 
Krzysztof, który gościł już na łamach naszego pisma, 
bardzo życzliwie potraktował moją prośbę. 

Co się składa na strój liturgiczny?
Jest to sutanna, komża i stuła jako symbol władzy 
kapłańskiej - to jest zawsze. Jakby druga część tego 
stroju to alba, długa biała szata płócienna sięgająca 
kostek, symbolizująca czystość (łac. albus – biały).

Msza święta to szczególny moment w liturgii. Tutaj 
kapłan zawsze jest ubrany w albę, stułę i ornat. Obecnie 
alby są już bez humerałów i często nie przewiązuje się 
ich sznurem. W starej liturgii trydenckiej każdy element 
stroju liturgicznego miał swoją symbolikę, a nawet 
dopisaną modlitwę, którą kapłan odmawiał wkładając 
odpowiedni element. Teraz ubiór księdza jest dużo 
bardziej uproszczony. 

Ornat to szata zdobiona (łac. ornatus – zdobiony). 
Jego wygląd zależał zawsze - teraz też tak jest - od 

zasobności parafii. Im bogatsza parafia, tym bogatsze 
ornaty księdza. Strój ten powstał z wierzchniego 
płaszcza rzymskiego i w ciągu wieków podlegał 
przeobrażeniom. Jego obecna postać to długie i szerokie 
okrycie bez rękawów, z otworem na głowę, 
przykrywające jedynie piersi i plecy kapłana. Kaptur, 
dziś symbolicznie obecny w kroju ornatu, służył 
pierwszym chrześcijanom jako ochrona przed 
deszczem, także dobrze skrywał postać udającą się na 
liturgię przez wiele lat prześladowań.

Obecnie są przeróżne rodzaje ornatów, można 
powiedzieć, że są pewne trendy. Są firmy zajmujące się 
szyciem i sprzedażą strojów liturgicznych, a do parafii 
trafiają ich katalogi. Jest z czego wybierać! Kolor ornatu 
zależny jest od okresu w roku liturgicznym lub od 
charakteru dnia wspomnieniowego. 

W tej chwili w Kościele używane są cztery kolory: 
fioletowy - na czas wielkiego postu, adwentu i na msze 
pogrzebowe. Można też mszę pogrzebową odprawiać w 
k o l o r z e  b i a ł y m  z e  w z g l ę d u  n a  r a d o ś ć  
zmartwychwstania, w które wszyscy wierzymy. Kiedyś 
mszę pogrzebową odprawiał kapłan ubrany na czarno, 
lecz zrezygnowano z tego po Soborze Watykańskim II.  
Kolor zielony, to tzw. czas w ciągu roku. To jest 
większość niedziel. Kolor czerwony używany jest 
podczas nabożeństw zesłania Ducha Świętego, o męce 
Chrystusa lub o męczennikach. W Boże Narodzenie jest 
zawsze kolor biały. Wariacjami białego jest żółty, 
piaskowy, złoty. Kolory te zostały ustalone w 
kościelnych konstytucjach, natomiast nie ma zbyt 
szczegółowych przepisów, jak ma wyglądać ornat lub 
inna szata. Jest taka publikacja Ogólne wprowadzenie 
do mszału. Tam jest zawarta większość informacji o 
tym, jak odprawiać mszę, jak posługiwać się 
kalendarzem, jakie szaty liturgiczne stosować do 
konkretnego okresu, bądź do jakiejś liturgii. Jeśli chodzi 
o wzory na ornatach, to jest dość duża dowolność i 
różnorodność. 

Gdy obejmowałem parafię św. Józefa Robotnika, 
były tutaj dwa ornaty, a później dokupiliśmy te, których 
brakowało. Ornaty nie są własnością księdza, lecz 
stanowią majątek parafii. Czasami, dla oszczędności, 
ornat może być połączony z albą.

Dlaczego księża noszą koloratkę? Encyklopedia 
Katolicka podaje taką jej definicję: łac. collare – 

kołnierzyk, w stroju duchownych sztywny kołnierzyk 
na szyję, dawniej okryty białym płótnem, obecnie z 
tworzywa sztucznego, zapinany z tyłu. 
Obowiązek jej noszenia do stroju innego niż sutanna 
zrodził się po Soborze Watykańskim II. Poprzednio 
strojem obowiązującym księdza była tylko sutanna (w 
niej też była koloratka). 
Kiedyś koloratki szyto z białego płótna, które należało 
często prać, następnie usztywniać krochmalem i 
odpowiednio prasować. Musiała być gładka i 
śnieżnobiała, bo jest symbolem czystości duszy. 
Koloratkę wkłada się w specjalnie uszyty z podwójnej 
warstwy materiału kołnierzyk, tzw. stójkę. Już na 
trzecim roku studiów seminarium duchownego młody 
kleryk może pierwszy raz włożyć sutannę i koloratkę.

Czasem tylko po tym wyjątkowym kołnierzyku można 
rozpoznać księdza, bo często nie noszą już sutanny.

Zaprezentuję pani mocowanie koloratki do 
ubrania… Tu jest koloratka z białego plastiku, zaraz ją 
umocuję do koszuli… Zapinam z tyłu… O, już jest. Tak 
to wygląda w całości.

Mogę dotknąć? Proszę księdza, ależ  ta koloratka jest 
strasznie sztywna! Jak to kapłani znoszą?
Można się przyzwyczaić. A to, co teraz mam na sobie, to 
nie jest całkowity kołnierzyk, tylko taka połówka, która 
jest wsunięta pomiędzy warstwy tkaniny. O, proszę. 

No, taką to można nosić. Jest o wiele mniejsza, nie 
rżnie szyi dookoła i można ją dyskretnie poluzować, 
gdy przeszkadza.
No właśnie.

Czy ksiądz mógłby pokazać mi z bliska swoją sutannę?
Bardzo proszę, już przynoszę… 
Sutanna (wł. sottana – spódnica, szata) to długa szata do 
kostek. Swój początek wywodzi z habitu mnisiego, gdy 
w XVII wieku Kościół nakazał kapłanom diecezjalnym 
noszen ie  okreś lonego  s t ro ju  duchownego  
pozaliturgicznego.

Wizyta duszpasterska po kolędzie jest czynnością 
liturgiczną, dlatego ksiądz ma na sobie wtedy kompletne 
szaty liturgiczne: sutanna, komża, stuła. Przecież będzie 
się modlił z ludźmi, których odwiedza, błogosławił ich, 
święcił mieszkania, zatem wykonuje czynności 
liturgiczne. Sutanna jest własnością prywatną kapłana.

Widzę, że sutanna księdza jest lekko wcięta w pasie, z 
tyłu głęboka kontrafałda (aby nie krępowała ruchów), 
z niskim stojącym kołnierzykiem, zapinana z przodu na 

rząd małych guziczków (25 sztuk, policzyłam).Niektóre 
z nich to atrapy. Sutanna ma kryte zapięcie, w którym 
tylko to pod spodem jest w zasadzie używane, bo tu jest 
o wiele mniej guzików.
Obecnie sutanny szyje się z tropiku, krepy, wełny lub 
innych wysokogatunkowych tkanin. 
Proszę spojrzeć na rękawy: mają szerokie, 
kilkunastocentymetrowe mankiety, kryją się w nich… 
kieszenie. Z boku, w szwie, też są kieszenie, a obok nich 
jest pęknięcie w szwie, aby kapłan mógł dostać się do 
ubrania, które ma pod sutanną, bez konieczności jej 
podnoszenia. 

Jak długa powinna być sutanna?
Powinna mieć taką długość, aby nie było widać spodni, 
a but był lekko widoczny. Pod sutanną ksiądz jest ubrany 
jak przeciętny mężczyzna.  Od kilkunastu lat coraz 
częściej księża rezygnują z sutanny na rzecz bardziej 
uproszczonego stroju duchownego. Uważa się, że 
sutanna jest strojem trochę archaicznym, który nie 
pasuje już do aktywnego życia, jakie prowadzą 
nowocześni duchowni. Do nauki religii w szkole kapłan 
nie musi wkładać sutanny, bo nie idzie sprawować 
liturgii, a jak już wspomniałem, sutanna jest strojem 
liturgicznym.
Obecnie coraz powszechniej wchodzi w użycie jako 
strój kapłański pozaliturgiczny koszula z koloratką, do 
tego spodnie lub cały garnitur. Raczej ciemny. 
Niektórzy księża noszą zwyczajne dżinsy. Jednak ja 
uważam, że spodnie powinny być trochę elegantsze.

No właśnie, ksiądz ma teraz na sobie czarną koszulę z 
koloratką, na tym grafitową elegancką marynarkę i 
czarne spodnie. Stroju dopełniają czarne buty. Czy 
kapłan musi być ubrany na czarno?  
Ależ nie! Koszula może być jeszcze szara, niebieska, a 
nawet biała i do tego koloratka.
Jeżeli ksiądz robi zakupy w supermarkecie lub załatwia 
swoje prywatne sprawy, nie związane z pracą 
duszpasterską, to nie zakłada koloratki ani sutanny, aby 
nie wzbudzać niepotrzebnej sensacji. Obecnie strój 
duchowny jest przeznaczony na okazje oficjalne, na 
przykład do telewizji, na spotkanie z władzami miasta, 
regionu. Jest to znak naszego kapłaństwa i wiary.

Teraz księża są coraz bardziej aktywni, niż jeszcze 20 lat 
temu. Uprawiają sporty, chodzą w góry, jeżdżą na 
nartach. Wtedy nie muszą mieć koloratki?
Powiem tak: to jest bardzo osobista sprawa każdego 
kapłana. Myślę, że księdza można rozpoznać też po 
zachowaniu i po sposobie odnoszenia się do niego osób 
mu towarzyszących. Mówię na przykład o wycieczkach 
młodzieży, które prowadzi ksiądz. Wtedy koloratka nie 
będzie potrzebna. Też jego ubiór będzie bardzo 
sportowy, nawet kolorowy. Ale są księża, którzy zawsze 
i wszędzie noszą koloratkę, i to też jest dobre.

Czy księża katoliccy mogą nosić zarost? Bo ksiądz jest 
chyba wyjątkiem w tej kwestii?
Chociaż w połowie XX w. zakaz noszenia zarostu 
formalnie zniesiono, to w praktyce jest on nadal 
przestrzegany przez ogromną większość księży i 
zakonników katolickich. Ja noszę brodę, bo tak 
chciałem już jako uczeń szkoły średniej. W seminarium 
duchownym musiałem się golić, więc brodę zapuściłem 
już będąc księdzem. Moim zdaniem broda też powinna 
mieć schludny wygląd, jak moja :-).
Jeśli chodzi o uczesanie, nie ma specjalnych przepisów. 
Głównie chodzi o to, aby kapłan był czysty, wyglądał 
schludnie i elegancko. Bo przecież ma on kontakt z 
Bogiem, przed którym nie wolno mu stanąć, mając byle 
jaki wygląd. 

No tak, Prawo kanoniczne mówi m.in. „Duchowni 
powinni powstrzymywać się od tego wszystkiego, co 
wprost nie przystoi ich stanowi. Niech unikają tego, co 
chociaż nie jest nieprzyzwoite, jednak obce stanowi 
duchownemu”.

Bardzo dziękuję księdzu za rozmowę.
Zaliczyła czytelnię, rozmawiała i zdjęcia zrobiła: 
Agnieszka Młyńczak

e wstępniaku poprzedniego numeru „EZ” red. Wnacz.  poruszył błahą z pozoru (przy szalejącym 
kryzysie) kwestię wyglądu naszego miasta. Właściwie 
są to szczegóły, lecz każdy wie przecież, gdzie tkwi 
przysłowiowy diabeł. A tu śmietniczek zalśni 
wspaniałym blaskiem, a tu tabliczka upiększająca 
zabytek. Nie są to jednak naprawdę rzucające się w oczy 
obiekty. Złotoryja dźwiga brzemię grzechów, które 
wywołują zgagę u każdego człowieka obdarzonego 
choć odrobiną gustu. Oczywiście nie umniejszajmy 
tutaj realnych zasług naszym włodarzom, z których 
najważniejsze to ogólne odnowienie miasta (o tym, czy 
satysfakcjonujące, za chwilę), zmniejszenie bezrobocia 
(poprzez rozbudowanie podstrefy LSSE) czy 
stworzenie nowych mieszkań (ul. Łąkowa, Sportowa). 
Jest jednak kilka rys na tym, wydawałoby się, monolicie  
Jako że żyjemy w kraju na wskroś katolickim, każde 
faux pas władz znajduje odpowiednik w każdym z 
siedmiu grzechów głównych.
I. Pycha. Grzech może niedotyczący bezpośrednio 
wyglądu Złotoryi, lecz także ważny i bardzo widoczny. 
Każdy z nas jest na swój sposób pyszny. Każdy lubi 
podkreślać swoje zasługi, szczególnie gdy ma się ich 
wiele. A każdy wręcz uwielbia, gdy ktoś wykona pracę 
za niego. Burmistrza i Rada Miejska  na swoim Olimpie 
radzą, jak jeszcze ulepszyć nasze miasto. W naszym 
mieście wszystko jest świetne, a co nie jest, to zaraz się 
naprawi/ zmieni/ unowocześni. Niekoniecznie z klasą, 
gdyż…
II. Chciwość. …władz szczególnie szpeci piękną 
przecież starówkę. Chciwość w postaci restauracji. Tak, 
ten okropny „Grzybek”, prawdziwe morderstwo 
dobrego gustu i gwałt na planowaniu przestrzennym. 
Coś takiego postawić przed dawnym, zabytkowym 
ratuszem!? Ciekawe, co skłoniło Urząd Miasta do 
udzielenia zgody na aż tak ryzykowny zabieg. W 
każdym razie operacja się udała. Pacjent, Gust(aw) 
Dobry, zmarł.

III. Nieczystość. Prawdziwa perła złotoryjskich 
zabytków, Baszta Kowalska, przez niektórych zwana 
też Krzywą. Obok niej następne dzieło , tyle że z innej 
epoki, lecz socrealistyczny ZOKiR też ma swój urok. A 
w bezpośrednim sąsiedztwie obydwu budowli przymiot 
zwykłego Polaka. Supertani supermarket. Cudo 
architektoniki z blachy falistej i jakiejś mutacji betonu. 
Nie jest to oczywiście zasługa dzisiejszych władz 
miasta, lecz, skoro już tak odważnie szafują 
inwestycjami, nie zaszkodziłoby chyba utworzenie w 
miejscu EKO czegoś bardziej gustownego.
IV. Zazdrość. Namiestnicy Złotoryi pozazdrościli 
bajkowych kolorów chyba samemu Disneylandowi. Jak 
odnawiamy, to na całego! I tak, wśród naprawdę ładnie 
wyremontowanych budynków (Bank Zachodni, 
„Jamnik”, bloki naprzeciwko zakładu R. Szpali), są też 
potworki w barwach, których nie powstydziłby się sam 
Matisse. Prym wiedzie tu budynek Urzędu Miasta, ale 
niewiele ustępują mu niektóre budynki w Rynku (np. 
Basztowa 24) a także na ulicy Mickiewicza i 
Piłsudskiego (przy wyjeździe z ul. Przelot), gdzie 
wszechobecną szarość ożywiają radosne odcienie różu 
czy seledynu. Zabójczo ożywiają.
V. Obżarstwo. Grzech niekoniecznie władz miasta. 
Każdy lubi widzieć, co je, tak samo, jak lubi czytać przy 
mocnym, a nie słabym świetle. Grupom światłolubnych 
żarłoków Urząd Miasta zrobił wspaniały prezent w 
postaci Wielkiej Iluminacji na ulicy Staszica. Wielka 
Iluminacja miała zapewne dotyczyć murów obronnych, 
kolejnego skarbu złotoryjskich zabytków. Wyszło tak, 
że na Staszica w dzień jest ciemniej niż w nocy.  Okolice 
ultraciemne stały się quasi-sceną teatru. Każdy fotograf 
szukający dobrego światła powinien udać się w okolice 
murów. Tam światło jest wręcz nieziemskie.
VI. Gniew.  Gniew w naszym mieście występuje na 
szczęście w ilościach śladowych. W wykonaniu rajców 
miejskich - nigdy. Prawie nigdy. Następny przybysz z 
Marsa, hala sportowa na Wilczej, irytuje okolicznych 

mieszkańców masywną sylwetką zasłaniającą słońce, a 
przyjezdnych straszy modernistyczno-blaszaną bryłą 
wśród niskiej i spokojnej zabudowy podmiejskiego 
osiedla. Gniew jednak wystąpił poza nią. Dzięki 
pomysłowi radnych, na Wilczej stworzono moloch 
edukacyjny w postaci szkoły podstawowej i przede 
wszystkim dwóch gimnazjów. Gniew pojawił się w 
momencie ogłoszenia tej decyzji. Rodzice oraz 
uczniowie wystąpili do burmistrza z prośbą o 
nieegzekwowanie przeprowadzki. Silna ręka władzy 
jednak dała o sobie znać. Teraz obecność dwóch klas z 
każdej szkoły na wyżej wspomnianej hali w jednym 
czasie nie dziwi nikogo. Uczniowie na zajęciach WF 
odbijają… się od innych.
VII Lenistwo. Jan Paweł II to dla większości Polaków 
(również dla autora tego tekstu) prawdziwy autorytet. 
Nic dziwnego, że jego pomników pełno w całym kraju. 
Za najlepszy uchodzi ten na dziedzińcu KUL. Naprawdę 
niezwykły. Złotoryjanie oczywiście nie gęsi (była już 
mowa o zazdrości?) i swojego Ojca Świętego mają. 
Kłopot w tym, że jest on nieznośnie… schematyczny. 
Najbardziej standardowy z możliwych. Niezwykła 
postać na zwykłym pomniku. 
 Każdy z nas grzeszy. Każdy ma na swoim koncie 
uczynki zarówno dobre, jak i te, które zbliżają go do 
Inferna. W wierzeniach starożytnych Egipcjan serce 
ludzkie po śmierci było kładziona na wagę, gdzie 
ciężarowi uczynków w sercu było przeciwstawiane 
pióro bogini sprawiedliwości Maat. Jeśli wynik wypadł 
na korzyść trupa, wtenczas szedł on do raju. Jeśli nie – 
zostawał pożarty. My nie musimy czekać do śmierci, ani 
nawet odejścia z urzędu naszych włodarzy. Już teraz 
każdy z nich może ich ocenić sam. Żyjemy w czasach, 
gdzie kicz i tandeta dosięga nas na każdym kroku. Gdy 
bezguście, wydawałoby się oddalone, dopada nas nawet 
w najbliższej okolicy. Gdy grzechy władz są tak blisko 
nas.
  Sebastian Rogalski

Artykuł wyraża wyłącznie myśli i poglądy autora i nie 
jest oficjalnym stanowiskiem redakcji.

Po co księdzu koloratka?

7 grzechów głównych

siądz, jego strój, szaty liturgiczne, to dla wielu czytelników temat Ktrochę tabu. Mało wiemy o tym, brak też informacji. Dlatego 
„Echo Złotoryi” pragnie wypełnić tę lukę. 

Ubiór księdza katolickiego można podzielić na dwie części. Jedna z 
nich to szaty liturgiczne, które kapłan nosi podczas sprawowania 
liturgii. Te stroje są wiernym bardzo znane, bo przecież oglądają je 
podczas każdego nabożeństwa. Natomiast ta druga część ubioru 
księdza, który nosi poza liturgią, jest mniej znana. Zadajemy sobie 
często pytanie, dlaczego coraz rzadziej widzi się księży w sutannach, na 
jaki ubiór może sobie pozwolić kapłan, czy musi nosić koloratkę i czy 
może nosić zarost?

Aby odpowiedzieć na te i inne pytania, zaczęłam od kopalni 
informacji, czyli Internetu. I tu się zawiodłam. Jest sporo stron o 
szatach liturgicznych księży, ale o ubiorze pozaliturgicznym - niewiele. 
Zatem postanowiłam pójść dalej. W sieci odnalazłam oficjalną stronę 
Legnickiej Kurii Biskupiej, gdzie był numer telefonu do biblioteki 
Wyższego Seminarium Duchownego. Gdy wyłuszczyłam swoją 
prośbę, skierowano mnie do księdza dyrektora Bogusława Drożdża, 
który wyraził zgodę na skorzystanie z czytelni. Uprzejma pani 
zarzuciła mnie stosem książek, w których precyzyjnie wynajdywała 
interesujące mnie informacje. Szukałam przede wszystkim przepisów 
kościelnych regulujących kwestie ubioru księży. Niestety było tego 
niewiele. Jedyny dość konkretny przepis dało „Prawo kanoniczne 
według kodeksu Jana Pawła II” autorstwa ks. Tadeusza Pawluka: 

tego wszystkiego zrodziła się nawet w niej myśl o 
powołaniu  Klubu Odrzuconych Krwiodawców. Dość 
interesujący pomysł na przyszłość. Innym jeszcze 
przypadkiem była Jagoda, która, jak twierdziła „nie 
miała ciśnienia”. Ale to były tylko nieliczne wyjątki. 
Większość przeszła badania bez problemów, a 
następnie oddała krew. Wśród uczestników znalazła się 
pani Beata Rabczak, kucharka liceum. Jak się okazało, 
jest ona już „zawodowym” krwiodawcą, gdyż w ciągu 4 
lat oddała w sumie 8,5 litra. Przygoda z oddawaniem 
rozpoczęła się u pani Beaty od pomocy dla dziecka, 
później stało się to rutyną. Jak u wszystkich, również i w 
tym przypadku za pierwszym razem pojawiły się 
wątpliwości i zdenerwowanie, jednak w tej chwili pani 
Beata, idąc oddać krew, traktuje to jak wizytę w 
kawiarni, gdzie można się zrelaksować. 
 Kilka godzin ostrej pracy, a potem wszystko wraca 
do normy, zatłoczony korytarz cichnie, znikają stoliki i 
krzesła. Akcja ta była zapewne dla każdego innym 
doświadczeniem. Dla jednych -chęcią pomocy, dla 
drugich, czasem wolnym od lekcji. Jednak  nie był to 
raczej stracony czas. Przynajmniej można było 
skosztować czekolad i poczęstować tych, którzy nie 
oddawali krwi. Żartowałam: To piękne, że tylu nas tam 
było!

   Aniela Pietruszczak

przed wejściem do gabinetu. Sama myśl o 
ilości oddania powodowała wrażenie, 
niestety niekoniecznie   pozytywne. 
 Z tego powodu, że liceum posiada 
tylko jeden mały gabinet lekarski, na rzecz 
całej akcji poświęcono dodatkowo 
przestronny i dobrze oświetlony pokój 
nauczycielski oraz znajdujący się tuż obok 
gabinet stomatologiczny. Pani Beatka, 
osoba, która zajmowała się określaniem 
grupy krwi, bardzo chwaliła udostępnione 
pomieszczenia, bo jak sama wspomniała 
„często akcje w innych szkołach przeprowadzane były 
nawet na salach gimnastycznych”.
 Cały personel medyczny zachwalał liceum nie 
tylko pod względem samej organizacji, ale także 
zaangażowania. Stwierdzono także, że liceum należy 
postawić za wzór na tle innych szkół. Wszędzie pełno 
porozwieszanych plakatów, dużo chętnych, a także miła 
atmosfera. Akcję nadzorowały: szkolna pielęgniarka 
pani Jana Kałużna oraz pani pedagog Dorota 
Radwańska-Mazur, obie równo wspierające i 
pomagające uczniom. Dzięki tym osobom oraz przy 
pomocy szkolnych wolontariuszy każdy otrzymał 
fachową pomoc i po wyjściu z gabinetu- specjalny 
cukierek z glukozą.
 Ogólnie do oddania krwi zgłosiło się 40 osób. Jak 
można było się spodziewać, nie wszyscy spełniali 
określone warunki. Jedna z chętnych, Agata, po 
przebadaniu krwi dostała skierowanie na kolejne 
badania, gdyż miała za niską hemoglobinę. Z jednej 
strony była to wielka szkoda, z drugiej- możliwość 
dokładnego przebadania się. Kolejna z„odrzuconych”, 
Ola, tylko z tego, na pozór błahego powodu, jakim było 
przebicie uszu, także nie została zakwalifikowana. 
Siedząc na korytarzu i towarzysząc koleżankom, 
narzekała na czekolady bez nadzienia, które się 
otrzymuje po oddaniu krwi oraz niefajną atmosferę. Z 

 Te n ,  k t o  n i e  b y ł  u c z n i e m  L i c e u m  
Ogólnokształcącego w pierwszy czwartek marca, 
wchodząc do szkoły zapewne przeżyłby niemały szok. 
Pełno ludzi, rozstawione stoliki na korytarzu, 
rozlegające się po kątach śmiechy, a w tym wszystkim- 
krzątające się pielęgniarki w białych fartuchach. To 
kolejna, bo już piąta, akcja krwiodawstwa z udziałem 
licealistów i jak się później okazało, nie tylko. Możliwa 
ona była dzięki grupie wykwalifikowanych osób, które 
specjalnie przyjechały z  Terenowego Oddziału 
R e g i o n a l n e g o  C e n t r u m  K r w i o d a w s t w a  i  
Krwiolecznictwa w Legnicy. Nowoczesny bus, 
specjalnie przeznaczony do tego typu zadań, znakomita 
organizacja personelu medycznego, a do tego 
zachęcający uśmiech, oto co można by powiedzieć w 
skrócie o przyjezdnych.  
 Niestety, nie tak łatwo dostać się do grona 
oddających krew. Najpierw należy spełnić kilka, dość 
istotnych warunków, potem przejść serię badań, a 
dopiero po pomyślnych wynikach jest nam dane usiąść 
na zaszczytnym miejscu, czyli w specjalnym fotelu, 
gdzie przy pomocy pielęgniarek możemy oddać 450 ml 
krwi. Aby jednak móc stać się dawcą, należy, jak co 
trochę powtarzał lekarz Miron Róg- Malinowski, 
ukończyć 18 lat i ważyć co najmniej 50 kg. Do tych 
dwóch podstawowych warunków dochodzi kwestia 
ewentualnego przeziębienia, wysokość ciśnienia, u 
kobiet miesiączka, czy też przebyte zabiegi 
chirurgiczne w ostatnich miesiącach. Jest to dość istotne 
i niestety często dyskwalifikuje chętnych. 
Sam proces oddawania krwi jest ponoć bezbolesny i 
przyjemny. Ponoć, bo dla niektórych jest to często 
niemałe wyzwanie i zdarza się, że organizm bez 
pozwolenia płata małe figle. Gdy rozmawiałam z 
oddającymi krew, padały niejednokrotnie wspomnienia 
odnośnie pierwszego razu, często zakończone 
omdleniem bądź chwilową utratą sił. Najczęściej osoby, 
które nigdy wcześniej nie oddawały krwi, stresowały się 

Danina krwi
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Rozmowa z Andrzejem Zającem, przewodniczącym 
Rady Miejskiej w Złotoryi.

Robert Pawłowski: Czym jest dieta dla radnego?
Andrzej Zając: Diety radnych, tak w gminach, 
powiatach, województwach oraz diety posłów, nie są 
wynagrodzeniem, ale ekwiwalentem za poniesione 
koszty, związane z pełnieniem funkcji społecznej. 
Określają to stosowne ustawy. Pisała o tym także 
ostatnio „Rzeczpospolita”.( Zasady ustalania diet dla 
radnych określa art. 25 ust. 4 – 8 ustawy o samorządzie 
gminnym oraz jego odpowiedniki zawarte w ustawach 
o samorządzie powiatowym oraz województwa.(…) 
Szczegółowe kwestie związane z zasadami ustalania 
wysokości diet regulują przepisy rozporządzeń Rady 
Ministrów z 26. lipca 2000 r., oddzielne dla radnych 
gmin, powiatów i województw). Prawo radnego do 
diety wynika wprost z przepisów ustawowych i jest 
obligatoryjne. Nie zmienia tego nawet fakt, że funkcję 
radnego wykonuje się społecznie. Dlatego też rada 
gminy (powiatu) albo sejmik, podejmując uchwałę 
określającą zasady, na których radnym przysługują 
diety, nie może zupełnie pozbawić ich tego prawa. Taka 
uchwała zostanie uchylona jako sprzeczna z prawem. 
Zaznaczyć trzeba, że w obowiązującym stanie prawnym 
możliwość pozbawienia radnego diety przewidują 
jedynie ustawy o samorządzie powiatowym i 
województwa. A mianowicie następuje to w sytuacji, w 
której radny pełni – odpłatnie – funkcję członka 
zarządu powiatu lub województwa.
Jeżeli chcemy być dobrymi radnymi, a uważam, że 
radni złotoryjscy są dobrymi radnymi, musimy bardzo 
rzetelnie przygotowywać się do każdej komisji czy 
sesji. Na pewno jest to zatem rekompensata, a nie 
zapłata za wykonywaną pracę. Jednak wykonujemy 
pracę społeczną, która wiąże się z określonymi 
wydatkami, chociażby na rozmowy telefoniczne, 
odkąd pełnię tę funkcję, moje rachunki za telefon 
wzrosły dwukrotnie... Nie mogę tutaj mówić za 
wszystkich radnych, więc ograniczę się do siebie. Też 
pobieram dietę jako ekwiwalent pieniężny, ale jest to 
kwota potrzebna, abym mógł sprawować obowiązki, 
które wziąłem na siebie. Z tych środków staram się 
również pomagać i szkołom, i organizacjom 
społecznym i myślę, że część radnych robi podobnie. 

R.P.: Podkreśla Pan, że jest to ekwiwalent, ale radni, 
przynajmniej ich część, mówi wprost, że jest to 
wynagrodzenie. Na podstawie pana wypowiedzi na 
komisji, która zajmowała się sprawą zniesienia limitów 
płatnych komisji, też odniosłem wrażenie, że jednak 
pojmuje pan dietę jako wynagrodzenie.
A.Z.: Nie ma Pan racji. Tym bardziej, iż nie 
uczestniczył Pan – a szkoda – w posiedzeniu żadnej 
komisji i sesji. Powtarzam: dieta jest ekwiwalentem i 
odsyłam do wyżej wymienionych ustaw. 

R.P.: Przeanalizowałem oświadczenia majątkowe 
radnych złotoryjskich za 2007. rok i na 15 radnych 10 
osiągnęło dochód powyżej średniej krajowej, która na 
koniec 2007.  r. wynosiła 2899,83 zł. Pytam się więc, 
czy jest sens kłócić się (a z zewnątrz tak to wygląda) 
żeby jeszcze trochę pieniędzy wyrwać z kasy miejskiej?
A.Z.: Po- pierwsze chyba mówi Pan o kwotach brutto. 
Po drugie - proszę nie obrażać radnych określeniami w 
stylu „wyrwać z kasy miejskiej”. Po trzecie - nikt się nie 
kłóci, tylko toczy się dyskusja.  Zaprzeczam 
kłamliwemu twierdzeniu, że radni miejscy szukają dla 
siebie dodatkowych pieniędzy. Radni mieli 
zagwarantowane w regulaminie 36 płatnych diet w  
roku. Jestem orędownikiem zmiany tego zapisu. 
Powstał on kilka kadencji temu w zupełnie innych 
warunkach politycznych, gdy działały tzw. kluby, które 
się ścierały ze sobą, miały rozbieżne interesy, a rady 
liczyły ponad dwadzieścia osób. Zdarzało się wówczas, 
że były zwoływane niepotrzebne komisje, tylko 
dlatego, że jeden klub chciał zrobić na złość drugiemu. 
Żeby to ukrócić, ówczesny klub SLD postawił 
wniosek, żeby ustanowić limit płatnych posiedzeń. 
Dzisiaj w Radzie Miejskiej nie ma takich problemów. 
Nie podejrzewam  przewodniczących komisji, aby 
próbowali zwołać bez potrzeby dodatkowe posiedzenie 
danej komisji. Proszę ich o to zapytać.

R.P.: Oprócz pani Barcik, wszyscy są zapisani 
przynajmniej do trzech komisji, a prawie połowa 
radnych- do wszystkich. Czy rzeczywiście komisje 
muszą być tak liczne – po jedenaście do trzynastu osób? 
Czy rzeczywiście wszyscy radni wnoszą  coś 
konstruktywnego do obrad komisji, i nie są tylko 
pozycją na liście obecności?
A.Z.: Przykro mi, ale znowu mija się Pan z prawdą. 
Tylko jeden radny należy do wszystkich komisji i ma do 
tego - zgodnie z regulaminem - prawo. Proszę nie 
oczekiwać, że będę rozliczał radną Krystynę Barcik z 
przynależności do tej, czy innej komisji. Część radnych 
pracuje poza Złotoryją i ma liczne obowiązki 
zawodowe. To dobrze, że tylu radnych jest w 
poszczególnych komisjach. Każdy z nich wnosi do 
dyskusji coś nowego. Uważam, że radni przychodzą na 
posiedzenia przygotowani, istotne jest m.in. to, że mają 
wiedzę z różnych dziedzin  i reprezentują odmienne 
środowiska zawodowe. Nie widzę, aby ktoś z nich 
drzemał podczas obrad. Zapraszam Pana na 
posiedzenia komisji.

R.P.: Może nie drzemali, ale w ostatniej relacji z 
posiedzenia Rady Miejskiej umieszczonej na 
zlotoryja.info, przeczytałem, że jednemu z radnych 
wprost zarzucono, że przybył na posiedzenie komisji 
dziesięć minut przed jej zakończeniem i pierwsze, co 
uczynił, to podpisał listę obecności.
A.Z.: Proszę o takie zachowanie pytać danego radnego. 
Ten incydent nie może jednak obciążać całej rady. 
Komisje odbywają się zazwyczaj przez 10 miesięcy. W 
lipcu i sierpniu tylko wówczas, gdy wynikną pilne 
potrzeby. Średnio radni biorą udział w 37 
posiedzeniach w roku. Ostatnia dyskusja dotyczy 
jednej komisji. Ale warto podkreślić, iż nie ma takiej 
komisji, która miałaby stuprocentowe obłożenie. 
Przeważnie nie ma jednego - trzech radnych. Wychodzi 
więc na to, że płatnych posiedzeń jest mniej niż 36 w 
roku – oczywiście ujmując rzecz statystycznie. 
Niestety pan burmistrz nie chce przyjąć do wiadomości 
tego argumentu. 

R.P.: Czy jest więc sens rozdzierać szaty z tego 
powodu?
A.Z.: Jak już mówiłem, toczy się dyskusja, nikt nie 
rozdziera szat. Chcieliśmy tylko zmienić zapis w 
regulaminie, do czego rada ma prawo. I nagle powstała 
ze strony pana burmistrza dla mnie niezrozumiała 
burza. Tu nie ma żadnego skoku na kasę, tu nie ma 
walki o pieniądze. Jeżeli w zeszłym roku 
przekroczyliśmy budżet rady, jest to przede wszystkim 
wynik tego, że  przy okazji podwyższenia poborów 
burmistrza ten przedstawił projekt uchwały 
nieznacznego zwiększenie diet radnym. Ponadto 
zarzuca się nam, że powołujemy sekretarzy komisji, 
którzy dostają 20-proc. dodatek za protokółowanie 
posiedzeń (ok. 44 zł). A te trwają nawet po 2-3 godziny. 
Potem dana osoba musi jeszcze w domu przez kolejne 
godziny nad tym materiałem popracować. Ale chcę 
powiedzieć, że na pięć komisji (wliczam tu również 
komisję rewizyjną) tylko w trzech mamy sekretarzy. W 
pozostałych dwóch komisjach radni nie chcieli tych 
dodatkowych pieniędzy. 

R.P.: Szczerze mówiąc mam mieszane uczucia 
słuchając pana argumentów, ponieważ znam wielu 
ludzi, którzy działają społecznie, wkładają w to tak 
samo duży a może i większy wysiłek i nie otrzymują 
żadnego ekwiwalentu.
A.Z.: Przykro mi, w tej kwestii nie są ważne Pana 
odczucia, lecz przestrzeganie prawa. Odsyłam do 
stosownych ustaw. Uchwała pozbawiająca diety 
radnych byłaby niezgodna z prawem. Proszę do tego 
tematu podchodzić w sposób racjonalny i bez emocji. 
Tak jest w całym kraju. Dodam tylko, że na tle innych 
gmin nasze diety nie wypadają ani lepiej, ani gorzej. 
Mogę się z panem dzisiaj założyć o duże pieniądze, że 
gdyby Pan kiedyś został radnym, a przecież 
kandydował Pan w ostatnich wyborach,  to po roku 
funkcjonowania zmieniłby swoje zdanie na temat diet. 

R.P.: Na ostatniej sesji Rady Miejskiej pojawił się 
projekt powołania w przyszłych wyborach 

jednomandatowych okręgów wyborczych na terenie 
Złotoryi.
A.Z.: Rzeczywiście. Przedstawiono radnym 
prezentację wizualną stworzenia 15 okręgów 
wyborczych. Była to raczej, przynajmniej ja tak to 
odbieram, luźna, słowna koncepcja. Jak do każdej 
propozycji pana burmistrza, tak i do tej, odniosłem się 
pozytywnie. Oczywiście wyraziłem chęć dalszej 
dyskusji na ten temat. Mam jednak pewien dyskomfort 
psychiczny. Gdy zwróciłem się z prośbą o 
udostępnienie Radzie Miejskiej materiałów w formie 
pisemnej z prezentacji, aby radni mogli sprawę 
spokojnie przeanalizować i przedyskutować, ku 
mojemu zdumieniu otrzymałem od burmistrza 
odpowiedź… negatywną. Sprawa wymaga poważnego 
zastanowienia. Jeżeli będę miał wyrazić jakąś opinię, 
będę przede wszystkim rozmawiał z mieszkańcami. 

R.P.: Złotoryja nam pięknieje, realizowanych jest wiele 
projektów, ale radni często wydają się zaskoczeni tym, 
w jaki sposób projekty są realizowane. Czy radni 
uczestniczą we wszystkich fazach: począwszy od 
narodzin pomysłu na projekt po jego finalizację, czy też 
całkowicie zdają się na to, co przygotuje Urząd 
Miasta?
A.Z.: Bardzo chcielibyśmy uczestniczyć w tego typu 
przedsięwzięciach już na etapie przygotowawczym do 
danego projektu. Niestety radni nie uczestniczą w 
konsultacjach. Jest jeszcze gorzej: gdy wykazujemy 
zainteresowanie konkretnymi inwestycjami, które będą 
przeprowadzane na terenie miasta, nie mamy dostępu 
do informacji. Podam przykład. Komisja Gospodarcza 
przyjęła wniosek, aby zwrócić się do burmistrza z 
prośbą o udostępnienie czterech projektów inwestycji. 
Chodziło o projekty dotyczące ul. Lubelskiej i zespołu 
otwartych boisk sportowych, projekt rewitalizacji 
starego miasta oraz projekt  budynku mieszkalno-
usługowego przy ul. Szkolnej. Otrzymaliśmy 
odpowiedź, że nie możemy ich otrzymać, ponieważ 
projekty nie są zakończone i zawierają takie elementy 
składowe, które nie mogą zostać ujawnione, gdyż 
przyszli uczestnicy przetargów nie mogą znać pewnych 
założeń wynikających z dokumentacji. Dla mnie taka 
decyzja jest niezrozumiała. Powiedziałem panu 
burmistrzowi, że nam nie chodzi o część kosztorysową, 
czy zestawienia materiałowe, nas interesują przede 
wszystkim założenia architektoniczne. My, jako radni 
interesujący się życiem miasta, chcemy np. zobaczyć 
wizualizację. Przykro, że często odpowiedź brzmi: nie.

R.P.: Ale radni później przecież uchwalają, czy dany 
projekt będzie realizowany czy nie…
A.Z.: Niekoniecznie. Wiele projektów wynika z 
realizacji budżetu, wieloletniego planu inwestycyjnego 
i nie wymaga dodatkowej aprobaty Rady Miejskiej, a 
budżet jest bardzo ogólny.

R.P.: Jednak to Rada Miejska, wprawdzie poprzedniej 
kadencji, zrezygnowała z części swoich kompetencji w 
zakresie dysponowania mieniem miasta i swobody 
podejmowania decyzji w tym zakresie, przekazując je 
panu Burmistrzowi.
A.Z.: To prawda. Poprzednia Rada dała bardzo duże 
uprawnienia panu burmistrzowi. Jest to w pewnym 
sensie posunięcie dobre. Są bowiem sprawy 
wymagające szybkich decyzji. Jeżeli są one 
zrozumiałe, przejrzyste – nie wyobrażam sobie, by 
radni mogli je kwestionować. Jeżeli dobry burmistrz 
będzie wykorzystywał tę władzę w należyty sposób i 
jednocześnie informował radnych o tych sprawach, jest 
to rozwiązanie bardzo dobre. Życie jednak weryfikuje 
czasem pewne założenia. Być może radni poprzedniej 
kadencji nie do końca przemyśleli swoje działanie i 
dzisiaj mamy taką sytuację, że na pewne sprawy nie 
mamy zupełnie wpływu. A indagowany o to pan 
Burmistrz odpowiada, że to są jego kompetencje i 
prosi, aby Rada pracowała w ramach swoich 
kompetencji.

R.P.: Rada Miejska odebrała sobie uprawnienia, ale 
przecież Rada Miejska te uprawnienia może 
przywrócić niezależnie czy to dotyczy limitu komisji czy 

też kompetencji pana Burmistrza. Tym bardziej, gdy w 
praktyce dane rozwiązanie zdaje się nie funkcjonować.
A.Z.: Przeprowadzenie wszelkich uchwał, zmian 
wymaga większości. Wydaje mi się, że w tym 
przypadku trudno byłoby zmienić uchwałę. Jeśli 
pojawi się taka propozycja, na pewno poddam ją pod 
dyskusję.

R.P.: Bardzo mało jest informacji na temat, jak 
funkcjonuje Rada Miejska. Próżno szukać, czy to w 
prasie czy na stronach internetowych, protokołów z 
posiedzeń komisji czy sesji. Radnym chyba powinno 
zależeć na tym, aby ich wyborcy mogli się dowiedzieć, 
jak pracują.
A.Z.: Zgadzam się z Panem. Jestem w pełni za tym, aby 
takie informacje z działalności Rady Miejskiej 
ukazywały się na stronach Biuletynu Informacji 
Publicznej, aby były tam umieszczane protokoły z sesji 
Rady Miejskiej. W tej sprawie już kilka lat temu 
interpelowała radna Kinga Maciejak. Były 
zapewnienia, że tak się stanie. Dzisiaj mogę Panu 
obiecać, że na najbliższej sesji, w ramach interpelacji, 
będę domagał się umieszczania protokołów na stronach 
internetowych. 

R.P.: Swego czasu Echo Złotoryi parokrotnie 
publikowało relacje z sesji Rady Miejskiej. Przyznam 
się szczerze, że nie było i nie jest po mojej myśli, aby 
takie teksty ukazywały się w naszym miesięczniku. 
Samorząd posiada przecież lokalne wydawnictwo – 
dlaczego w nim nie ukazują się relacje z obrad Rady 
Miejskiej? 
A.Z.: Szkoda, że nie docenia Pan roli lokalnego 
parlamentu, jakim jest Rada Miejska w Złotoryi. 
Mieszkańcy mają prawo do pełnej informacji. Co do 
Gazety Złotoryjskiej - niejednokrotnie tę sprawę 
poruszaliśmy, m.in. podczas posiedzeń w siedzibie 
redakcji. Próbowaliśmy prosić jak i naciskać redaktor 
naczelną, żeby stosowne informacje ukazywały się w 
naszej „gazecie samorządu terytorialnego”. Bardzo 
chcielibyśmy, aby czytelnicy mieli okazję poznania 
radnych, dowiedzieli się, czym się  zajmują, o co 
interpelują, o co walczą, co ich interesuje. Nasze głosy 
pozostają jednak bez odpowiedzi. To nie rada a 
burmistrz jest organem, który może w jakikolwiek 
sposób wpłynąć na redakcję „Gazety Złotoryjskiej”. 
Niestety przypomina to bicie głową w ścianę. Chcemy, 
aby gazeta nadal istniała, dofinansowujemy ją przecież 
z pieniędzy podatników, ale nie mamy na nią wpływu.

R.P.: Kiedyś jeden z radnych w rozmowie ze mną 
powiedział, że tak naprawdę to radny nic nie może.
A.Z.: Nie zgadzam się z tym zupełnie, gdybyśmy mieli 
tak postawić tę sprawę, to powinniśmy się już dawno 
zrzec mandatów. Radny naprawdę wiele może zrobić 
dobrego dla miasta, dla jego mieszkańców i dopóki  
będę radnym, będę robił wszystko, co jest możliwe do 
zrobienia. 

R.P.: Tak już kończąc naszą rozmowę, chciałbym 
nawiązać do sprawy  pana parkowania pod ZOKiRem 
bez uiszczenia opłaty, które głośnym echem odbiło się 
na forum internetowym zlotoryja.info.
A.Z.: Nieopłacenie przeze mnie miejsca parkingowego 
nie było działaniem zamierzonym. W mieście jestem 
już przyzwyczajony do parkometrów, natomiast koło 
ZOKiRu zaparkowałem  po raz pierwszy, odkąd jest 
strefa płatnego parkowania. Byłem już spóźniony na 
posiedzenie komisji, która odbywała się w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej i po prostu zapomniałem, że tam 
również stoi parkomat. Na usprawiedliwienie, jestem – 
jak każdy z nas – obywatelem tego miasta, i także mi 
zdarzają się tego rodzaju wpadki. Dopowiem tylko, że 
po tym incydencie zgłosiłem się dobrowolnie do straży 
miejskiej. Chciałem, aby ukarano mnie za brak opłaty 
parkingowej. Niestety, powiedziano mi, że w związku z 
tym, iż funkcjonariusze  nie zarejestrowali takiego 
wykroczenia, nie można  pobrać opłaty karnej.

R.P.: Dziękuję za rozmowę.

  Rozmawiał Robert Pawłowski

Jak
wyglądała
Twoja
 nauka?
Można
podzielić ją
na kilka
etapów. Na
początku nie
było to nawet granie, ale szukałem w Internecie 
informacji, które mogłyby mi się przydać. Rok później 
kiedy „coś” zaczęło mi wychodzić, poznałem kolegę ze 
Złotoryi, który umiał grać na perkusji, ten z kolei znał 
kogoś, kto mógł grać na basie - tak powstał pierwszy 
zespół. Graliśmy na bardzo słabym sprzęcie i 
uczyliśmy się utworów znanych artystów. Jako 14 latek 
cieszyłem się, że mogę mieć swoją kapelę, która gra w 
garażu.
Ile czasu to trwało?
Po półtora roku perkusista wyjechał do Anglii, ale 
poznaliśmy nowego, i z tym składem zaczęliśmy 
jeszcze raz. W 2006 roku zagraliśmy swój pierwszy 
koncert w Świerzawie, nie było co prawda wokalu, ale 
całość wyszła całkiem nieźle. Przez cały ten czas 
szukaliśmy wokalisty. Bezskutecznie, na szczęście,  po 
pewnym czasie doszedł do nas kolejny gitarzysta, który 
dodatkowo śpiewał.
Można powiedzieć że problemy się wtedy skończyły?
Niezupełnie, w 2008 roku z powodów prywatnych, to 
ja odszedłem z zespołu. Nie zaprzestałem jednak grania 
w domu. W wakacje poznałem perkusistę zespołu 
FLEX z Legnicy, grali już rok i mieli na koncie swoje 
pierwsze demo. Okazało się, że szukają gitarzysty ... od 
tamtego czasu gram z nimi.
Jak układa wam się współpraca? 
Jestem bardzo zadowolony. Są to ludzie w moim 
wieku, którzy prezentują wysoki poziom. Mamy swoją 
wokalistkę i tworzymy własną muzykę. Zagraliśmy już 
dwa koncerty, w planach mamy nagranie demo, oraz 
koncerty w Legnicy, Wrocławiu i okolicach- mam 
nadzieję, że na jakimś się spotkamy. :) 
Nie pozostaje mi nic inneg,o jak serdecznie życzyć - 
WIELU SUKCESÓW! 

 Historie tych młodych ludzi dowodzą faktu, iż 
stereotyp nudnej młodzieży bez własnych 
zainteresowań i pasji nie do końca pokrywa się z 
prawdą…Zapewne jest wiele takich osób jak Kamila, 
Andrzej, czy Paweł i można by wymieniać je bez 
końca, lecz czy mają one możliwość zaprezentowania 
swoich umiejętności i zdolności? Czy nasze miasto 
daje szanse i możliwości kształtowania zainteresowań i 
zamiłowań młodych ludzi? 
 Być może potrzebujemy świetlicy miejskiej, w 
której powstałyby koła zainteresowań: artystyczne, 
plastyczne, muzyczne… które łączyłyby młodych 
ludzi, poszukujących nowych fascynacji, lub takich, 
którzy mogą podzielić się pasją z innymi. Takie 
miejsca, w których o każdej porze młodzież mogłaby 
spotkać się przy stole bilardowym, stole tenisa 
stołowego, czy taśmie do gry w kręgle? Szansę rozwoju 
fizycznego stworzyłyby ośrodki rekreacyjne: 
pływalnia, siłownia, czy inne tego typu miejsca? 
Powinniśmy iść do przodu, z duchem czasu, i może 
niekoniecznie stawiać na multimedialność lecz na 
przykład stworzyć antykwariat, czy klubo-kawiarnię, 
w której można byłoby przeczytać książkę, przy dobrej 
kawie. Byłaby to zapewne możliwość spotkania się 
młodych ludzi z książką. To tylko kilka z pomysłów, 
jakie mają młodzi ludzie, aby uatrakcyjnić spędzanie 
wolnego czasu, ale również niewątpliwa szansa dla 
rozwoju naszego miasta. Jest wprawdzie Złotoryjski 
Ośrodek Kultury, ale mam wrażenie , że jego oferta jest  
skierowana do dużo młodszej młodzieży i dzieci.
 Kochani Dorośli! My też mamy coś do 
powiedzenia, drzemią w nas niespożyte siły, 
możliwości i talenty. Pomóżcie nam je obudzić i 
rozwinąć, a może będziecie kiedyś z nas dumni…

   Kamila Hadyk
PS. Jednym ze sposobów realizacji moich pasji, jest 
możliwość zamieszczenia tego artykułu w „Echu 
Złotoryi”. 
Chciałabym, by zarówno moje prace, jak i innych, 
którzy również lubią pisać, nie zawsze trafiały „do 
szuflady”…Tak mi się marzy… by każdy znalazł kogoś, 
kto w niego uwierzy. 

ówi się, że młodzi ludzie niczym się nie Minteresują, ale czy aby na pewno stwierdzenie 
takie jest prawdą? Czy mówiąc o młodzieży 
„współczesna”, mamy na myśli nudna i leniwa? Jeśli 
tak, to złotoryjska młodzież jest, śmiem twierdzić, 
nietypowa i może warto popatrzeć na nią nieco inaczej 
niż przez pryzmat wandalizmu, nietaktownego 
zachowania, używania wulgaryzmów, czy picia 
alkoholu w miejscach publicznych.  W naszym mieście 
jest wielu młodych ludzi, dla których niekoniecznie 
telewizor jest jedyną rozrywką. Mimo, że problem 
mówienia o młodzieży zdemoralizowanej istnieje, tak 
naprawdę jest on chyba nieco przesadzony. 
    Jednak czy wierzy się w nią i daje jej wsparcie, kiedy 
tego potrzebuje, czy zwyczajnie wmawia jej się, że 
„wejście na szczyt” to nie dla niej, lub że jest zbyt słaba, 
by spróbować swoich sił w określonej dziedzinie ?  Ile 
cudownych zamiłowań zniknęło w cieniu, a ile straciło 
swoje szanse rozwoju?  Można by długo zadawać sobie 
takie pytania… odpowiedzi jest wiele. Może zamiast 
ich szukać- przytoczmy kilka przykładów, które 
potwierdzą , że  jednak nasi młodzi koledzy mają pasje, 
że na czymś im zależy, że jest coś, czemu poświęcają 
się z zaangażowaniem i uśmiechem na twarzy?

Kamila mieszka w Złotoryi od urodzenia i zajmuje się 
fotografią.  Jej zdjęcia najczęściej przedstawiają 
złotoryjskie uliczki, dachy, złotoryjskie niebo… 
Tworzy złote myśli, opisujące uczucia i spojrzenie na 
miasto, znane jej od tak dawna. 
Od kiedy interesujesz się fotografią?
Właściwie to nie wiem od kiedy, chyba od momentu 
dopatrzenia się w moich zdjęciach „tego czegoś”…
A czego?
Nie wiem, ale wydaje mi się, że niektóre fotografie 
wręcz „wrzeszczą stylem”, inne „szepczą” klimatem
Czy miałaś okazję pokazać swoje prace szerszemu 
gronu odbiorców?
Nie, nigdy. Nie słyszałam o żadnych wystawach, o 
zapotrzebowaniu na takie zdjęcia, czasem tylko 
niektóre miałam okazję przedstawić w szkole. Mogłam 
pokazać, czym się zajmuję, co sprawia mi 
przyjemność… Tym samym chciałam również innym 
zwrócić uwagę na coś więcej niż tylko na szare uliczki i 
bloki, by inni mogli dopatrzeć się magii niektórych 
miejsc, tak jak ja.
A co widzisz w nich takiego magicznego?
Piękno, atmosferę i klimat, zatrzymany na moich 
fotografiach…

Andrzej jest uczniem Zespołu Szkół Zawodowych w 
naszym mieście i od ponad 1,5 roku zajmuje się 
wspinaczką. 
Jak zaczęła się Twoja przygoda z tym sportem?
Pewnego dnia kolega zabrał mnie na skałki i tak to się 
zaczęło… Spodobało mi się tak bardzo, że dziś mam 
już swój własny sprzęt i mogę poświęcać czas temu, co 
lubię. 
Czy w Złotoryi i okolicach są odpowiednie warunki do 
rozwoju Twojej pasji?
W okolicach Złotoryi niestety nie ma licznych 
obiektów, które nadawałyby się do zjazdów 
wspinaczkowych. Jako nieliczne nadają się Krucze 
Skały, a do wspinaczki skałki niedaleko Nowej Ziemi. 
Czy dużo osób zajmuje się tego typu sportem?
Z tego co wiem, to nie, choć w złotoryjskiej drużynie 
harcerskiej zachęca się do tego typu działań…

Paweł podobnie jak Andrzej, również jest uczniem 
ZSZ. Jego pasja i zamiłowanie być może biorą się z 
korzeni rodzinnych, a być może po prostu z tego, że 
każdy młody człowiek szuka swojego miejsca i 
dziedziny, w której czuje się dobrze. W której może 
realizować swoje plany, sprawdzać się i nieustannie 
szkolić. Dziś zdolny młody uczeń … Za kilka lat, może  
wielka gwiazda?
Wiem, że wywodzisz się z rodziny bardzo muzykalnej, 
zarówno Twoja mama jak i tato grali na 
instrumentach-prawda? Ale czy to właśnie sprawiło, 
że zacząłeś interesować się muzyką bardziej niż Twoi 
koledzy?
Tak, to prawda. Oczywiście nie od urodzenia, ale od  
około 10 roku życia, bo wtedy chciałem już coś zagrać. 
Często mój o 8 lat starszy brat namawiał mnie, żebym 
się uczył, aż pewnej nocy zabrałem gitarę taty (którą po 
nim odziedziczyłem) i starałem się coś "wybrzdąkać" :) 
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Nasz lokalny parlament Dajmy szansę młodzieży!



Dorota jest filigranową blondynką. Nosi twarzowe 
okulary, a długie włosy wiąże w imponujący kucyk. 
Kiedy mówi, starannie dobiera słowa. A kiedy 
opowiada o swojej pasji, mówi całą sobą. Dorota 
Jeżewska-Głąb jest kierowcą. Pracuje w firmie 
transportowej i jeździ DAFem. Podróżuje po całej 
Europie, prowadząc czterdziestoczterotonowego 
kolosa.

*
 Zawsze interesowały ją samochody. Niekoniecznie 
marzyła o tym, by pracować jako kierowca, ale 
wiedziała jedno: auta to jej pasja. Jako dziecko często 
towarzyszyła ojcu w podróżach służbowych, kiedy ten 
jeździł po Polsce, zaopatrując swój sklep. Wtedy 
zwracała uwagę na znaki drogowe, sygnalizacje 
świetlne, marki samochodów. Kiedy z rodzicami 
jeździła autobusem,  zawsze chciała stać z przodu przy 
kierowcy i obserwowała jego pracę. Aż dziwne, że to 
nie jej starsi bracia, ale ona połknęła motoryzacyjnego 
bakcyla. Lubiła przypatrywać się kolegom, kiedy ci 
naprawiali auta czy rozbierali silniki na czynniki 
pierwsze. Była z siebie niezmiernie dumna, kiedy 
samodzielnie udało jej się z powrotem taki silnik (od 
volkswagena) złożyć. Częściej przebywała w zimnych 
warsztatach niż w miejscach, w których nastolatki 
spędzają wolny czas. Nie przeszkadzało jej, że jest sina 
z zimna i brudna od smaru.

Kiedy Dorota kończyła liceum ekonomiczne, nie 
wiedziała jeszcze, że pasja motoryzacyjna przerodzi się 
w jej zawód. Co prawda kierunek studiów, jaki wybrała 
– mechanika – był związany z samochodami, ale raczej 
teoretycznie niż praktycznie. Uczyła się o silnikach, 
budowie maszyn. Bardzo jej się podobało. Sytuacja 
rodzinna i ekonomiczna sprawiła, że Dorocie nie dane 
było ukończyć studiów. Sytuacja ekonomiczna w kraju, 
brak pracy i środków na opłacenie nauki, sprawiły, że 
musiała ją przerwać. Tym bardziej, że w głowie ciągle 
miała słowa taty: musisz twardo stąpać po ziemi. Wtedy 
postanowiła wyjechać na Zachód. To był czas, kiedy 
młodzi ludzie masowo opuszczali Polskę, udając się na 
emigrację zarobkową. I ona pożyczonym od ojca 
maluszkiem dołączyła do tego grona, jadąc do 
Holandii. Na miejscu okazało się, że o pracę wcale nie 
jest tak łatwo. Rozczarowana chodziła od jednego do 
drugiego pracodawcy, ale czarę goryczy przepełnił 
moment, kiedy została okradziona. Wybito szybę w jej 
samochodzie i zabrano wszystko, co miała. Nawet 
ubranie. Tylko dokumenty ocalały, bo miała je przy 
sobie. Zrobili to rodacy. Wtedy popłakała się jak małe 
dziecko i postanowiła, że jeśli jeszcze dziś nie znajdzie 
pracy, wraca, Pewnie Bóg tak chce. I wróciła. Na 
chwilę. Zaraz po tej holenderskiej przygodzie 
pojechała z narzeczonym do Niemiec. Tam poznała 

sympatyczną Niemkę, dzięki której nauczyła się 
języka. W dzień pomagała narzeczonemu, wieczorami 
szukała w słowniku zapamiętanych słów i uczyła się ich 
znaczeń. Dorota ma taką naturę, że jeśli czegoś nie 
potrafi, musi się tego nauczyć. Nauka nie poszła na 
marne. Przydaje się szczególnie teraz, kiedy podróżuje 
po Europie. Znajomość języków obcych dodaje jej 
pewności siebie.
 Po powrocie zza granicy Dorota zastanawiała się, 
co dalej mogłaby robić w życiu. Miała wprawdzie 
wykształcenie ekonomiczne, ale nie myślała o pracy w 
tym zawodzie. Postawiła na pasję i ona stała się jej 
celem.

*
 W lutym minął rok, od kiedy zaczęła pracę jako 
kierowca TIRa. Najpierw jeździła w Rico, ale po 
miesiącu jej pracy firma upadła. Wtedy zatrudniła się w 
legnickim Brevisie.
 Przyznaje, że początki nie były łatwe. Mąż nie 
chciał, by Dorota jeździła TIRem. Na początku 
myślała, że to przejaw męskiej ambicji. Jak to, żona 
może wykonywać bardziej męski zawód niż mąż! Ale nie 
wszystko było takie oczywiste. Mąż po prostu bał się o 
nią jako kobietę, która pracuje w typowo męskim 
środowisku. Dorota go rozumie, ale nie mogła 
zrezygnować z dążenia do celu i poświęcić się tylko 
dlatego, że zmieniła stan cywilny. Poza tym jeszcze 
przed ślubem uprzedzała narzeczonego: nie zrezygnuję 
z jeżdżenia. Nie wyobraża sobie siedzenia za biurkiem 
dzień za dniem. Owszem, gdyby nie było innej 
możliwości, pewnie  wykonywałaby i taką pracę. Ale 
kiedy jeździ, czuje się spełniona, bo robi to, co lubi. 
 
 Zanim zaczęła pracę w Rico, przeszła tak zwane 
szkolenie ADR. Nie wystarczyło pracodawcy, że 
kandydatka na kierowcę ma prawo jazdy kategorii C i 
E. Dorota z wdzięcznością jednak myśli o możliwości, 
jaką zaoferowali jej pracodawcy. Tam nauczyła się 
naprawdę wiele i zdobyła certyfikat Akademii 
Transportu. Miała zresztą dużą motywację, a było nią 
spełnienie zawodowego marzenia i zostanie kierowcą 
profesjonalnym. Uważa, że korzyści tego kursu 
przewyższyły jego niebagatelny koszt. Nauczono ją, 
jak traktować poszczególne rodzaje ładunków, jak je 
spinać, czyli zabezpieczać, nie zabrakło też informacji 
o biurokratycznym aspekcie pracy kierowcy. 
Wypełniane dokumentów szło jej sprawnie. Nie 
popełniała żadnych błędów. Tu przydała się edukacja 
ekonomiczna wyniesiona ze szkoły.

*
 Zaczynając pracę jako kierowca TIRa, nie 
wiedziała dokładnie, jak to wszystko wygląda. Nie 
miała pojęcia, że to jest taka ciężka praca. Warunki, w 

jakich się żyje i pracuje, pozostawiają wiele do 
życzenia. Kobieta potrzebuje się umyć, uczesać, zrobić 
makijaż. Nie wszędzie da się to zrobić, ponieważ 
warunki firmy nie są do tego przystosowane. Jeżeli już 
są prysznice, to na ogół bez zamknięcia i to w męskich 
szatniach. Mężczyznom jest łatwiej. Oni nie 
przywiązują szczególnej wagi do wyglądu. Poranna 
czy wieczorna toaleta zajmuje im mniej czasu, a i umyć 
mogą się byle gdzie. Z kobietami jest inaczej. Dorota 
często jest zmuszona w takich sytuacjach korzystać z 
toalet na stacjach benzynowych. Bywa, że nie ma czasu 
zjeść, bo czas pracy kierowcy jest, jak mówi, chory. 
Przepisy ściśle regulują, ile godzin kierowca może 
jechać, a kiedy stanąć na parkingu. Kiedy zbliża się 
limit czasu jazdy, kierowca musi zaplanować miejsce 
postoju. Nie wszystko da się tak precyzyjnie 
przewidzieć, a i przecież parking nie wyrasta za każdym 
drzewem – śmieje się Dorota. Nie daj Boże pojawi się 
jeszcze korek lub inne utrudnienia, które spowalniają 
jazdę. Stres potęguje wizja kontroli drogowej w 
sytuacji przekroczenia limitu czasu jazdy. Inspektorzy 
czy policjanci są bezwzględni. Bywa, że kierowca płaci 
karę w wysokości 2 tysięcy złotych. W takiej sytuacji 
może się okazać, że cały zarobek  lub znaczna jego 
część pójdzie na zapłacenie mandatu, którego 
pracodawca raczej nie pokryje. Wtedy człowieka 
zalewa krew. Cały miesiąc w drodze, poza domem i to 
jeszcze za darmo. Jazda i postój z zegarkiem w ręku 
sprawiają, że kierowcy wolą zrezygnować z posiłków 
niż pozwolić sobie na opóźnienie. Nic więc dziwnego, 
że czas jest towarem deficytowym i raczej wrogiem niż 
sprzymierzeńcem. Jak do tej pory nie miałam żadnych 
przekroczeń limitu czasu, ale jest to efekt ciężkiej pracy 
i walki z minutami, a nawet biurokracją w urzędach 
celnych i niekompetencją niektórych ich pracowników 
– zwierza się Dorota

*
 W wolnych chwilach Dorota ćwiczy przy muzyce. 
Wykonuje ćwiczenia siłowe, bo mimo niepozornej 
postury, dziewczyna musi mieć moc, by łańcuchami 
spinać ładunki. Robi to zawsze z dużą troską o 
bezpieczeństwo, gdyż wyobraża sobie, co by się stało, 
gdyby wieziony towar spadł z samochodu. Wie, że inni 
kierowcy niekoniecznie mają taką wyobraźnię. Spinają 
towar pasami na supły, byle się to jakoś trzymało. 
Dorota mówi, że nie zaryzykowałaby takiej fuszerki. 
Wiem, czym to grozi. Wystarczy wyobrazić sobie 24 tony 
blachy rozpędzone do 90 km/h lub nawet tylko 40 km/h. 
Wiadomo, co się może stać, kiedy taki ładunek 
przemieści się na zakręcie i wypadnie na inne 
samochody oraz ich pasażerów. 
 Brak odpowiedzialności wśród kierowców widać 
czasem i na parkingach. Dorota z niedowierzaniem 
obserwowała swoich kolegów po fachu, którzy raczyli 
się piwem lub czymś mocniejszym, choć za moment 
mieli ruszać w dalszą trasę. Chwilę pospali i jechali. Na 
szczęście nie jest to norma czy reguła. Większość 
rozumie sens swojej pracy i ma poczucie 
odpowiedzialności. Poza tym jest jeszcze policja.

*
 Najbardziej skrupulatni policjanci czy celnicy są w 

Faktem jest, że mogą dostać na rękę 6 tysięcy, ale bywa, 
ze jeżdżą za 700 złotych. Nie ma ich w domu, kiedy 
dorastają dzieci, święta spędzają w trasie, doskwiera im 
samotność. Za towarzysza podróży mają radio. Ale jak 
długo można słuchać muzyki. Na dłuższych dystansach 
to jest nużące. Czasem pogadają przez CB. Choć 
Dorota mówi, że też momentami ma dość głupich 
tekstów i inwektyw. Jedzą to, co oferują parkingowe 
bary albo, jak mają, zapasy w słoikach, zabrane z domu. 
Najgorsze jest, kiedy dopada ich niedyspozycja czy 

choroba, tak jak kiedyś Dorotę. Brała ją angina, gardło 
bolało niemiłosiernie, nie mogła przełknąć ani kęsa, 
ledwie piła soki. Gorączka rosła, mięśnie bolały a tu 
jeszcze trzeba było rozładować towar i wrócić do bazy. 
Na szczęście to było w Polsce, czyli prawie w domu. 

* 
 Bilans zysków i strat? Nauczyła się wiele, zdobyła 
doświadczenie. Maksymalnie wykorzystała te 
kilkanaście miesięcy w drodze. Jeździła non stop. 
Kiedy jeszcze rok temu szukała pracy, nie umiała się 
nazwać kierowcą. Teraz nie ma z tym problemów. 
Dziwi Dorotę, że inni kierowcy proszą ją czasem o 
pomoc w wykonaniu manewrów albo potrafią stać i 
patrzeć, jak ona cofa pod rampę, a potem przychodzą, 
by z szacunkiem uścisnąć jej dłoń. To znaczy, że nie jest 
zła w swoim fachu. Mogę rozmawiać z innymi ludźmi o 
swoich umiejętnościach, swojej pasji i czuć się z tym 
profesjonalnie. Każdy z nas potrzebuje czuć, że w 
jakiejś dziedzinie jest dobry. Jesteśmy wtedy doceniani i 
szanowani przez innych, a więc szczęśliwi. Dlatego 
ważne jest dla mnie, że mogłam spełnić swoje 
zawodowe marzenia. Wiem, że stało się to dzięki 
odwadze, by walczyć z przeciwnościami losu – mówi 
Dorota. Ale bardzo ważne jest, by nie zatracić się 
całkowicie w swoich marzeniach i zachować trzeźwą 
ocenę sytuacji - dodaje.
 
 A co dalej? Dorota chciałaby być częściej w domu i 
spać spokojnie, nie martwiąc się o dostarczenie 
ładunku na czas. Ale nie chce rezygnować z jeżdżenia. 
Ma jednak nadzieję, że znajdzie zatrudnienie w firmie, 
w której kierowcy jeżdżą na tzw. lince. Polega to na 
przewożeniu ładunku na stałej trasie, np. Polska - 
Niemcy, Niemcy – Polska w  konkretnie określone dni 
tygodnia. Weekendy są wolne. I święta też. Taka forma 
zatrudnienia byłaby dla Doroty optymalna i o niej teraz 
myśli. Wie jednak, że praca na obecnych warunkach 
kiedyś musi się skończyć. Zrozumiała to przez ostatni 
rok, kiedy odczuła brak bliskich: męża, rodziców. Nie 
jest żadną feministką. Kiedyś pewnie zdecydują się z 
mężem powiększyć rodzinę a w końcu to kobieta (jak 
na razie) i rodzi i wychowuje dziecko. Dorota ma 
świadomość, że trzeba twardo stąpać po ziemi.

     
  Rozmawiała Iwona Pawłowska
  Zdjęcia: Ryszard Masłowski

wydawało się, że auto za chwilę się złamie.  Kiedy 
dotarła szczęśliwie do firmy, z której miała zabrać 
załadunek, i weszła do biura, rozmawiający ze sobą 
mężczyźni spojrzeli na nią i spytali: Zgubiłaś się, 
dziecko? Szukasz rodziców? Nie, jestem kierowca 
samochodu, na który czekacie – odpowiedziała ze 
śmiechem Dorota.

*
 Mimo że podróżuje po całej Europie, nie ma czasu i 

okazji zwiedzać tych miejsc, w których bywa. Ogląda 
wszystko zza szyby. Miałam okazję zobaczyć Wilno, 
Wiedeń, ale najpiękniejsze są małe górskie miasteczka 
w Niemczech bądź Austrii – mówi Dorota.. Najmniej 
podobała się jej Anglia. To nieprawda, że Polska jest 
śmietnikiem Europy, Anglia nas deklasuje – twierdzi. 
Przygnębiające wrażenie sprawiają grube kraty w 
oknach domów. Zbieranina różnych narodowości to 
mieszanka wybuchowa. Często dochodzi tam do 
konfliktów, napadów. Wyprawa na Wyspy była dla niej 
dużym przeżyciem z uwagi na ruch lewostronny. Była 
podekscytowana podczas pokonywania pierwszego 
ronda. Dziwnie się wjeżdża z lewej strony. Poza tym nie 
widać tych małych, osobowych aut. Na początku szło 
jej nieporadnie, ale że ronda w Anglii to taka tradycja 
jak herbata o piątej po południu, Dorota doszła do 
wprawy. Cieszy się, że dane jej było zdobyć to nowe 
doświadczenie i bezpiecznie wrócić do domu. Nie 
przepada też za Francją. Tam kradną towar z naczep. 
Oczywiście to nie  reguła,  ale trzeba bardzo uważać.
 Szwajcaria jest piękna, ale mroczna. Słońce 
wychodzi na krótko i to jest przygnębiające, 
szczególnie dla takiego niskociśnieniowca, jakim jest 
Dorota. Ale góry mają zachwycające. Najbardziej 
czystym krajem są Niemcy. Dorota lubi tam jeździć, bo 
uważa, że po zachodniej stronie Odry ludzie są (wbrew 
obiegowej opinii) sympatyczni i profesjonalni w tym, 
co robią. Imponują jej niemieckie drogi. Szerokie, 
dobrze oznakowane i rewelacyjnie utrzymane. Austria 
też jest ładna, ale sami Austriacy jacyś sztywni, surowi. 
Z Belgii i Holandii zapamiętała wąskie, ciasne drogi. A 
w Polsce? Oznakowania są straszne, szczególnie na 
Śląsku. Jedna miejscowość się kończy, zaczyna druga, 
potem znowu poprzednia zaczyna. Istna kołomyja! 
 Owszem, Dorota stosuje nawigację satelitarną, ale 
wiadomo, że nie można bezgranicznie ufać GPS-owi. O 
tym przekonali się pechowi kierowcy nie raz. Sami się z 
siebie śmieją, kiedy okazuje się, że kierując się radami 
płynącymi z satelity, zamiast skracać sobie drogę, 
pakują się w zupełnie nieprzejezdne rejony. Ona 
wspomaga się dodatkowo mapami. Dorocie nawigacja 
przydaje się do obliczenia czasu przejazdu i 
zaplanowania postoju. Tu GPS jest nieoceniony. 

*
 Wiele osób zazdrości kierowcom zarobków. 

Szwajcarii. Zimni tak jak cała Szwajcaria. Jednak 
Dorota lubi tam jeździć. Podobnie jak do Austrii, 
szczególnie w Alpy. Pewnie ze względu na ciekawe 
trasy. Co to są ciekawe trasy? To takie, które wymagają 
dużego skupienia i umiejętności w pokonywaniu 
trudnych podjazdów po wąskich, krętych drogach i 
licznych zakrętach. Dorota, chcąc się jak najwięcej 
nauczyć, traktowała Szwajcarię czy Austrię jak poligon 
doświadczalny. Pokonując tamtejsze drogi, miała 
okazję wprawiać się we właściwym, efektywnym 
zmienianiu biegów
 W ciężarowym aucie (takim, jakim jeździ Dorota) 
jest osiem biegów i półbiegi. Jak nie dobierze się 
właściwie przełożenia, to może się zdarzyć, przy 
ostrych podjazdach, że samochód stanie na środku 
wzniesienia, albo, przy zjeżdżaniu na długim odcinku, 
spali się hamulce. Trzeba wszystko błyskawicznie 
przeliczyć: jaką się ma prędkość, jak strome jest 
wzniesienie, ile ton waży ładunek, a wtedy przy 
odpowiednim biegu i właściwej kalkulacji, można 
podjechać nawet pod oblodzoną górkę lub zjechać z 
niej bez strat w hamulcach. Tylko trzeba myśleć. 
Rutyna i nadmierna pewność siebie mogą raczej 
zaszkodzić kierowcy.

*
 Jak ją traktują mężczyźni? Z dużą rezerwą. 
Szczególnie odczuła to na początku, kiedy szukała 
pracy. Wtedy poznała smak upokorzenia, gdy nie 
patrząc na jej CV i inne dokumenty, pracodawcy lub ich 
urzędnicy odpowiadali: zadzwonimy do pani później. 
Oczywiście nawet nie brali od niej numeru telefonu. 
Nie chcieli dać jej szansy. Niektórzy traktowali jej 
podanie w kategoriach dowcipu. Mówili: jak pani 
zmieni koło? Jak pani będzie kręcić kierownicą? Pani 
jest za drobna, nie poradzi sobie. Dorota nie dawała za 
wygraną. Siedziała godzinami w urzędzie pracy, 
szukając ofert. Aż znalazła Rico.
 A teraz? Zdarza się, że jej urok osobisty jest atutem. 
Nawet raz go wykorzystała. Na autostradzie w 
Niemczech wyprzedzała w miejscu zakazu. Za chwilę 
obok jej auta pojawiły się cztery radiowozy. Nie było 
żartów. Ale Dorota nie straciła rezonu, szczególnie 
kiedy zobaczyła minę policjantów na jej widok. Nie 
spodziewali się kobiety i to jeszcze tak drobnej. 
Atmosfera się rozluźniła i wszystko skończyło się 
pouczeniem o konieczności przestrzegania przepisów.
 Czasami się boi. Kiedy spędza noc na parkingach, 
spina pasami drzwi kabiny i śpi czujnie. Zresztą trudno 
to nazwać snem. Zawsze pod ręką ma ciężkie 
narzędzie, którego nie zawahałaby się użyć, gdyby ktoś 
chciał jej zrobić krzywdę. Kiedyś przeżyła chwilę 
grozy. Obudził ją hałas obok samochodu. Ktoś chciał 
ukraść jej ładunek bądź paliwo. Pierwsza myśl, która 
przyszła jej do głowy, to natychmiast zapalić silnik i 
uciekać. Tak zrobiła, mimo, że przekroczyła w tym 
momencie limit czasu na tachografie. Nawet nie 
oglądała się za siebie. 
 Bycie kobietą za kierownicą TIRa, rodzi często 
zabawne lub absurdalne sytuacje. Kiedyś przyjechała 
do pewnej firmy pod Bolesławcem, by zabrać stamtąd 
ładunek. Na bramie została zatrzymana, ponieważ 

kobietom nie wolno 
wjeżdżać na teren 
zakładu. Przepis o 
tyle bzdurny co 
niezasadny. Dużo 
czasu upłynęło, 
z a n i m  o c h r o n a  
zrozumiała, że jeśli 
jej nie wpuści, to 
n i k t  i n n y  t y m  
samochodem nie 
w j e d z i e  i  n i e  
odbierze towaru.

Rozbawiła ją 
s y t u a c j a  w  
Niemczech. Były 
święta wielkanocne 
i sypał śnieg jak w 
Boże Narodzenie. 
Strome podjazdy 
n a p a w a ł y  j ą  
l ę k i e m ,  b o  

Kobieta w drodze
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BAD ZMIENIA SIĘ W ZDRÓJ
 W latach poprzedzających wybuch II wojny 
statystyki wykazują następującą liczbę mieszkańców: 
rok 1939 – 965 mieszkańców, w 282. gospodarstwach 
domowych, w roku 1941-43, a więc w środku wojny 
liczba mieszkańców utrzymuje się na niezmienionym 
poziomie – 965, lecz te dane nie są chyba w pełni 
wiarygodne Wieś zdaje się funkcjonować całkiem 
normalnie, jedynie obecność wśród mieszkańców szefa 
grupy NSDAP jest „obcym ciałem” w krajobrazie wsi. 
Prowadzą w tym czasie działalność: trzej murarze, 
czterej kołodzieje, dwóch krawców, kupiec, fryzjer, 
trzech szewców, dwóch piekarzy, czterech kowali, 
elektryk, czterech stolarzy, dwóch cieśli, trzech 
rzeźników oraz owczarz i chlewmistrz. Ponadto w 
folwarku czynne jest przedszkole, jest także 
leśniczówka i punkt pocztowy. Oprócz rolnictwa ludzie 
pracują w kamieniołomach, folwarkach oraz na stacji 
kolejowej. Ostatnim niemieckim sołtysem jest A. 
Fiebig.
 W Jerzmanicach-Zdroju oraz okolicy działania 
wojenne pozostawiły ślady. Szczególnie widoczne są w 
obrębie Kruczych Skałek. Tak jak i w innych wioskach 
ludność niemiecka z nakazu władz niemieckich opuściła 
wieś przed nadejściem Armii Radzieckiej (luty 1945), 
lecz powróciła po podpisaniu bezwarunkowej 
kapitulacji Niemiec. Był to bardzo trudny moment 
zarówno dla ludności niemieckiej jak i napływających 
już Polaków; trzeba było żyć obok siebie.
 W roku 1948 w majątku rodziny Bock 
zorganizowano Państwowe Gospodarstwo Rolne, a rok 
później w Wilkowie uruchomiono Zakłady Górnicze 
„Lena”. Obydwa te wydarzenia bardzo pozytywnie 
wpłynęły na sytuację ludności – była praca i możliwość 
zdobycia środków do życia. Sytuacja dodatkowo się 
poprawiła, kiedy uruchomiono linię kolejową łączącą 
Jerzmanice-Zdrój z kopalnią „Lena” (1952). 
 Do połowy lat 90. liczba ludności utrzymywała się 
na poziomie ok. 850 mieszkańców. W r. 2009 było ich 
744.
 Jeszcze na początku lat 80. wydawało się, że 
Jerzmanice-Zdrój wejdą w fazę rozwoju.  W górnej 
części wsi powstało nowe osiedle mieszkaniowe, 
którego inwestorem był PGR. W 1987r. Wydział 
Oświaty i Wychowania w Złotoryi przygotował projekt 
rozbudowy jerzmanickiej szkoły, ponieważ liczba 
urodzin dzieci uzasadniała takie działanie. Regres 
nastąpił w momencie likwidacji „Leny”, a kolejny cios 
to likwidacja PGR – ludzie masowo tracili pracę. 
Zlikwidowanie kolejowego ruchu pasażerskiego do 
Jerzmanic-Zdroju utrudniło wielu mieszkańcom 
poszukiwanie pracy poza miejscem zamieszkania. 
Obecnie wieś stała się podmiejskim osiedlem 
mieszkaniowym.
 W latach 60. wieś otrzymała pierwszy wodociąg. 
Był on zasilany z miejscowego ujęcia, lecz wody 
wystarczało tylko dla górnej części Jerzmanic-Zdroju. 
Całkowicie wieś zaopatrzono w wodę z ujęcia na 
Kaczawie w roku 1998. W latach 1994-96 miejscowość 
skanalizowano, a w roku 2000 zainstalowano nowe 
oświetlenie uliczne, którym zastąpiono nieliczne lampy 
punktowo oświetlające ulicę. Ponadto droga 
wojewódzka (nr 364) została poddana renowacji, 
wyremontowano: ogrodzenie wokół kościoła, 
za ins t a lowano  lus t r a  wy jazdowe  z  d rog i  
podporządkowanej, doprowadzono rów przy drodze 

w o j e w ó d z k i e j ,  
poprawiono  s t an  
p r z e j a z d u  
kolejowego na drodze 
powiatowej. W 2008r. 
w Jerzmanicach-
Z d r o j u  
z o r g a n i z o w a n o  
Dożynki Gminno-
Powiatowe.

ZE SZWEJKOWA 

DO HERMANOWIC
 Pierwsi polscy osadnicy (według oświadczenia 
Stanisławy Jarczak) przybyli do Jerzmanic-Zdroju już w 
grudniu 1945 roku. Oprócz niej, w tym samym 
transporcie przybyli jeszcze m. in. Jurewiczowie, 
Łozińscy, Klementowscy, Zatorscy, Sługoccy, 
Michalikowie, Janina Rogoż, Stanisław Szpala, 
Bronisław Kozak, Stefania Kobel, Tyndyk (brak 
imienia). Zastali wieś „w dobrym stanie – jedynie dwa 
domy były zniszczone. Mieszkania były w bardzo 
dobrym stanie – prawie kompletnie umeblowane”- 
wspomina S. Jarczak Przybysze zwrócili uwagę na 
zabudowę wsi – murowane budynki kryte dachówką, 
utwardzone drogi i ulice (asfaltowe lub brukowe). 
Większość polskich osadników przybyła z Kresów, a 
konkretnie z tzw. „zielonej Ukrainy”. Osiedleńcy 
pochodzili przede wszystkim z powiatu Podhajce, 
Buczacz, Lwów, ale także z litewskich Troków. Z 
miejscowości przeważały: Szwejków, Białohorszcze, 
Monasterzyska (na podstawie wywiadów A.Michlera 
wśród mieszkańców, 1994).
 Ludność niemiecka opuszczała wieś w trzech 
turach: w lutym 1945 roku (lecz jeszcze powróciła), w 
czerwcu 1946 i ostatecznie we wrześniu 1947. W tym 
czasie zaczęły konstytuować się już polskie władze i 
instytucje. Musiano także wybrać sołtysa – pierwszym 
został Józef Zieliński. Po nim funkcję tę pełnili kolejno: 
Jan Pękal, Józef Łoziński, Michał Wypych, Józef 
Brewko, Jan Derylak, Czesław Misztur, Eugeniusz 
Łoziński, a od roku 1998 – Edward Janiec.

ŚLADY HISTORII
 Rody Bocków i Schindlów upamiętniły się nie tylko 
posiadaniem dobrze zorganizowanych folwarków oraz 
powstających przy tej okazji pięknych obiektów. Tzw. 
Stary Zamek przetrwał wojnę i rozbiórki dokonano 
dopiero w latach 70., zaś Nowy Zamek (1905/06) uległ 
zniszczeniu zaraz po wkroczeniu oddziałów Armii 
Radzieckiej (II 1945). Podobizny rodziny Schindlów 
znajdują się w kościele, natomiast najwybitniejszego 
p rzeds t awic i e l a  Bocków upamię tn iono  w  
płaskorzeźbie. Na skale, obok sklepu i przy drodze, 
prowadzącej do leśniczówki, znajdują się trzy 
płaskorzeźby, z których jedna nosi datę 1550. 
Pochodzenie ich jest sporne ale na ogół przeważa pogląd 
wyrażony przez pastora Mathäi, że płaskorzeźba 
przedstawiająca popiersie mężczyzny, to Wolfgang 
Bock. Sama rzeźba, jak i napisy są już dzisiaj bardzo 
słabo czytelne. 

KOŚCIÓŁ
 Początki kościoła w 
Jerzmanicach nie dadzą się 
p r e c y z y j n i e  u s t a l i ć .  
Prawdopodobnie było tak, 
jak w przypadku innych 
m i e j s c o w o ś c i ,  k i e d y  
m i e j s c o w a  l u d n o ś ć  
wspólnie z napływającymi 
k o l o n i s t a m i ,  p r z e d e  
wszystkim z Niemiec, 
f u n d o w a ł a  s o b i e  
początkowo jakąś skromną 
kaplicę. W każdym razie i 
jedni i drudzy jednoczyli 
się, jako chrześcijanie, pod 
znakiem krzyża. Początki kościoła osnute są również 
legendą, związaną z rokiem 1241, a więc z klęską wojsk 
śląskich w starciu z Mongołami pod Legnicą. W bitwie 
poległ najukochańszy syn św. Jadwigi i Henryka I 
Brodatego – Henryk II (późniejszy Pobożny).  Jadwiga, 
poszukująca szczątków swojego syna, miała złożyć 
ślubowanie, że jeśli szczęśliwie uda się je znaleźć, 
ufunduje za to 6 kościołów. Jadwiga odnalazła swojego 
syna, lecz rozpoznała go nie po rysach twarzy, ponieważ 
Mongołowie głowę mu odcięli i prawdopodobnie 
zatopili w jeziorze, lecz po 6. palcach, które Henryk II 
miał mieć u lewej stopy. Jadwiga dotrzymała złożonego 
ślubowania i jedną z owych sześciu świątyń ma być 
kościół w Jerzmanicach-Zdroju. Rzeczoznawcy, 
oceniając sylwetkę i  zachowane elementy 
jerzmanickiego kościoła uznają, że jego początków 
można upatrywać w XIV wieku. Dokumentów jednak 
brak. Przekaz z roku 1350 mówi, że tzw. kaplica św. 
Jadwigi była do tego roku pod opieką klasztoru św. 
Wincentego z Wrocławia. Następnie patronat przejęła 
rodzina von Bock. 
 Do początku XVI wieku kościół był katolicki (tak, 
jak wszystkie). Reformacja spowodowała, że około 
1527 roku przejęli go protestanci i pozostali w nim do 
końca II wojny W okresie wojny trzydziestoletniej 
świątynia bardzo ucierpiała – niektóre przekazy mówią 
o zupełnym jej zniszczeniu. Nie była ona wówczas 
prawdopodobnie większa, niż prezbiterium obecnego 

Kościoła św. Antoniego. O ogromie zniszczeń 
spowodowanych tą wojną może świadczyć fakt, że 
przez 13 lat istniał wakat na stanowisku pastora, a 
późniejszy pastor, Johannes Cocus, w roku 1654 
zanotował: „Kto by pomyślał, że Jerzmanice będą 
jeszcze wsią”. Tenże doprowadził świątynię do dobrego 
stanu – pozwala to na odbywanie praktyk religijnych w 
Jerzmanicach także wiernym z Nowego Kościoła i 
Świerzawy (1654-1742). Kościół ma wtedy trzy 
dzwony. Około 1700 roku został „poszerzony”, co 
praktycznie może oznaczać, że do prezbiterium 
dołączono nawę. To już czasy kontrreformacji i w wielu 
miejscowościach katolikom przywrócono prawo do 
swoich poprzednich świątyń, co oznaczało, że 
protestancka większość nie miała teraz własnych 
świątyń – tak było np. w Nowym Kościele. Kościół w 
Jerzmanicach odegrał wówczas bardzo ważną rolę, 
przyjmując wiernych z księstwa jaworskiego, a przede 
wszystkim z Nowego Kościoła i Świerzawy. Takie 
k o ś c i o ł y  n a z y w a  s i ę  „ k o ś c i o ł a m i  
ucieczkowymi”(Zufluchtskirche). Wierni, którzy 
przybywali na nabożeństwa do Jerzmanic, w mroźne 
zimowe dni niejednokrotnie nocowali u znajomych w 
Jerzmanicach. 
 Z XVIII wieku pochodzą dwupoziomowe 
drewniane empory, a z końca XVIII wieku portal 
główny. Negatywne skutki dla świątyni i całej wsi 
przyniosły wojny śląskie (1740-63) oraz napoleońskie. 
Francuzi, zabawiający się strzelaniem do gołębi, 
spowodowali pożar części wsi,  gdyż dachy kryte były 
słomą. Ucierpiał także kościół – zniszczona została 
wieża kościelna, której już nigdy nie odbudowano. W 
trakcie odbudowy kościoła po roku 1813 odbudowano 
również pastorówkę (budynek ten istnieje nadal – 
obecnie mieszkanie prywatne tuż przy szkole). 
Zamożna rodzina Kaufmann nie tylko wybudowała 
nowy pałac, lecz interesowała się też sprawami kościoła 
– między innymi nowe empory i ławki na chórze zostały 
ufundowane przez nią (stara numeracja jest jeszcze dziś 
na ławkach widoczna). W roku 1945, kiedy we wsi 
pojawili się żołnierze radzieccy, wykorzystali kościół 
jako stajnię dla koni. 
 Ostatnim ważnym wydarzeniem w historii 
przedwojennego kościoła i przedwojennych Jerzmanic-

Zdroju było bierzmowanie w 
dniu 26. maja 1946 roku. 
Zachował się opis tego 
niezwykłego wydarzenia – 
niezwykłego dlatego, że cała 
ludność wiedziała już, iż 
niedługo będzie musiała 
opuścić swoją wieś, nie znano 
jedynie dokładnej daty (stało 
się to 22 czerwca 1946 roku). 
N i e z w y k ł o ś ć  t e g o  
b i e r zmowan ia  po l ega ł a  
r ó w n i e ż  n a  t y m ,  ż e  
zwyczajowo komunię w 
kośc i e l e  p ro t e s t anck im 
przyjmuje się pod dwiema 
postaciami: chleba i wina. Tę 
pierwszą postać pastor zdołał 

jeszcze zrealizować w przyjęty sposób, natomiast wino 
zastąpiła chłodna herbata. Był to prawdopodobnie 
jedyny taki przypadek nie tylko w historii Jerzmanic- 
Zdroju, lecz być może w całym kościele protestanckim. 
 W roku 1946 kościół ponownie staje się świątynią 
katolicką – jako kościół filialny Rzymskokatolickiej 
Parafii św. Jadwigi w Złotoryi. Ołtarz w kościele 
ustawiono w roku 1955. Większe renowacje i remonty 
miały miejsce: 1936, 1971, 1975-78 - w trakcie tych 
dwóch ostatnich remontów poszerzono zakrystię, 
wymieniono ławki, posadzki oraz odnowiono elewację. 
Ostatni największy remont kapitalny i modernizacja 
miały miejsce w roku 1994, dzięki zabiegom księdza 
proboszcza Mariana Sobczyka. Proboszczami polskimi 
– rzymskokatolickimi, którzy sprawowali opiekę 
duszpasterską także wobec Jerzmanic-Zdroju byli: ks. 
Michał Dunas, ks. Onufry Stankiewicz, ks. Zdzisław 
Kiwacz, ks. Stanisław Jakubowski, ks. prałat Marian 
Sobczyk, ks. Stanisław Śmigielski – od 2001 roku.
 Do czerwca 2001 roku Złotoryja wraz z kościołem 
filialnym w Jerzmanicach-Zdroju stanowiły jedną 
parafię: Rzymskokatolicką Parafię pw. św. Jadwigi. Od 
pierwszego lipca nastąpił podział na dwie parafie: 
Rzymskokatolicką Parafię pw. św. Jadwigi oraz 
Rzymskokatolicką Parafię pw. Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny. Jerzmanice-Zdrój należą, jako kościół 
filialny, do parafii mariackiej. 
ZABYTKI SAKRALNE

 Historyk sztuki i wybitny znawca sztuki kościelnej, 
Bożena Steinborn, tak określa obecny stan 
jerzmanickiej świątyni: bardzo skromna budowla, w 
której tylko prezbiterium nakryte krzyżowym 
sklepieniem bez żeber wykazuje stylowe (renesansowe) 
formy.  Jest to kościół orientowany (tzn. ołtarz jest po 
stronie wschodniej), ma dach dwuspadowy, okna 
półkoliste. Od strony zachodniej półkolisty portal. 
Interesujące są wewnętrzne, a także zewnętrzne, 
zabytkowe elementy świątyni. W kościele znajdowała 
się pochodząca z roku 1500 Madonna z Dzieciątkiem. 
Przed ustawieniem nowego ołtarza (w połowie XVIII 
wieku) była prawdopodobnie centralną postacią ołtarza. 
Wędrowała między pracowniami konserwatorskimi, 
muzeami i właścicielami prywatnymi. Gdzie jest 
dzisiaj, nie wiadomo. Obecnie  przy ołtarzu, 
pochodzącym ze Złotoryi i ustawionym w roku 1955, 
znajdują się figury Piotra i Pawła. Z zachowanych 
elementów uwagę zwracają przede wszystkim 
nagrobki. Wewnątrz świątyni, w prezbiterium, dają się 
zidentyfikować następujące tablice nagrobkowe: 
- najstarsza (1576), poświęcona córeczce von Bocka, 
Enlin 
- obok tego nagrobka znajduje się poświęcony synowi 
von Bocka (1584) 
- na tej samej ścianie znajduje się nagrobek żony 
Sigismunda von Bock (1599)
Naprzeciw tych nagrobków, obok ambony, jest 
nagrobek Gottfrieda von Schindel (1622).
 Nie brak również interesujących nagrobków na 
zewnętrznych ścianach kościoła. Na północnej ścianie 
zachował się nagrobek Anny Bock, córeczki Hansa von 
Bock (zm. 1587). Na południowej ścianie natomiast 
znajduje się epitafium Daniela, syna pastora 
Laurentiusa Henrici (zm. 1584).
 Naprzeciw głównego portalu znajduje się krzyż 
pokutny z żółtego piaskowca, o wymiarach 58x41 cm. 
Jest on wmurowany w wewnętrzną stronę muru 
przykościelnego. Wyryta na nim data – 1763 – nie może 
być uznawana za datę powstania tego krzyża; jest to      z 
pewnością data wtórna i najprawdopodobniej wiąże się 
z renowacją, przeprowadzoną w tym roku. Ostatnia 
renowacja muru kościelnego została przeprowadzona 
niestarannie, na czym ucierpiał zabytkowy krzyż, który 
jest ledwo zauważalny. Jest to krzyż św. Antoniego w 
kształcie litery „T”. 

SZKOŁA
 Wzmianki o pierwszej 
szkole w Jerzmanicach 
pochodzą z XVIII wieku. Nie 
jest to obecny budynek 
szkolny, lecz jest wysoce 
prawdopodobne, że szkoła 
n i e  zmien i ł a  swo jego  
miejsca. Z reguły bywało 
bowiem tak, że szkoła w 
miejscowości, w której był 
kościół znajdowała się w 
bezpośredniej bliskości 
świątyni. Obecny budynek 
j e s t  o b i e k t e m  
p r z e d w o j e n n y m ;  m a  
charakterystyczne i typowe 
części składowe szkoły prusko-niemieckiej: na dole 
pomieszczenia klasowe, na piętrze (lub parterze) 
mieszkanie dla nauczyciela, na zewnątrz obiekty 
towarzyszące np. toalety oraz pomieszczenia 
gospodarcze (na opał, ewentualnie kurnik, chlewik). 
 Szybko uporano się z utworzeniem polskiej szkoły. 
Duże zasługi w tym zakresie miała pierwsza dyrektorka 
szkoły, Agnieszka Gontarz, której działania 
zmobilizowały rodziców i lokalną społeczność, i 
pomimo różnych trudności doprowadziła do otwarcia 
szkoły (7 IX 1946r.). Po śmierci A.Gontarz 
kierownictwo w szkole objęli: Łucja Zawilska, 
Stanisław Bogacz, Mieczysław Rak. Długoletnimi 
pracownikami jerzmanickiej szkoły byli od 1953r. 
Regina i Edward Sokołowscy – wielkie postaci tej wsi.
 Edward Sokołowski był dyrektorem od IX 1956r. do 
VI 1984r., a Regina Sokołowska aż do przejścia na 
emeryturę kierowała szkołą. Uczyła różnych 
przedmiotów w różnych klasach w zależności od 
potrzeb.
 Szkoła przechodziła różne szczeble organizacyjne: 
jako szkoła czteroklasowa, ośmioklasowa. Po E. 
Sokołowskim obowiązki dyrektora szkoły pełniły: 
Maria Misztur, Ewa Miara, Halina Głowacka. Od 2001r. 
szkoła w Jerzmanicach-Zdroju jest Publiczną Szkołą 
Podstawową, a jej organem prowadzącycm jest 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi. Obecnie 
dyrektorem jest Irena Ratyńska – w szkole uczy się 33 
dzieci (2009r.).

BIBLIOTEKA
 Działalność społeczno-kulturalną na terenie 
Jerzmanic-Zdroju prowadzi też od 1972r. Biblioteka 
Publiczna Gminy Złotoryja – Filia Jerzmanice-Zdrój. 
Oprócz wypożyczeń organizuje konkursy, wystawy, 
współuczestniczy w organizacji ferii zimowych.
 Do 1994r. mieściła się w budynku PGR, obok 
świetlicy. Po jej rozbudowie została przeniesiona do 
świetlicy. Biblioteka zgromadziła 11432 woluminów, 
posiada 212 stałych czytelników, udostępnia 3 
komputery.
Funkcje kierowników placówki pełniły: Krystyna 
Ambroży, Teresa Syndyk, Krystyna Wypych, a obecnie 
Genowefa Markowska.

ZAKŁAD  POPRAWCZY
 Obiekty zakładu powstały w latach 1836/37, jako 
fabryka włókiennicza, adaptowana na przełomie 
XIX/XX wieku na potrzeby uzdrowiska z kąpielami 
mineralnymi i błotnymi. Po II wojnie światowej obiekty 
uzdrowiskowe służyły jako koszary wojskowe i hotel 
robotniczy, a w roku 1959 zlokalizowano w nich Zakład 
Poprawczy dla chłopców. 
 Zakład Poprawczy jest zamkniętą placówką 
Ministerstwa Sprawiedliwości. Na podstawie wyroków 
Sądów Rodzinnych trafiają tu nieletni przestępcy w 
wieku 13-21 lat. Celem ich pobytu w zakładzie jest 
poddanie  s ię  zorganizowanemu procesowi  
resocjalizacji (readaptacji społecznej) oraz ukończenie 
nauki szkolnej i zdobycie zawodu w warunkach izolacji 
od patologicznego środowiska. Trafiają tu nieletni, 
którzy dopuścili się przestępstw kryminalnych, są to np. 
kradzieże, włamania, fałszerstwa, rozboje, gwałty, 
morderstwa, zabójstwa. System opieki kuratorskiej  
okazał się wobec nich już nieskuteczny. Jako placówka 
zamknięta o ruchu ciągłym –  obejmuje swoich 
wychowanków stałym nadzorem wychowawczym w 
warunkach ograniczonego i kontrolowanego kontaktu 
ze środowiskiem. W ZP zdarzały się zabójstwa (lub 
próby – np. 2009r.), podpalenia, liczne ucieczki.
 Wychowankowie mają obowiązek uczęszczać do 
jednej z dwóch szkół na terenie zakładu: gimnazjum lub  
zasadniczej szkoły zawodowej oraz odbywać 
praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych o 
kierunku: ślusarz, stolarz, malarz i murarz. Baza 
szkolna, to obok pracowni przedmiotowych, 
profesjonalna pracownia informatyczna oraz biblioteka 

szkolna. Warsztaty szkolne 
organizują, niezależnie od 
w ł a s n y c h  k i e r u n k ó w  
szkolenia zawodowego, 
także kursy zawodowe. 
Prowadzą też działalność 
p rodukcy jną ,  a  część  
wypracowanych środków 
otrzymują wychowankowie 
w  p o s t a c i  w y p i s k i  
( k i e s z o n k o w e g o ) .  
Wychowanek ma możliwość 
zakończyć naukę zawodu 
egzaminem czeladniczym w 
Izbie Rzemieślniczej we 
Wrocławiu.
 I n t e r n a t  p l a c ó w k i  

mieści sześć 10 – 12 osobowych grup wychowawczych, 
które funkcjonują w oparciu o własny plan pracy.
 Placówką kierowało dotąd dziewięciu dyrektorów; 
pierwszym był Zygmunt Seliga, a przez ostatnie 30 lat 
funkcję tę pełni Jan Wolski (od 1979).

PODRÓŻE SENTYMENTALNE
 Często swój Bad Hermsdorf odwiedzają jego byli 
mieszkańcy. Od połowy lat 90. prawie co roku z pełnym 
autobusem Hermsdorferów przyjeżdżała organizatorka 
tych wyjazdów, Ruth Hankowiak. Nawiązały się dobre 
kontakty między nimi oraz obecnymi mieszkańcami. Autor 
był przypadkowym uczestnikiem takiego spotkania. W 
roku 1997, R. Hankowiak, zorganizowała spotkanie w 
kościele; tu odśpiewano pieśń oraz modlitwę w języku 
niemieckim. Z okazji, że kościół był otwarty, skorzystały 
także dwie starsze wiekiem mieszkanki Jerzmanic-Zdroju. 
Wzruszające było skupienie się sędziwych Hermsdorferów 
wokół krzyża, który towarzyszył także im w czasie różnych 
procesji, w tym również pogrzebowych. To przypadkowe 
spotkanie w kościele przybrało charakter niemal 
ekumenicznego nabożeństwa, kiedy grupa niemiecka w 
swoim języku, a my w polskim - odmówiliśmy wspólny 
pacierz. Ta przypadkowa grupka „rozmawiała” również ze 
sobą – ludzie nie rozumieli słów ale rozpoznawali swoje 
intencje; noszą piętno podobnego losu. Dlatego ważne jest, 
żeby podkreślać to, co łączy, a nie to, co dzieli. 

Prawdopodobnie przed 800. laty, też wokół 
jakiegoś krzyża zgromadziła się grupka 
miejscowej ludności oraz przybyszów z Niemiec. 

TURYSTYKA
 Do Jerzmanic-Zdroju będą przyjeżdżać nie 
tylko tęskniący za Heimatem Hermsdorferzy. 
Magnesem dla innych turystów może być jaskinia 
„Wilcza” i „Niedźwiedzia” lub „Wodospad nad 
Drążnicą” czy też Krucze Skały. Swój urok ma 
również „Studnia Trozendorfa” i „Źródełko 
skalne” (św. Jadwigi). Urokliwe są trasy 
turystyczne np. „Szlak źródlany” rozpoczynający 
się „przy źródełku św. Jadwigi”. Przez Jerzmanice-
Zdrój prowadzi  międzynarodowa trasa 
turystyczna – „Droga św. Jadwigi” (2006), a od r. 
2007 także „Droga św. Jakuba”. W samej wsi, 
łącznie z Kościołem św. Antoniego, jest 20 
obiektów, które konserwator zabytków określił jako 
posiadające walory kulturowe, w tym budynek nr 76 
datowany na rok 1815. 
 Może więcej turystów w drodze do miejscowości 
wypoczynkowych wysiądzie już w Jerzmanicach-Zdroju? 
Sprzyjać temu powinno częściowe przywrócenie ruchu 
kolejowego (2009r.).

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH 
 W Jerzmanicach-Zdroju działało również Koło 
Gospodyń Wiejskich kierowane najpierw przez Wandę 
Wełłyczko a później Bożenę Stępień. Organizowano 
zabawy i konkursy: „Więcej mleka”, „Więcej owoców, 
warzyw i kwiatów”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
kursy kroju i szycia oraz żywienia. Stałe punkty programu 
działania to: Dożynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, a 
doraźne – organizowanie wycieczek, dystrybucja 
kurczaków oraz paszy. 

 „ISKRA”
 Trudno wyobrazić sobie Jerzmanice-Zdrój bez klubu 
sportowego.  Ludowy Klub Sportowy „Iskra” 
zorganizowany został w roku 1962. Początkowo był to klub 
dwusekcyjny – piłka nożna i tenis stołowy – obecnie 
pozostała piłka nożna. Jest to klub dwusekcyjny 
prowadzący piłkę nożną i tenis stołowy. Do 
najważniejszych sukcesów sportowych w historii klubu 
należą: zdobycie Pucharu Wójta Gminy Złotoryja seniorów 
w roku 2004 i  2005, zdobycie Pucharu Przewodniczącego 
Rady Gminy Złotoryja oldboyów w roku 2004, 2005 i 2006. 
Cennym sukcesem jest awans do klasy „A” (2005). Klub 
posiada szerokie grono zasłużonych działaczy, które 
stanowią przede wszystkim: Wiesław Rachwał, Jan 
Pieczarka, Zbigniew Sułek, Henryk Sułek, Józef Kobel, 
Józef Brewko. Jeszcze liczniejsze jest grono zawodników, 
którzy tworzyli historię klubu. W tym kontekście wymienić 
trzeba m. in. takich byłych zawodników jak: Marcin 
Marciniak,  Mirosław Sułek, Jerzy Sułek, Andrzej Nerka, 
Jerzy Pękal, Władysław Rachwał,  Zbigniew Pudło, 
Czesław Misztur, Józef Kobel, Henryk Tyndyk,  Zbigniew 
Podolak, Henryk Podolak, Kazimierz Grygiel, Leszek 
Grygiel, Stanisław Skupień, Mieczysław Skupień, 
Zbigniew Skupień. W roku 2009 „Iskra” nadal gra w A 
klasie (skład – jak na zdjęciu). Zarząd stanowią: Tomasz 
Sułek (prezes), Krzysztof Kozdraś (wiceprezes), Wiesław 
Rachwał (sekretarz), Grzegorz Sułek, Mirosław Wnęk.

NIE TYLKO ROLA
 Jerzmanice-Zdrój z wsi folwarcznej, a więc zajmującej 
się przede wszystkim produkcją rolną oraz hodowlą, 
przekształciły się w miejscowość, która nawiązując do 
niedalekiej przeszłości, stara się wykorzystać walory 
krajobrazowe i turystyczne swojej małej ojczyzny. 
Mieszkańcy zajmują się aktualnie różnorodnymi zawodami 
i zajęciami – w rejestrze Urzędu Gminy znajduje się 39 osób 
prowadzących działalność gospodarczą; przeważa branża 
budowlana oraz handlowa. Działalność prowadzi wielu 
rzemieślników w 
r ó ż n y c h  
specjalnościach. 
 W monografii 
Gminy Złotoryja 
(2006r.) wyraziłem 
o p i n i ę ,  ż e  
u k s z t a ł t o w a n i e  
terenu uniemożliwi 
u r b a n i s t y c z n e  
połączenie Złotoryi 
i Jerzmanic. Brałem 
pod uwagę główna 
trasę i teraz, po 3. 
latach muszę to 
zweryfikować: do 
połączenia dochodzi jakby „kuchennymi drzwiami”. Cała 
prawa strona ul. Jerzmanickiej jest przeznaczona na parcele 
budowlane i np. posesja doc. J.Peszko nie jest już w obrębie 
wsi, lecz ma numer złotoryjski, mimo iż sąsiaduje z 
jerzmanicką rodziną Sułków. Faktycznie więc „połączenie” 
istnieje.

  Tekst: A. Michler
  Druk: U.Rajczakowska
  Zdjęcia: zbiory A. Michler
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Wiesław Major jest charakterystyczną postacią w 
naszym mieście: Niewysoki, szczupły, o chłopięcej 
sylwetce, porusza się po ulicach przy pomocy białej 
laski. 
Spotykamy się przed jego blokiem. Na dźwięk 
mojego głosu uśmiecha się pogodnie. Bierze mnie 
pod rękę i idziemy na rozmowę do siedziby TMZZ 
porozmawiać o jego życiu.
Siadamy w ciepłej salce na poddaszu i 
rozpoczynamy rozmowę.

Opowiedz, jak doszło do tego, że straciłeś wzrok?
W wieku dwunastu lat zachorowałem na cukrzycę. 
Wtedy, w latach sześćdziesiątych, insulina byłą 
lekiem o wiele gorszej jakości, niż obecnie. Myślę, 
że głównie to spowodowało, że po osiemnastu 
latach choroby, w wielu 30 lat, przestałem widzieć. 

Co było tego bezpośrednim powodem?
Odklejenie się siatkówek. 

Szybko to nastąpiło?
W przeciągu około dwóch lat. Dokładnie rok po 
moim ślubie. Gdy w 1988 roku urodziła nam się 
córka Iwona, już nie zdążyłem zobaczyć swojego 
dziecka. 

Nie byłeś zatem przygotowany na taki los. Jak sobie 
radzisz w codziennym życiu?
Byłem na dwutygodniowym kursie  dla  
niewidomych w Bierutowie. Uczyli nas orientacji w 

'terenie i alfabetu Braillea. Poza tym doskonale 
pamiętam układ ulic Złotoryi, dlatego czuję się tu 
bezpiecznie. Moje mieszkanie znam na pamięć, tak 
że w domu nie potrzebuję pomocy przy codziennych 
czynnościach. Gdy muszę, potrafię ugotować sobie 
nawet obiad.

W jaki sposób uczyli was na tym kursie.
Chodziliśmy z opiekunem w terenie sprawdzając 
laską podłoże. Pewne zasady obowiązują też 
przewodnika niewidomego. Istnieje cały zestaw 
gestów, które wykonuje towarzysząca osoba. Na 
przykład przy schodzeniu z chodnika przewodnik 
przyciska jeden raz moje ramię, a przy podejściu do 
schodów dwa razy. 

A co z samodzielnością niewidomego?

Moja samodzielność ogranicza się do zasięgu laski 
niewidomego. 

Z czego się utrzymujesz?
Mam niewysoką rentę, a oprócz tego pracuję w 
Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie. 
Pracuje tam około 60 osób. Do mnie należy montaż 
zawleczek do bombek choinkowych oraz 
tekturowych kratownic do pudełek. Bardzo lubię 
swoją pracę. Do Świerzawy dowozi nas autobus 
spod ZOK-u, tak że z dojazdem do pracy nie mam 
żadnych problemów. Pracujemy od ósmej do 
czternastej  z przerwami na posiłki i 45-minutową 
gimnastyką na siłowni.

Ćwiczycie na siłowni?
Tak! Mamy bardzo dobrze wyposażoną salę 
gimnastyczną. Bardzo lubię te zajęcia a nigdy bym 
się nie zmobilizował, gdyby nie ten obowiązek.

Urodziłeś się w Złotoryi?
Nie, do Złotoryi przyjechałem z rodzicami i 
rodzeństwem w 1961 roku. Miałem wtedy cztery 
latka. Dzieciństwo i lata młodości wspominam 
bardzo mile. Mieszkanie moich rodziców jest na 
ulicy Sienkiewicza, gdzie nadal mieszka moja 
mama. Często u niej bywam i chociaż jest już po 
osiemdziesiątce, nadal w niej pełno energii i 
pozytywnego nastawienia do życia. 

Jesteś charakterystyczną postacią w naszym 
mieście. Poruszasz się dosyć swobodnie, wydaje 
się, że zawsze doskonale wiesz, w którym miejscu 
się znajdujesz.
No, nie zawsze. Zdarza mi się zgubić. I wtedy pytam 
przechodniów, gdzie jestem. 

Jak oni na to reagują?
Wszyscy chętnie mi pomagają. Nie zdarzyło mi się, 
żeby  ktoś mnie celowo wprowadził w błąd. 
Czasami proszę o pomoc w przejściu przez jezdnię. 
Najczęściej jednak przechodzę na skrzyżowaniu ze 
światłami, bo sygnał dźwiękowy daje mi pewność, 
że jestem bezpieczny. 

Ludzie, którzy tracą jeden ze zmysłów, często mają 
bardziej wyostrzone pozostałe. Czy zauważyłeś to u 
siebie?
Niewątpliwie mam lepszy węch, ale ze słuchem nie 
jest u  mnie najlepiej. Ponieważ nie słyszę zupełnie 
na prawe ucho, sytuację ratuje aparat słuchowy. Jest 
to dla mnie bardzo ważne, bo cały mój kontakt z 
otoczeniem jest kontaktem wyłącznie słuchowym. 
Wypożyczam sobie z naszej biblioteki u 
sympatycznej pani Basi kasety z powieściami. 
Często słucham radia. Mój ulubiony program to 
Cztery pory roku w jedynce, a w telewizji to Jeden z 
dziesięciu Tadeusza Sznuka, sport i Wiadomości. 
Gdy gubię się w akcji podczas filmów, podpowiada 
mi mama i moja wyobraźnia. Cały czas pracuje moja 
wyobraźnia. To pomaga mi żyć. Często, gdy poznaję 
nową osobę, na podstawie jej głosu, wyobrażam 
sobie, jak wygląda.

A jak na podstawie mojego głosu wyobrażasz sobie 
mnie?
Wyobrażam sobie ciebie jako szczupłą, energiczną 
osobę. Wystarczy mi dotyk ręki albo twój sposób 
chodzenia, aby określić sylwetkę.   

Czy wiesz, jak wygląda twoja córka? Dotykasz jej 
twarzy?
Jak wygląda Iwona, wiem z opowiadań rodziny. 
Mama mi powiedziała, że jest podobna do mojej 
siostry, którą doskonale pamiętam. 
 
Dotykasz twarzy swoich bliskich?
Nie.

Opowiedz, jak robisz zakupy.
Jak mówiłem wcześniej, lubię być samodzielny. 
Zakupy też robię sobie sam. Spożywcze najczęściej 
w Eko, gdzie sympatyczne sprzedawczynie 
wkładają potrzebne mi artykuły do koszyka. Z 
odzieżą jest podobnie. Zawsze znajdzie się uczynna 
osoba, która pomoże mi znaleźć odpowiedni 
rozmiar, podpowie, jaki jest kolor i gatunek 
potrzebnej mi rzeczy. 

Czy pies przewodnik nie ułatwiłby ci życia?
Nie sądzę. Posiadanie psa to nie tylko plusy, ale też 
poważny obowiązek dla właściciela. Ponieważ 
mam nieduże mieszkanie, pies byłby raczej zbyt 
dużym problemem. 

Jak sobie radzisz z zastrzykami insuliny?
Obecnie jest dosyć prosta sprawa. Mam 
automatyczną strzykawkę, dzięki której mogę sam 
sobie robić cztery razy dziennie zastrzyk.

W tym  momencie mój rozmówca naciska przycisk 
zegarka na ręce i słyszę komunikat: osiemnasta 
piętnaście. Wiesiek stwierdza, że czas na zastrzyk. 
Widzę, jak wyciąga z kieszeni strzykawkę, lewą 
ręką podnosi koszulę, a prawą dawkuje sobie lek w 
okolicach brzucha. Chowa strzykawkę i wracamy 
do przerwanej rozmowy.

Aha, to w ten sposób orientujesz się w czasie?
Tak, taki zegarek to świetna rzecz.

W czasie wolnym...
Lubię spotykać się z przyjaciółmi. Często 
odwiedzam państwa Zamrozów. Opowiadają mi, 

jak zmienia  się nasze miasto, jak bardzo 
wyładniało. Szkoda, że nie mogę tego zobaczyć.
W zeszłym roku moja firma zorganizowała nam 
ognisko. Było bardzo wesoło, tańczyłem z Sylwią – 
koleżanką z pracy. Bardzo lubię tańczyć i to ja 
prowadzę partnerkę podczas tańca. Nie wyobrażam 
sobie, żeby mogło być inaczej!  Drugą moją pasją 
oprócz tańca było prowadzenie samochodu. 
Niestety, tego już nie mogę robić.

Mimo wszystko, pozytywnie patrzę w przyszłość, 
jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało w  moich 
ustach.

Rozmawiała: Elżbieta Łukjańczuk
zdjęcia: Robert Pawłowski

 W dniu 11 lutego  2009 r. odbyło  się  Zebranie  
Sprawozdawcze  z  działalności  TMZZ  za  r. 2008. 
Zebraniu  przewodniczył  Aleksander  Borys,  na  
prowadzącą  powołano  Danutę  Sosę,  a  do 

Komisji  Wniosków  i  Uchwał - Wiolettę  
Michalczyk,  Małgorzatę  Pokrywkę  i  Agnieszkę  
Młyńczak

Działalność  TMZZ
 Sprawozdanie  złożył  prezes  Aleksander  
Borys. Przedstawił   wszystkie  formy  działalności. 
Dłużej  zatrzymał  się  na  omówieniu:  lekcji 
regionalnych, rajdów  i  wycieczek  po  okolicy, 
wydawnictw  i  odczytów, zbiorów biblioteki  i  
archiwum wystaw  i  stałych ekspozycji, 
konkursów.

Wydawnictwa
 Sprawozdawca  poinformował  zebranych, że  
oprócz drobnych opracowań typu foldery, 
informatory, mini przewodniki,  zrealizowano  
bardzo  duże zadanie – mianowicie powstało dzieło  
zatytułowane ,,Kalendarium  TMZZ  1987 – 2007”. 
Jest  to  dokument ,  nad  którym  pracowało  wiele 
osób przez  wiele  miesięcy  sięgając do   zasobów   
archiwalnych   i  ludzkiej  pamięci. Dokument  ten  
ukazuje  aktywność   naszej organizacji  w 
poszczególnych latach  oraz  naświetla  rolę,  jaką  
pełniliśmy  w kształtowaniu  kulturalnych  i  
patriotycznych  postaw  mieszkańców  i  gości  
Ziemi Złotoryjskiej. Dalej   Prezes  zauważył, że  
„Echo  Złotoryi” może   być  wydawane  przy  
wsparciu   sponsorów. Redaktorzy   nie pobierają  
wynagrodzenia. Coraz  lepiej  funkcjonuje  
dystrybucja  miesięcznika  w  terenie.  
Poinformował,  że  ku  końcowi  zbliża  się  
przygotowanie  wydawnictwa  o Wilkołaku.

Ekspozycje
 Prezes  omówił  pracę  Koła Kresowian,  
podkreślił  cykliczność  spotkań,   wyliczył  
realizacje, zapoznał  zebranych  z  zamierzeniami.  
Zaakcentował  dbałość  uczestników  o  celebrę   
spotkań  świątecznych  i  patriotycznych.  
Wspomniał  o rosnących  zasobach  Izby kresowej.  
A. Borys  przypomniał  o  niepowtarzalnej 
wystawie  pamiątek  kresowych  pt. ,, Z  Bożą 
pomoca ocalone”,  której  towarzyszył  wykład 
Roberta  Klementowskiego  z  wrocławskiego  IPN.  
Gościliśmy  Kresowian  legnickich,  w  tym   Pana  
Józefa  Wojciechowskiego  z  Podhajec,  bohatera  
książki  ,,Wyrok  Workuta”  (wywiadu  rzeki)  Jana   
Smalewskiego.    Organizatorką  tych  
przedsięwzięć  była  Danuta  Sosa. Pozostając  przy  

głosie  Prezes  omówił  wkład  Haliny  Soboty  w 
organizację  Izby oświatowej,  podkreślając   
nieustające   zabiegi  opiekunki   w  pozyskiwaniu  
nowych  eksponatów, budzących   zachwyt  
uczniów  obecnych  i  dawnych. 

TMZZ   a  ś rodowisko  
 TMZZ  jako organizacja pozarządowa  działa w  
środowisku   w  obrębie  powiatu,  co  wymaga  
współpracy  ze  starostą  i  burmistrzami. 
Omawiając  współpracę  z  samorządami  Prezes  
wyliczył inicjatywy  TMZZ,  wspierane  przez   
Urząd  Miejski  i  Starostwo. Wzorem  ostatnich  
trzech  lat  członkowie  TMZZ   uaktywniali  się  z  
pomysłami  i  pomocą  w   organizacji  obchodów  
jubileuszy  i  rocznic  w  kilku  miejscowościach  
podległych  Urzędowi  Gminy.  W  r. 2008  
zaangażowano  się  w  360.  rocznicę  zawarcia 
pokoju  westfalskiego (1648)  i  90. rocznicę   
zakończenia  I wojny światowej  (1918). Na   
łamach   „Echa  Złotoryi”  trwa  prezentowanie   
społeczności  wiejskich. Dobrze układa się  
współpraca  ze szkołami   i  parafiami, z  
bibliotekami  i  towarzystwami  miłośniczymi   na  
czele  z  DTSK.  Włączamy się  wzajemnie  do  
projektów   ZTTG,  Zamku  Grodziec , PBKZ,  CIT-
u,  ZOKiR-u. Kontynuując,  sprawozdawca  dodał,  
że  w  siedzibie  TMZZ  wielokrotnie  goszczono  
indywidualnych  i  grupowych  przybyszy  spoza  
kraju. Urzeczeni  walorami  geograficznymi,  ofertą  

kulturalną  środowiska,  niosą w świat  pozytywną  
opinię  o  nas – mieszkańcach  Tej  Ziemi.  I   tak  
współpracujemy  ze  Stadtarchiv   Solingen,  
redakcją  GHHN  oraz  ze  Schwenckfeldianami  w  
USA. Urzędowi    Miejskiemu   pomagamy  w 
obsłudze  gości  z  Niemiec  i Czech.

Finanse
 Dzięki   finansowemu   wsparciu   pana  H. 
Helmricha  (zasłużonemu  w pozyskaniu  funduszy  
na  remont  strychu  na siedzibę   TMZZ),  
zakupiliśmy   komputer  z  osprzętem  i  dostępem  
do  Internetu   oraz    sprzęt  nagłaśniający.  

Ponosiliśmy  koszty  konkursowe  u  siebie  i  w  
innych  placówkach.  Rok  finansowy  
zamknęliśmy  kwotą  na  koncie  bankowym  
14667,48zł. 

Nowi  członkowie
 Uroczyście   wręczono  legi tymację  
członkowską  Waldemarowi   Zaborskiemu,  
mieszkańcowi   Pielgrzymki.

Goście
 Honorowym   Gościem   zebrania  była  Pani  
Maria  Gawlik,  która  ofiarowała  Towarzystwu    
,,Sztandar”  z  wyhaftowanymi  złotymi  myślami   
ze  śląskiego  ręcznika  ( prawdopodobnie  z  
czasów  głodu)  w  Niemczech.  Autorce  dzieła  nie  
żałowano  słów  zachwytu.

Czas  przyszły
 Przewodniczący  Rady  Programowej  Ośrodka  
-  Roman  Gorzkowski - przedstawił  plan pracy  na  
2009 r. Wśród  zamierzeń  zawarto  stałe  coroczne  
realizacje.  W marcu  zapowiada  się  wystawa   
,,Ziemia  Złotoryjska  w  rysunku  Romualda  
Napiórkowskiego”.

Sprawy  różne,  dyskusja
 Dyskusję  zdominowały    okoliczności   
przejęcia  wieży  kościelnej  od  TMZZ. Różne  
osoby odczuwały  potrzebę  wyrażenia  swojego  
stanowiska . Wśród  głosów  pojawił  się  i  taki , by 
TMZZ  zadbało  o  zamieszczenie  w  wieży  trwałej  
informacji  o  tym   , że   Towarzystwo  jako  
pierwsze  w  mieście  wniosło  wkład  w  
posprzątanie,  urządzenie  i  udostępnienie  do  
zwiedzania  wieży  kościelnej ,  a  członkowie  
TMZZ   długi  czas  nieodpłatnie  pełnili  dyżury.    
    W  sprawach   różnych  nastąpiła  
autoprezentacja   Pana Waldemara  Zaborskiego – 
muzyka  z  Pielgrzymki.  

Podsumowanie
 Prezes  Towarzystwa  podziękował  za pracę  
wszystkim , którzy ją  wykonywali.  Szczególnie 
podkreślił  wkład:  J.Banaszka,   M.Filipowicz,   
R.Gorzkowskiego,   B.Jeziorskiego,  M.Kałkus,  
J.Kałuży,  R.Kiełbasy,  H.Kopciewicza,  Z.Laska ,  
M.Lesiuka,  K. i K.Maciejaków,  L.Malickiej,  
P.Markiewicza,  A.Maszczaka,  A.Michlera,  
A.Młyńczak,  P.Norki,  I. i R. Pawłowskich,  
A.Pecyny ,   M.Przydrygi,  M.Puciłowskiej,   
K.Sarny,  H. Soboty,  S.Sołtysika,  D. Sosy,  J.Swat, 
K.Zamojskiego,  J.Zarębskiej.
 TMZZ,  licząc  się  ze  zmianą  warty,  
szczególną  opieką  otacza  młodzież,  którą  
najpierw  rozkochuje  w  Ziemi  Złotoryjskiej , by  
ta - połknąwszy  bakcyla, wróciła  do  nas  pełna  sił,  
pomysłów   i  chęci do  pracy  dla  środowiska  i  
ludzi.
   Danuta  Sosa

marzec 2009
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Rozliczenia i podsumowaniaCały czas pracuje moja wyobraźnia

Drogi czytelniku, jeżeli chcesz mieć swój wymierny wkład w to co robimy dla 
Ziemi Złotoryjskiej, wspomóc naszą działalność wydawniczą, wystawienniczą, 
oświatową - we wniosku o przekazanie 1& podatku należnego na rzecz 
organizacji pożytku publicznego wpisz naszą nazwę: Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Złotoryjskiej i podaj numer KRS: 000124632.
      Dziękujemy
       Zarząd TMZZ

Podaruj nam 1% swojego podatku
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 Mija właśnie dziesięć lat, gdy ukończona została 
budowa kamiennej balustrady wokół studni w 
kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny. To 
nie tylko bardzo ciekawy element  tej świątyni lecz 
zarazem świadectwo wielu zmian, jakich, dzięki 
Opatrzności oraz  inicjatywie tutejszej 
społeczności, doświadczył ten  kościół w XX wieku 
i nadal przeżywa. 
 Przed 1998 r. o istnieniu studni wiedziało dosyć 
liczne grono złotoryjan, niektórzy z nich 
wspominali jej chwilowe otwarcie w 1959 r.  
Jedynym śladem  była jednak tylko kamienna 
tablica, umieszczona w 1915 (lub 1917) r. na ścianie 
przed wejściem do zakrystii – studnię wskazano 

kółkiem ze słowem Brunnen a wypukłe wielokątne 
elementy oznaczają filary kościoła lub podpory tzw. 
empory mieszczańskiej. 
 Okoliczności wydrążenia studni skrywa daleka 
przeszłość. Z pewnością powstała w średniowieczu, 
lecz nie możemy przywołać tutaj żadnego 
dokumentu a jedynie panujące w tej epoce obyczaje. 
W dalszym ciągu nie wiadomo jednak, czy studnia 

istniała już przed wzniesieniem świątyni, czy też 
została wykopana podczas jej budowy lub później. 
Piszący te słowa opowiada się za drugą z hipotez – 
wielka inwestycja, jaką  w tym miejscu latami 
przecież realizowano, była okazją do jednoczesnej 
budowy studni, tym bardziej, iż zdawano sobie z 
pewnością sprawę, że kościół będzie jedyną tak 
potężną budowlą kamienną w mieście. Jego 
obronna rola i konieczność dostępu do wody nie 
podlegały dyskusji.
 W 1428 r. studnia pomogła mieszczanom 
oblężonym w kościele przez husytów. Obrońcy 
wciągali wodę aż na strych kościoła przez specjalnie 
wydrążoną rurę. Dzięki 
temu wypiekano  w piecu 
chlebowym bułki, którymi 
– jak mówi legenda – 
obrzucano napastników. 
Później studnię zakryto, 
g d y ż  w  ź r ó d ł a c h  
historycznych mówi się o 
jej „otwieraniu” w 1619 i 
1 6 6 3  r .  W  d r u g i m  
przypadku, w obecności 
k s i ę c i a  l e g n i c k i e g o  
Ludwika  IV,  pomiar  
g łębokośc i  p rzyniós ł  
wynik około 23 m. Najprawdopodobniej studnia nie 
była należycie zabezpieczona, skoro w grudniu 
1695 r. utonęła w niej córeczka miejscowego 
sukiennika. Wtenczas, jak można przypuszczać, 
otwór przykryto na trwałe posadzką, tak, iż w 
następnych stuleciach zaginęła nawet pamięć o jego 
dokładnym położeniu.  Tylko stare kroniki 
informowały, że znajduje się gdzieś w odległości 10 
kroków od północnego wejścia do świątyni. W 1914 
r., na początku generalnej renowacji kościoła, gdy 
zdejmowano starą posadzkę,  natrafiono na 
ogromny kamień z napisem Alhier ist der Brun 
(Tutaj jest studnia). Po jego usunięciu znów 
zmierzono głębokość – do lustra wody było 20 a do 
dna 24,5 m – oraz temperaturę wody ( miała 4 
stopnie ) i średnicę cembrowiny -1,2 m. Wodę 
czerpano do prac remontowych a następnie studnię 
przykryto nową betonową pokrywą oraz  posadzką. 
Aby nie zapomnieć jej lokalizacji, wykonano tablicę 
w piaskowcu, o której już była mowa.
 Z inicjatywą otworzenia studni na stałe oraz 
otoczenia jej stosowną balustradą wystąpił niżej 
podpisany na początku 1998 r. W maju tegoż roku, w 

odpowiedzi na pismo ks. Proboszcza Mariana 
Sobczyka i Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej, zgodę na podjęcie prac wydał 
wojewódzki konserwator zabytków. Otwarcie 
studni nastąpiło 20. czerwca 1998 r. W obecności 
inicjatorów przedsięwzięcia, księży, przedstawicieli 
władz miejskich oraz licznych obserwatorów, 
pracownicy Rejonowego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego pod kierunkiem inż. Andrzeja 
Smoka, najpierw, dzięki kamiennemu planowi z 
1915 r., bezbłędnie zdjęli posadzkę. Wiele osób 
wciąż pamięta pełne emocji chwile, gdy powoli 
unosiła się ciężka pokrywa, ukazując wspaniale 

zachowaną cembrowinę 
o r a z  l u s t r o  w o d y ,  
po łysku jące  na  dn i e  
przepas tne j  cze luśc i .  
Niektórzy świadkowie tego 
wydarzenia pamiętali rok 
1959, inni nie zawahali się 
od razu spróbować wody. 
P i e r w s z e  p o m i a r y  
głębokości wykazały 18 m 
do lustra wody a 22,5 m do 
dna. 
 M i e s i ą c  p ó ź n i e j  
złotoryjski Sanepid ocenił 

wodę jako bardzo dobrej jakości, nadającą się do 
picia i celów gospodarczych. RPK dostarczyło 
wkrótce nową tymczasową pokrywę (stara została 
wkopana na zewnątrz kościoła), na której jakiś czas 
znajdowała się styropianowa makieta balustrady, 
wykonana przez Józefa Banaszka i niżej 
podpisanego. Razem z nimi projekt balustrady i 
kraty opracowali historycy sztuki Anna 
Hermanowicz i Maria Lelek, Andrzej Smok, ks. 
Proboszcz Marian Sobczyk oraz Robert Sosnowski. 
Kształt obudowy nawiązuje do oryginalnych 
konstrukcji z czasów średniowiecza i renesansu.  
Końcową postać otrzymała piaskowcowa 
balustrada w warsztacie artystycznej obróbki 
kamienia Dariusza Mikołajczyka w Czadrowie koło 
Krzeszowa a zamontowana została w marcu 1999 r. 
Koszty wykonania balustrady (nieco ponad 19 tys. 
zł; wszyscy inni tutaj wymienieni pracowali 
społecznie) poniósł budżet miasta i TMZZ. 
Wcześniej jeszcze fundament pod balustradę 
przygotowali J. Banaszek, R. Gorzkowski, A. Smok, 
Mieczysław Kiwka, z pomocą Michała Sabadacha, 
Andrzeja Kowalskiego i Henryka Pakuły a 

posadzkę następnie uzupełnili Józef Wierzycki, J. 
Banaszek i R. Gorzkowski. W pobliżu studni 
zdemontowano bądź skrócono część ławek (Jan i 
Wojciech Zagrobelni, Jarosław Hanebach, R. 
Gorzkowski). W sprzątaniu wnętrza kościoła 
pomagała młodzież z LO i ZSZ. 
 Na przełomie czerwca i lipca 1999 r. złotoryjski 
metaloplastyk Stanisław Szkoda ufundował i 
wykonał kratę, która zwieńczyła balustradę. Krata 
nawiązuje ornamentyką do XVI-wiecznej bramki, 
wiodącej na ambonę. W październiku 1999 r., znów 
z inicjatywy TMZZ oraz Mariana Trojnackiego z 
Wilkowa i Witolda Jokiela z Wrocławia, do studni 
zeszło trzech wrocławskich płetwonurków. 
Głębokość wody wynosiła wówczas około 3 m a jej 
temperatura ok. 11 stopni. Od tej pory wiemy, że w 
cembrowinie nie ma  niestety żadnych wejść do 
podziemi a dno studni zaściela gruba warstwa gruzu, 
desek i piachu. Powstał wówczas pomysł, do dzisiaj 
nie zrealizowany, aby wypompować większość 
wody ze studni i w tym czasie usunąć to, co zalega na 
dnie.
 Na kamiennej balustradzie studni widnieje od 
strony ołtarza krzyż maltański, przypominając długi 
patronat zakonu joannitów nad kościołem. Po 
przeciwnej stronie umieszczono łacińską 
inskrypcję: PUTEUS MEDIO AEVO EFFOSSUS 
RETECTUS EST A.D. MCMXCVIII. PLUTEUM 
FACTUM EST A.D. MCMXCIX. (Studnia 
wydrążona w średniowieczu, została otworzona w 
1998 r. Balustrada została wykonana w 1999 r.). 
 W ciągu dziesięciu lat przystawały przy studni 
niezliczone wycieczki oraz indywidualni turyści. 

Przewodnicy opowiadają tutaj nie tylko o husytach, 
gorących bułeczkach i nieszczęśliwym wypadku 
sprzed stuleci. Drobne monety (które zatrzymują się 
na siatce, aby nie zanieczyszczać wnętrza) 
symbolicznie  wrzucają do niej także złotoryjanie. 
Nie mamy wątpliwości, że podnosi ona 
atrakcyjność zabytku, nie umniejszając jego 
sakralnego charakteru. Wszyscy, którzy przed laty 
zaangażowali się w otwarcie studni, dziękują raz 
jeszcze ks. Proboszczowi Marianowi Sobczykowi 
za zaufanie i wsparcie realizacji pomysłu, dzięki 
czemu ich praca nie poszła na marne.  
 Cieszymy się, że balustrada studni przetrwała 
ostatnią generalną renowację kościoła Mariackiego 
a zwłaszcza prace przy nowej posadzce (zdziwieni 
tymi słowami muszą wiedzieć, że jeszcze kilka lat 
temu ks. Proboszcz Stanisław Śmigielski myślał o 
zdemontowaniu balustrady, ponieważ, jego 
zdaniem, przeszkadzała podczas nabożeństw a 
niektóre osoby potykały się o kamienny próg). 
Tablica z planem lokalizacji studni została 
przeniesiona bliżej studni i wmurowana w ścianę 

nawy poprzecznej. Wnętrze studni otrzymało  
wydajniejsze i oszczędniejsze oświetlenie. W 
okresie ostatnich świąt balustrada, uzupełniona 
kołowrotem i daszkiem, zgrabnie została 
w k o m p o n o w a n a  w  o t o c z e n i e  s z o p k i  
bożonarodzeniowej. Niektórzy złotoryjanie sądzili, 
że ta nowa nadbudowa  pozostanie na stałe. Dobrze 
się także stało, iż nikt chyba już nie myśli, aby wodę 
ze studni butelkować i sprzedawać.

Roman Gorzkowski

 W  r o k u  2 0 0 6  
przeprowadziłem – na 
zlecenie Miasta Złotoryi – 
prace  a rcheologiczne  
podczas robót ziemnych 
z w i ą z a n y c h  z  
zagospodarowaniem terenu 
kopa ln i  „Aure l i a”  w 
Z ł o t o r y i .  K o p a l n i a  
„Aurelia” leży u stóp Góry 
Mikołaja,  na prawym 
b r z e g u  K a c z a w y .  
P r z y p u s z c z a  s i ę ,  ż e  
powstała w XVIII wieku. 
W y k u t o  j ą  w  
s t a r o p a l e o z o i c z n y c h  
skałach wulkanicznych 
z w a n y c h  d i a b a z a m i .  
Współczesne  badania  
geologów nie stwierdziły istnienia śladów złota w 
kopalni.
 W trakcie prac pozyskano zbiór 292 
fragmentów naczyń ceramicznych. Większość 
fragmentów naczyń została wykopana z warstwy 
żwiru i rumoszu diabazowego. Pośród form, które 
pojawiły się w zbiorze ceramiki ze Złotoryi 
dominują wykonane w tradycyjnej 
technice garnki szkliwione od 
wewnątrz. Spośród innych form 
należy wymienić fragmenty talerzy 
mezomajolikowych (ryc.  1) ,  
fragmenty mezomajolikowej misy 
zdobionej ornamentem kwiatowym, 
fragment fajansowej pokrywki 
p o k r y t e j  j a s n o f i o l e t o w y m  
nakrapianym szkliwem, oraz dolna 
część majolikowego dzbanuszka, 
szkliwionego jasnozielonym, 
nakrapianym fioletowo szkliwem. 
Wyróżniono  również  l i czne  
fragmenty typowych pokrywek 
ceramicznych oraz fragmenty 
trójnóżek (dawnych patelni), a także 
fragment cedzaka.
 Większość fragmentów to 
naczynia o cechach XVII i XVIII-
wiecznych. Powyższe datowanie 
dość precyzyjnie na połowę XVII w. 
określa znalezisko glinianej fajki jednorodnej (ryc. 
2) wykesplorowanej wraz z opisanymi powyżej 
skorupami ceramicznymi. Jest rodzaj fajki jakie 
produkowano najprawdopodobniej w Zgorzelcu.
 Oprócz l icznych znalezisk  ceramiki  
naczyniowej należy wspomnieć kilkanaście 
fragmentów kafli piecowych, w tym nieszkliwiony 
narożnik kafla o cechach późnorenesansowych. 
Pozostałe fragmenty zaliczają się to kafle płytowe 
(pokryte ciemnozielonym lub ciemnobrązowym 
szkliwem) oraz jeden fragment kafla garnkowego.
 Badania archeologiczne potwierdziły 
domniemania na temat czasu funkcjonowania 
sztolni. Pozyskany materiał zabytkowy o cechach 
XVII i XVIII-wiecznych, który wystąpił w warstwie 
rumoszu diabazowego wydaje się świadczyć, że 
został zdeponowany w trakcie eksploracji i drążenia 
sztolni. Na obecnym etapie możemy przyjąć, że 
wyrobisko powstające w wyniku prac górniczych 
usuwane było bezpośrednio przed wejście do 
kopalni. Tego typu rozwiązania znane są ze źródeł 
ikonograficznych (ryc. 3). Na rycinie widać jak 
górnik wywozi na taczkach nieprzydatny urobek. W 
ten sposób powstała warstwa rumoszu diabazowego 
przy Aurelii, do której trafiały również fragmenty 
naczyń ceramicznych.
 Odkryte ślady działalności górniczej oraz samą 
sztolnię należy identyfikować z wzmiankami 
kronikarskimi dotyczącymi poszukiwania bogactw 
naturalnych na Górze Mikołaja. Otóż w 1661 roku 
różdżkarz i probierz z Freibergu Braun dokonał 
rekonesansu na górze. Stwierdzono pewne ilości 
miedzi. Rozpoczęto prace wydobywcze w rejonie 
bramy miejskiej i w urwisku nad Kaczawą. Pod 
koniec XVIII wieku zaniechano ostatecznie 
wydobywania rud.
   Mariusz Łesiuk

Najsłynniejsza złotoryjska studnia
K

R
O

N
IK

I Z
ŁO

TO
R

Y
JS

K
IE

Warto przeczytać Kącik starej widokówki
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Ponad czterdzieści lat temu powstał niezmiernie zasłużony dla złotoryjskiej kultury chór, którego członkami 
byli przede wszystkim nauczyciele, a bazą Powiatowy Dom Kultury. Mamy nadzieję, że zamieszczona 
fotografia spotka się z zainteresowaniem czytelników, którym  uda się być może zidentyfikowanie 
wszystkich chórzystów, tym bardziej, że „gołym okiem” dostrzec można osoby, które od tamtych czasów 
wcale się nie zmieniły. Jaką imprezę uwieczniła fotografia?  Kto kierował wówczas zespołem? 
Przypominamy, że czytelników, którzy odpowiadają na pytania tej rubryki, nagradzamy publikacjami 
TMZZ.

wyglądał kościół 
Mariacki przed 1914 
r. w porównaniu z  
dniem dzisiejszym? 
Prosimy uważnie 
p r z y j r z e ć  s i ę  
widokówce, która 
ukazała się tuż przed 
r o z p o c z ę c i e m  
g e n e r a l n e j  
renowacji naszej 
n a j w i ę k s z e j  
świątyni właśnie 
podczas pierwszej 
wojny światowej. 
Wśród czytelników, 
którzy znajdą co 
najmniej siedem 
różnic, rozlosujemy 
w y d a w n i c t w a  
TMZZ.

Roman Gorzkowski

 Gorąco polecamy najnowsze 
wydawnictwo TMZZ, czyli zbiór 
osiemnastu reprintów najstarszych 
widokówek Złotoryi, Wilkołaka i 
Jerzmanic Zdroju. Wyboru dokonali  
członkowie Klubu Kolekcjonera: 
Józef Banaszek, Anna Chrzanowska,  
Robert Goździk, Bartosz Jeziorski, 
Piotr Klimaszewski oraz niżej 
podpisany. Ich autorstwa jest także 
zarys najdawniejszych dziejów 
złotoryjskich widokówek, który kryje 
obwoluta.     
     To pierwsze nasze wydawnictwo, 
które ukazało się już z okazji 
jubileuszu 800-lecia Złotoryi, co 
akcentuje okładka. Widokówki nie 
tylko mogą w komplecie wzbogacić 
zbiory, stanowić ciekawy prezent, ale 
również można je osobno wysyłać. 
Wiele z obiektów, które ukazują 
barwne reprodukcje, już nie istnieje. 
                Roman Gorzkowski

Stuletnie (a nawet starsze!)  
widokówki

Inaczej, czy tak samo…

Gdzie słychać śpiew, tam idź…

Tajemnice Aurelii

Fajka jednorodna. 
Poł. XVII w.

Fragmenty talerza 
mezomajolikowego.
 XVII w.

Krzyż joannitów

Jeszcze bez studni

Fragment cembrowiny

Otwarcie - czerwiec 1998 r.

Powstaje balustrada
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