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Władysław 
Kęska, przed 
rodzinnym 
domem we 
wsi Borki

Grażyna Węgrzyn 
(z domu Keska) - połowa 
lat sześćdziesiątych

Tego dnia odbywał się „Jarmark rzemiosł różnych”. Rze-
mieślnicy wystawili swe  prace. Pasieka Malinka zgroma-
dziła złoty plon pracowitych pszczół, na kowalskim stole 

znajdowały się wykute metalowe przedmioty i wielkie kowalskie 
miechy. Towarzystwo Tradycji Górniczych przybliżyło zgroma-
dzonym dość odległe czasy; oprócz pokazu mielenia mąki, za-
prezentowano sposób wypiekania: Panie piekły pyszne placuszki 
- podpłomyki na rożnie. A obok rzemieślnik bił monety (tylko 
szkoda, że nie ze złota, przydałyby się w dobie kryzysu). 

Władysław i Paweł Kęska tworzą rodzinną spółkę stolarską, 
dobrze znaną w mieście. Tym razem zaprezentowali narzędzia i 
wyroby stolarskie, przestawiony ciąg technologiczny parapetu: 
„od wizyty w tartaku do gotowego  parapetu okiennego” przy-
ciągał ciekawskich. Stolarstwo jest bardzo starym rzemiosłem. 
Zawód przechodził z pokolenia na pokolenie i nie sądzę, żeby 
nastąpił jego koniec!

Władysław Kęska urodził się w 1936 roku w pod Kozienickiej 
wiosce Borek. Miejscowość obecnie leży w województwie Ma-
zowieckim.
Wspomnienie minionego czasu 

- Okres wojny przeżyłem z rodzicami z dala od frontu. Pod 
koniec wojny rozpoczęły się naloty na wioskę. Mieszkańców prze-
siedlono trzy kilometry dalej do baraków tuż za kościołem. Posta-
wiono je na rozkaz Niemców. Mieszkaliśmy tam pół roku, potem 
wygonili nas na łąki, nazywaliśmy - je sadykisz. Dopóki było 
ciepło, koczowanie nie było udręką. Każdy radził sobie jak mógł. 
Mieliśmy wózek i krowę. Pewnego dnia wujka i ojca aresztował 
żandarm, doprowadzając na Komendę. Na szczęście posiedzieli 
trzy dni i wypuszczono ich. Ojciec dostał nakaz pracy w młynie 
wodnym. Młynarzem był Polak. Cała mąka szła dla Niemców. Ale 
według przysłowia, że „Polak potrafi ”, ojciec kombinował mąkę do 
domu. Znał się na pracy, wcześniej, jako młody chłopak pracował 
w wiatraku. Przenieśliśmy się na podwórze młynarza, gdzie ko-
czowało wiele rodzin. W okolicy było w miarę spokojnie. 
Robiło się coraz zimniej(był listopad 1943) trzeba było 
szukać dachu nad głową. Rodzice postanowili pojechać 
do wuja (mamy brata). Dom był mały ale pojemny – miał 
dwie izby. Mieszkaliśmy w pięć rodzin - około 13 osób, 
łóżka stały jak w szpitalu jedno przy drugim. Wujek miał 
niewielkie  pole, więc mieliśmy co jeść ,  rąk do pracy nie 
brakowało, zresztą ojciec przynosił mąkę. Nie dawaliśmy 
się biedzie!. Nadchodził koniec wojny, miałem już 8 lat. 
Pamiętna data -17 stycznia 1944 roku! Przybyli Rosjanie.  
Wróciliśmy do swojej wioski . Dom stał niezniszczo-
ny przez wichry wojny. Wojna nie oszczędziła mojej 
żony, zabrała jej ojca . Były to bardzo trudne czasy dla 
samotnych kobiet. Matka żony  była w ciąży z drugim 
dzieckiem, mąż jej poszedł nad rzekę nazbierać drwa na 
rozpałkę i nigdy nie wrócił, po jakimś czasie wypłynęły 
zwłoki, do dziś nie wiadomo,  kto go zabił. Potem zaczęły  
się wysiedlenia, zabrały niewiele, bo cóż małe dziecko i 
kobieta ciężarna mogła zabrać? Trzeba było jeść. Matka 
pod ostrzałem pocisków zbierała ziemniaki  z pola, za-

wsze zabierała moją żonę, uwa-
żała, że jak zginą  to we dwie, a 
córki nie zostawi na poniewierkę. 
Po wojnie musiały zaczynać od 
początku. Był to bardzo trudny 
rozdział  w życiu rodziny mojej 
żony. Rodzinny dom miał mniej 
szczęścia,  trafi ła w niego bomba, 
a resztę, co pozostało,  rozebrali 
wieśniacy.

Życie powoli wracało do nor-
my. Każdy odbudowywał swoje 
gospodarstwo mniej lub więcej 
zniszczone. Stolarskie zdolności 
ojca szybko się ujawniły.  Stolarz, 
cieśla,  jakże potrzebne fachy na 
tamte czasy. Zamówień miał 
bardzo dużo. Otworzył zakład 
stolarski - źródło naszego utrzy-
mania. Mama była krawcową. 
Można powiedzieć, że dobrze 
nam się wiodło. Tato  robił 
młynki do mielenia (inny był do 
mąki, inny do tłoczenia oleju ze 
słonecznika), kopystki, skopki, 
cebry, obudowy zegarów, meble 
pokojowe, kuchenne, wozy dra-
biniaste, kosy - całą drewnianą 

menażerię. Mieszkańcy wioski przynosili wysuszony słonecznik, 
kaszę jaglaną, jęczmienną wszystko do przemiału). Podglądałem 
nieraz ojca przy pracy. Jak trzeba było, pomagałem mu. Z bratem 
mieliśmy „swoje dzieciństwo”. Bawiliśmy się w wojnę,  lataliśmy 
z wystruganymi pistoletami, graliśmy w piłkę nożną, lub w kręgle. 
W naszej wiosce była szkoła do czwartej klasy i tu ciekawostka: 
chodziłem razem z przyszłą żoną,  w sąsiedniej wiosce uczyłem 
się  z bratem przez trzy następne  klasy. Mieliśmy  wykwalifi ko-
waną kadrę. Kończyliśmy siedem klas. Nie było długich przerw 
świątecznych i ferii, jak mają moje wnuczki. Tylko święta były 
wolne. Po podstawówce dostałem się do Technikum Chemicznego 
w Pionkach, jednak po roku ojciec ciężko zachorował. Po grypie 
wdało się zapalenie płuc. Musiałem go zastąpić w warsztacie,  
kończyłem rozpoczęte zamówienia, na które czekali ludzie. Chyba 
dobrze poszło, polubiłem ten fach. Nie ukończyłem technikum…  
W 1954 wyjechałem do pracy w Warszawie, dostałem się do za-
kładów wojskowych. Robiłem skrzynie na pociski, stoły, framugi, 
drzwi, ławy to, na czym się znałem, czyli stolarkę. Pracy nie 
brakowało. Ożeniłem się w 1958 r, chciało się mieć coś swojego i 
wyjechaliśmy ze znajomym stolarzem do Złotoryi. Namówiła nas 
pani Podolecka - żona stolarza.  Myślałem, że to „małe eldorado”. 
Zabraliśmy ze sobą walizkę, która jest jeszcze w domu, radio 
Poemat, sztućce i dwa talerze na dobry początek. Pan Podolecki 
wynajął nam sublokatorkę na trzecim piętrze. W tym małym 
mieszkanku urodziło nam się dwoje dzieci: córka Grażyna i  11 
lat później syn Paweł
Grażyna jest córką pana Władysława. Tak wspomina to małe 
mieszkanko –

Sublokatorka była na trzecim piętrze. Było to jedno pomieszcze-
nie z piecem i nic więcej. Tato był odpowiedzialnym człowiekiem, 
skoro sprowadził  żonę na drugi koniec Polski, chciał jej  stworzyć 
w miarę dobre warunki. Podzielił je na pokój i kuchnię. Na kory-

na stole 
– jedno nakrycie więcej,
usta pełne kolędy, 
serce – przebaczenia.
dzięki Bogu od lat opłatek 
się nie zmienia,
słodzony kroplą miodu 
w serdecznej podzięce.

za to że jesteś przy mnie, 
dzielisz zadziwienie:
jakie piękne 
to nasze Boże Narodzenie.
( J.Zarębska)
                                           

                                           
Wszystkim Czytelnikom 
      i Przyjaciołom 
            „Echa Złotoryi”
zdrowych, 
       wesołych Świąt
i szczęśliwego 
      Nowego Roku
           życzy Redakcja
     oraz Zarząd TMZZ

tarzu była wspólna ubikacja. Korytarz był  nieoświe-
tlony, wieczorem chodziło się z latarką. Mieliśmy 
jeszcze „letnią komórkę”. Pełniła ona wiele funkcji:  
była warsztatem - kiedy tato coś naprawiał, łazienką, 
suszarnią, garsonierą. Kuchnia była ciemna, z pie-
cem  kafl owym,  jednak zajmował zbyt wiele miejsca 
i został rozebrany, w jego miejsce stanęła „rzepicha” 
i ogrzewała dwa pomieszczenia. W pokoju było 20 
stopni C a w kuchni 30 stopni C. Potem tato dopro-
wadził wodę do kuchni, kupił gazówkę na butlę, w 
latach siedemdziesiątych przeprowadzono gazyfi ka-
cję w klatkach. Mieliśmy swój gaz. Ciasno się zrobiło 
jak Paweł się urodził. Uczyłam się w ciemnej kuchni 
przy biurku, które zrobił tato. Mieszkaliśmy tam do 
1981 roku. Pamiętam komisje mieszkaniowe, które 
uważały, że skoro jest czysto i schludnie, to można 
jeszcze mieszkać. W 1981 roku dzięki Solidarności w 
„Filcach” rodzice dostali mieszkanie na Klasztornej 
a ja ze swoim  mężem zostałam na poddaszu.

 Władysław:- Pan  Podolecki  miał poniemiecki 
zakład stolarski.  Pracowaliśmy razem długi czas, 
przeważnie robiliśmy trumny. Tygodniówki były 
niewysokie. Żyliśmy skromnie. W tym czasie była 
jeszcze jedna stolarnia – pana Czerepaka.
Grażyna o stolarni i sklepie….

- w obecnym sklepie obok kwiaciarni  były wysta-
wione trumny, wieńce z woskowego papieru i sztucz-
ne wiązanki kwiatów. Wejście było od korytarza… 
Trumny stały wszędzie na schodach, w warsztacie, 
w piwnicy,  na piętrze. Obyłam się z widokiem  tru-
mien. Dla mnie to zwykły mebel. Nikt więcej nie 
robił trumien w okolicy. Pan P. zajmował podwórko 
za budynkiem. Miał tam skład drewna, komórkę, w 
której ciął drzewo na mniejsze kawałki,  składzik na 
trociny, trociny były wszędzie. Pamiętam szczury: 
wielkie jak koty latały po schodach , po podwórku,  
w tych trocinach się kotłowały,  tam miały dobre 
warunki, brrrrrrr... jak sobie wspomnę, dreszcz mi 
przechodzi.

Władysław: -  Państwo niezbyt łaskawym okiem 
spoglądało na prywaciarzy.  Czę-
sto rozmawialiśmy z żoną,  by 
porzucić „prywaciarza” i iść na 
„państwowe”. Przeniosłem się do 
pracy w PSS - ie (później WSS) 
pracowałem 8 godzin, zdarzało  
się, że byłem budzony w nocy, 
bo ktoś w sklepie rozbił witrynę 
i trzeba było zabezpieczyć sklep 
przed kradzieżą towaru. 

Zadomowiłem się już w Złoto-
ryi na dobre.
Złotoryja we wspomnieniach 
Grażyny

Alejki były naszym miejscem 
zabaw, mury były z dziurami,  
ktoś wcześniej wybrał kamie-
nie. Na miejscu  obecnego „pla-
cu ruchu drogowego” był teren 
ogrodzony siatką, gdzie biegały 
sarenki, nieraz dokarmialiśmy 
je. Teren należał do żłobka. Po 
jakimś czasie sarenki i siatka zniknęły. W zimie 
zjeżdżaliśmy tam na sankach. Pamiętam Basztową 
w kostce granitowej, potem przyszła moda na asfalt. 
Prace remontowe wykonywali więźniowie z napisem 
na bluzie ZK,  pilnował ich strażnik.  Apteka „Vita” 
przechodziła rożne koleje losu. Jak pamiętam, była 
tam  piękna, w starym stylu apteka, mahoniowe  su-
fi ty, krokwie zdobiły wnętrze, najbardziej podobały  
nam się drzwi, które były obrotowe, nieraz kręcili-
śmy się w kółko, takie same drzwi obrotowe były na 
poczcie. Po aptece była Cepelia a obecnie jest tam 
apteka, która nie przypomina tej pierwszej.

W budynku obecnego BZWBK był  „Społeczniak”  
z  salą gimnastyczną o  szerokim przeznaczeniu,  
chodziłam tam na zabawy karnawałowe, ćwiczy-
li tam akrobaci, grałam w piłkę siatkową, ręczną. 
Niestety spaliła się. Obok była Kaczawianka - re-
stauracja. Koło „fontanny górników” był bar piw-
ny, dzieci w bańkach wynosiły piwo dla rodziców. 
Potem powstał tam bar Bolek i Lolek a teraz sprze-
daje się tam odzież dżinsową. W budynku ZUS-u 
była Komenda Uzupełnień Wojskowych a na górze  
mieszkali wojskowi. Naprzeciwko Urzędu Skarbo-
wego na rogu Basztowej i Rynku była mleczarnia 
i spożywczy. Mama wysyłała mnie po 10 dag sera 
żółtego (rarytas!)i bańkę mleka. Obecnie sprzedaje 
się tam torebki i odzież damską. W latach 70. na 

ulicy B. G. Warszawskiego stały kamienice podparte 
belami, groziły zawaleniu, mieszkańców już dawno 
wysiedlono, teraz  stoi tam blok, w którym mieści się 
PKO. W Złotoryi były trzy  piekarnie: na Konopnic-
kiej, u Wręczyckiego, i Samopomoc Chłopska. Na 
Konopnickiej był najsmaczniejszy chleb, w okresie 
świąt potrafi łam stać od rana do wieczora, wynosili 
deski po kilka chlebów, które momentalnie znikały. 
Teraz mieści się tam piekarnia  państwa Witkow-
skich. Nie mieliśmy telewizora - zresztą mało kto w 
latach 70. go  miał. Na poranki chodziłam do kina 
„Uciecha” koło biblioteki, wejście było od ulicy Że-
romskiego. Niestety spaliło się, potem poranki oglą-
dałam w MDKu. Osiedle Podwale –wcześniej były 
glinianką, stał tylko blok „jamnik”. Na Hożej stały 
domki jednorodzinne, na wysokości Jesiennej i Ho-
żej kończyła się ulica,  dalej było „pole Harkawego”. 
Uprawiał truskawki, wiecznie gonił dzieci z niego. 
Sprzedał je i wybudowano na nim szpital. Byliśmy 
ze szkołą na uroczystości wbudowania kamienia  
węgielnego. Kasy autobusowe PKS znajdowały się 
w budynku na rogu Krasickiego i Rynku(obecnie 
sklep odzieżowy) Przystanki autobusowe był koło 
Delikatesów i rozsiane po mieście…
Opowieści rodzinne Grażyny

-Moi rodzice zawsze byli bardzo pracowici, wspól-
nie podejmowali decyzje i wspólnie robili wiele rze-
czy… Mama miała do uprawy pole 600 km stąd. 
Uprawiała na nim truskawki, na wiosnę sadziła je, 
a w czerwcu zrywała, aby oddać kontrahentowi. 
Zostawałam z tatą. Całymi dniami kręciłam się po 
stolarni, nieraz dostawałam od niego 2 zł na lody. 
Na ulicy Chopina była cukiernia ” U studenta „ ( 
obecnie sklep obuwniczy), tam były pyszne lody po 
1,20 w wafelku albo w muszelce  i pyszne ciastka. 
Ale miałam ucztę! Kiedy dorosłam, musiałam poma-
gać mamie. Do dziś nie mogę patrzeć na truskawki!

W dzieciństwie nie mieliśmy dużo zabawek, nie 
było na to pieniędzy! Ale ja miałam szczęście, pod 
choinkę dostałam prawdziwy, drewniany domek 

wielkości 50 cm na 50 cm, w środku były mebel-
ki dla lalek, ściany pomalowane na błękitny kolor, 
mama uszyła fi raneczki na okna z szybami, chod-
niczki. Jaka byłam szczęśliwa, pamiętam go do dziś. 
Najpiękniejszy domek dla lalek. Stał obok choinki, 
na której nie było bombek, ale za to dużo cukierków 
różnej wielkości i ciastka amoniaczki.

Rozpoczęła się szkoła, chodziłam do „jedynki”. 
Mama dbała o ubiór, zawsze byłam schludnie ubrana, 
miałam kokardy na warkoczach, czysty fartuszek, 
biały kołnierzyk. Miałam najpiękniej wystrugane 
kredki,  bo tato strugał je na strugarce. Chłopcy 
specjalnie je łamali,  a ja płakałam. Na zpt miałam 
najładniejsze prace (wykonane do spółki z tatą).  Do-

stawałam piątki. Raz był to wiatrak, raz - most ze 
szczebelkami, lampka, która świeciła. Tato w domu 
pokazywał mi, jak je połączyć gwoźdźmi, jak je 
skleić. Nasze prace szły na konkurs.

Ponieważ nie miałam problemów z nauką, rodzice 
nagradzali mnie za dobre oceny. Pamiętam, że na 
koniec ósmej klasy dostałam wymarzony składak. 
On tak dużo kosztował: 4100 zł. Nie mam pojęcia, 
skąd rodzice  wzięli taką sumę! W liceum dostałam 
magnetofon – hit tamtych czasów. Ależ byłam im 
wdzięczna!

Władysław: - Kiedy Paweł miał 4 lata, żona poszła 
do pracy na  pół etatu - do sklepu, a potem na cały 
do „Filców”. Po 20 latach mieszkania na poddaszu  
dostaliśmy  większe  mieszkanie – swoje!.

 Myślałem o warsztacie i często rozmawiałem o 
tym z żoną. W końcu założyłem swój mały interes: 
kupiłem dwa garaże i po pracy powoli tworzyłem 
warsztat. Kupowałem maszyny, narzędzia, przyj-
mowałem małe zlecenia i interes się kręcił. Zdałem 
egzamin  mistrzowski w Cechu. Dobudowałem trze-
cie pomieszczenie i postawiłem piec trociniak, jest 
to miejsce na malowanie i suszenie desek. Boazeria 
była na fali, parkiety, wszystko z drewna, aż dziw, 
że drzewo zawsze miało takie znaczenie.

- Tato miał obawy, czy da sobie radę.  Był odpo-
wiedzialny za rodzinę, ale ja nie wątpiłam w niego, 
wszystko, co mają rodzice, zawdzięczają tylko sobie. 
To dwoje ludzi urodzonych do pracy - mówi Grażyna

Władysław: - Płaciłem podatki, ZUS (bo wcze-
śniej ze składkami było różnie!). Syn często pomagał 
mi, prowadził swoje małe interesy, robił kwietniki, 
półki, na które miał zbyt.  Po podstawówce postano-
wił się uczyć w zawodzie stolarza. Trafi ł do Wscho-
wy –pierwszy wykwalifi kowany stolarz w rodzinie.

- Tato był pierwszym jego nauczycielem, przeka-
zywał mu swe doświadczenie- stwierdza Grażyna

Władysław: - Ale przyszły i gorsze lata. Zachoro-
wałem, szpital, operacja, dziewięć  miesięcy gorsetu 
gipsowego. Syn w tym czasie rozpoczął studia. Te-

raz on musiał przerwać studia i przejąć 
warsztat. Ja wycofałem się…. Warsztat 
przez lata wzbogacaliśmy w maszyny, 
aby sprostać zamówieniom. Młody czło-
wiek  to nowe pomysły. Paweł kupuje 
coraz to nowe i potrzebne maszyny, by 
praca była lekka i przyjemna. Nie umiem 
siedzieć przed telewizorem i przerzu-
cać kanałami, człowiek jest stworzony 
do pracy, lubię pracować.Mój dzień w 
warsztacie zaczyna się od ósmej rano i 
trwa do piętnastej i od siedemnastej, do 
osiemnastej. Każdy może być artystą w 
swoim fachu, nie wszystkie rzeczy,  które 
wytworzyliśmy razem, mogę oglądać, ale 
z niektórych jestem dumny, np. z drzwi 
do Muzeum Złota czy okiennice na zam-
ku w Grodźcu… Gdy jestem w warsz-
tacie, mam wrażenie, że drzewo jest mi 
posłuszne, ręce kształtują je a maszyny 
dopieszczają, a potem szlif końcowy.  
Gdy widzę efekt końcowy, to serce mi 

się raduje. Nie uważam, żeby stolarskie umiejętności 
były czymś nadzwyczajnym, ale przedmioty, któ-
re wychodzą spod naszych rąk, są piękne, niektóre 
się nie udają, stosujemy poprawki aż do skutku w 
myśl zasady: „klient zadowolony to i my jesteśmy 
zadowoleni”. 

Jestem człowiekiem spełnionym i zawsze robiłem 
to, co lubię.

Dziękuję za rozmowę panu Władysławowi  Kęsce 
i Grażynie Węgrzyn.

Redakcja Echa Złotoryi oraz Złotoryjski Klub Fotografi czny
serdecznie zapraszają na doroczne spotkanie Echa Złotoryi 
z Czytelnikami oraz otwarcie wystawy fotografi cznej: „Zdjęcia 
Tygodnia 2010”. Spotkanie odbędzie się w siedzibie TMZZ - 
Dom Nauczyciela „Bacalarus” - 20 stycznia 2011 r. o godz. 17.00. 

Fot. Robert Pawłowski

Fot. Archiwum Rodzinne

Fot. Archiwum Rodzinne

ego dnia odbywał się „Jarmark rzemiosł różnych”. Rze-
Fot. Robert Pawłowski

Kredki Kredki Kredki 
na strugarcena strugarcena strugarce

Doroczne spotkanie z CzytelnikamiDoroczne spotkanie z CzytelnikamiDoroczne spotkanie z CzytelnikamiDoroczne spotkanie z CzytelnikamiDoroczne spotkanie z CzytelnikamiDoroczne spotkanie z Czytelnikami
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Zbliżają się święta, jak co roku w tym okresie wie-

le osób nurtuje pytanie: „co podarować bliskiemu 
pod choinkę?” Oczywiście w grę wchodzi kilka 

kryteriów wyboru: od zainteresowań i charakteru oso-
by, której prezent się kupuje, aż po koszta. A trafi ć w 
gust czasami bardzo trudno. Zwłaszcza gdy ma się dy-
lemat kategorii „skarpetki czy ciepłe rękawiczki”. Bo 
skarpetki uchodzą za prezent banalny, a rękawiczki za 
dość mało oryginalny, ale przecież podobnie praktycz-
ny. 

Co gorsza - społeczeństwo z olbrzymią prędkością 
zapomina o idei obdarowywania. Teksty takie jak „li-
czy się pamięć”, „najważniejszy jest gest” odchodzą 
powoli do lamusa, a na wierzch świadomości wypływa 
koncepcja lansu, co można też zauważyć przy okazji 
święta zmarłych (im większy wieniec, im bardziej za-
lane przepychem groby, tym większa miłość i trwalsza 
pamięć o zmarłym). Podobnie do tej sfery zaczyna 
schodzić idea prezentów bożonarodzeniowych, okra-
szonych nie samym przekazem „kocham”, a „zobacz-
jaki bajer”. Rodzice często oszczędzają, żeby uszczęśli-
wić swoje pociechy. I dobrze, bo przecież to doskonała 
okazja, żeby w prosty sposób pokazać swoją miłość. 
Problem zaczyna się wtedy, gdy obdarowana osoba 
kręci nosem. Nie wprost oczywiście, ale dyskretnie i 
pewnie nieświadomie daje znaki, że prezent się nie po-
doba. I co robią? Idą go oddać do sklepu. Dzieci tupią 
nogami, a rodzice dla świętego spokoju wymieniają na 
wymarzoną zabawkę albo straszą, że za rok dziecko 
dostanie rózgę.

Trzeba błysnąć przykładem żeby wreszcie pokazać, 
co tak naprawdę znaczy kochać drugą osobę. I to nie 
zawsze musi być zobrazowane za pomocą kubatury pu-
dełka z prezentem w środku, a np. za pomocą kubatury 
prosto z serca. 

W tym roku mam zamiar zadebiutować w roli 

24 grudnia.
Rozkosznie otaczasz się tym wieczorem. 

Ewangelia, opłatek, najbliżsi, karp, barszcz 
z uszkami, choinka. Kolejna szansa na wyprostowanie 
słów i dróg…(„Boże Narodzenie” K. Zawadzka)

W tym dniu przygotowujemy na kolację 12 potraw 
postnych bez dodatku mięsa i tłuszczu zwierzęcego, 
w tym dniu króluje karp: karp smażony, gotowany, w 
galarecie, wcześniej kupiony gdzieś na bazarze.

A co się z nim dzieje zanim trafi  na stół wigilijny?
Jan i Paweł Tokarski prowadzą staw rybny i 

restaurację „Zajazd u Jana”. O rybie i jej hodowli  
wiedzą prawie wszystko…

Tradycja hodowli karpia w Polsce zapoczątkowana 
została w średniowieczu. Już wtedy na potrawy z 
karpia mogli sobie pozwolić tylko bogacze i królowie. 
W średniowiecznej Polsce w wielu folwarkach, 
zamkach i pałacach budowano stawy hodowlane 
zarybiane karpiem. 

Ryba to smaczna i zdrowa. Koneserzy uwielbiają 
karpie mięso za smak i wartości odżywcze. Jeszcze 
kilka lat temu spożywano  go jedynie na święta. 
Obecnie Polacy spożywają tę rybę przez cały rok, 
o czym świadczy rosnąca sprzedaż karpia w naszej 
restauracji.

Ryby oraz fascynacja stawami hodowlanymi i 
łowisko wędkarskie to pomysł mojego ojca.

Podstawą do założenia stawu jest odpowiednie 
ukształtowanie terenu i zapewnienie dostępu do wody 
oraz miejsca, gdzie woda będzie mogła wypływać ze 
stawu. 

Nie można zbudować stawów hodowlanych 
bez odpowiednich analiz i dokumentacji. Tego 
typu inwestycja wymaga uzyskania 
odpowiednich pozwoleń. W zależności 
od wielkości kapitału początkowego 
łowisko można uruchomić w ciągu 
jednego roku do trzech lat. Wymaga to 
jednak zaangażowania, trudnej pracy i 
czasu. 

Hodowla karpia jest bardzo 
trudnym i odpowiedzialnym zajęciem. 
Warunkiem zdrowej wyhodowanej 
ryby, która później trafi  do klienta jest 
odpowiednia jej hodowla i zapewnienie 
zrównoważonego rozwoju ryby. Karp 
w naszej hodowli dojrzewa długo, 
nawet kilka lat, zanim osiągnie wagę 
odpowiednią do spożywania, czyli 1,5 
kg do 2 kg.

Karp powinien mieć zapewnioną 
świeżą, czystą wodę oraz odpowiednią 
dietę. Powinien mieć stworzone warunki 
najbardziej zbliżone do naturalnych. 
Karmimy karpie kukurydzą i ziarnem 
zbóż i, co najważniejsze, nie dodajemy 
żadnych granulatów ani innych 
szkodliwych substancji.

Inwestycja taka jest dość ryzykowna 
z powodu strat w narybku i zwraca 
się w długim okresie. Hodowlą 
karpia zajmujemy się od prawie 10 
lat i większą część populacji karpia 
stanowi własna hodowla. Sukcesem 
zakończyliśmy hodowlę z narybku 

także takich ryb jak: amur i tołpyga. 
Ponad 6 lat musi upłynąć, zanim 
powstanie środowisko bardzo 
zbliżone do naturalnego na stawach 
hodowlanych. Na naszym łowisku 
spotkać można także innych 
mieszkańców: nietoperze, łabędzie 
i kaczki, wydry, lisy oraz czaple. 

W sezonie mamy bardzo dużo 
wędkarzy. Przyjeżdżają do nas 
całymi rodzinami, żeby spędzić 
razem weekend nad wodą. W 
każdy letni weekend w restauracji 
i na łowisku gościmy po kilkaset 
osób. Przyjeżdżają do nas 
wędkarze z innych województw. 
O naszym łowisku przeczytać już 
można w znanych ogólnopolskich 
czasopismach wędkarskich.

Firmy zamawiają organizację 
imprez integracyjnych i zawodów 
wędkarskich. 

Sezon wędkarski na łowisku 
trwa od początku maja do końca 

września. Nie obowiązuje tutaj karta wędkarska, 
lecz chęć wypoczynku i dobry humor naszych gości. 
Można do nas przyjechać, poopalać się, połowić ryby, 
rozpalić grilla. Nie pobieramy też opłaty za czas pobytu 
ani za wstęp na łowisko. Jest to bezpłatne. Złowione 
ryby najczęściej są kupowane przez wędkarzy oraz 
uczestników imprez fi rmowych. Ryby można także 
oddać na łowisku. Szybko znajdują kolejnego klienta 
lub trafi ają do smażalni.

W każdym sezonie na łowisku zdarza się sytuacja, 
że wędkarzowi ryba zabiera wędkę i pływa sobie po 
całym stawie wprawiając wędkarza w zakłopotanie. 
Dobra wędka z kołowrotkiem kosztuje od kilkuset 
złotych do kilku tysięcy złotych. Również w tym roku 
mieliśmy sytuację, w której wędkarz stracił wędkę. 
Być może się zagapił, a jego nieuwagę wykorzystał 
ogromny sum. Na tę okazję nauczeni doświadczeniem 
zapewniliśmy naszym klientom łódź ratunkową. 
Wędkarz pożyczył łódź i przez prawie godzinę 
odzyskiwał swoją wędkę z ogromną rybą zaczepioną 
na haczyku. W efekcie wędka wróciła do właściciela 
bardzo połamana, a sum drapieżnik został w stawie. 
Mógł mieć kilkanaście kilogramów. Oczywiście przez 
kolejny tydzień ten sam wędkarz zapolował jeszcze 
raz na suma. Bez powodzenia. Podobne sytuacje 
zdarzają się z karpiem, choć te najbardziej waleczne 
karpie mają około 3 kg. 

Fascynacja stawem przerodziła się w stworzenie 
znanej w regionie restauracji rybnej.

Podzieliliśmy się zadaniami. Mój ojciec jako 
założyciel stawów hodowlanych kontynuuje 
funkcjonowanie łowiska, a ja z żoną rozwijamy naszą 

restaurację oraz zajmujemy się promocją i strategią 
rozwoju naszej fi rmy. Założyłem restaurację, aby 
stworzyć przyjazne miejsce wypoczynku dla turystów 
i dzieci: plac zabaw i możliwość zapewnienia klientom 
obiadów kuchni rybnej opartej na rybach morskich 
i słodkowodnych. Okazało się to doskonałym 
pomysłem. Naszym konsumentom zapewniamy 
zdrową i smaczną rybę. Docenia to coraz więcej 
naszych klientów.

Za kilka lat planujemy rozbudować naszą 
restaurację uruchomić kolejną i rozszerzyć działalność 
o miejsca noclegowe.  Z każdym rokiem mamy coraz 
więcej smakoszy tej ryby. 

Wiosną i latem najczęściej przygotowujemy  
karpia na grillu, gotowanego na ogniu z warzywami 
w garnku żeliwnym lub smażonego w panierce na 
patelni w tradycyjny sposób. Jesień i zima to czas na 
przygotowywanie karpia pieczonego, gotowanego 
na parze lub smażonego w panierce. Karp jest 
doskonałym składnikiem smacznej zupy rybnej,  
którą oferujemy cały rok. Wśród niestandardowych 
zamówień mamy  karpia w galarecie, pieczonego w 
pieczarkach . 

Najczęściej klienci zamawiają u nas pieczonego 
sandacza z pieczarkami lub migdałami oraz pstrągi 
pieczone z ananasem i pieczarkami. Dla osób 
stosujących dietę proponujemy ryby gotowane na 
parze z sosem serowo koperkowym: dorsz i sandacz.

 Na naszym wigilijnym stole tradycyjnie znajdzie 
się karp oraz inne rodzaje ryb. Przyrządzimy karpia 
w galarecie, po grecku oraz smażonego w panierce. 
Co roku urozmaicamy menu, ale zawsze mamy kilka 
rodzajów ryb np. smażony sum, amur lub tołpyga. 

krwiodawcy. Idąc w ślad za ojcem, który od 27 lat regu-
larnie oddaje krew, pojadę do centrum krwiodawstwa, 
żeby zrobić badania i spróbuję…mam nadzieję, że nie 
będę miał oporów i zahamowań przed oddawaniem 
krwi. Wiadomo, że każdy znosi to inaczej. Ale w tym 
wypadku liczy się po prostu szczera chęć – chęć niesie-
nia pomocy  innym i oddawania im tego, co najlepsze. 
To jest fundamentalna idea obdarowywania.

Pewnie nie wszystkich to  przekonuje, bo ostatnio 
ciągle się słyszy o tym, że magazynowanej krwi jest za 
dużo. Żaden problem. Szpiku jest wciąż za mało. Zapi-
sanie się do banku szpiku kostnego wymaga naprawdę 
niewielu formalności. A jaka byłaby z tego korzyść! 
Możliwość uratowania jednego, chorego na białaczkę 
dziecka. 

Nie tak dawno słyszałem o mężczyźnie, który zapi-
sał się do banku szpiku i po prostu czekał, aż znajdzie 
się biorca. Gdy wreszcie doszło do tego momentu, w 
którym odezwał się telefon z kliniki transplantologii, 
mężczyzna zrezygnował. Powiedział, że zmienił zda-
nie. Wolę nie wyobrażać sobie rozczarowania matki, 
która musiała powiedzieć małemu Norbertowi, że ten 
szpiku nie dostanie. Dlatego jeśli ktoś decyduje się na 
oddanie szpiku kostnego, musi zdawać sobie z czegoś 
sprawę: Zapisując się do banku, musi być przekonany, 
pewny, że chce. W innym wypadku okaże się człowie-
kiem skrajnie nieodpowiedzialnym, do którego pasuje 
przysłowie „kto daje i odbiera ten się w piekle ponie-
wiera”. A ciężar tego wspomnienia bardzo może sumie-
nie dręczyć. 

Ile osób, siedzących przy wigilijnym stole, jedząc 
barszcz z uszkami, kutię, pierogi z kapustą i karpia, 
myśli o zapełnionych hospicjach? Że gdzieś całkiem 
niedaleko są osoby, a w olbrzymiej części dzieci, któ-
re nie odczuwają świąt podobnie jak inni ludzie. Choć 
trzeba przyznać, że takie dzieci pewnie radość odczu-

wają jeszcze bardziej, bo przecież wiedzą, że nie ma 
sensu wymagać od życia za dużo, więc cieszą się z 
każdej takiej chwili. A rodzice? Rodzice, którzy patrzą 
na chore śmiertelnie dziecko i w myślach mają obraz  
następnych świąt w domu, przy stole okrytym białym 
obrusem z jednym miejscem pustym i cichym jak grób. 
Nie potrafi ę sobie wyobrazić tego stanu psychicznego, 
nie umiem. Ale potrafi ę sobie wyobrazić tą samą rodzi-
nę, która przyszłoroczne święta spędza podobnie jak 
inni, bez widma tej straty.

Mam takie szczęście, że Bóg dał mi dwie ręce, dwie 
nogi – mówiąc wprost, zdrowie. A skoro mam coś, cze-
go ktoś nie ma, mogę się tym podzielić. Pobranie krwi 
to naprawdę nie jest nic strasznego. A wystarczy pójść 
raz na kwartał…niedużo, a na pewno nie jest to wysiłek 
niewarty życia drugiej osoby. Pobranie szpiku wymaga 
hospitalizacji, ale jest to jedyna szansa dla chorych na 
białaczkę. Jedyna. Ale nieszkodliwa i prawie bezbole-
sna. Dlatego wolę komuś otworzyć drzwi i pokazać, 
że ślepy zaułek  nie jest ślepy, że jest nadzieja. A nie 
ma lepszego sposobu dla chrześcijanina, żeby wyrazić 
miłość bliźniego  i miłosierdzie. Oddać komuś część 
siebie. Zwrot ten nabiera nowego sensu. Sensu życia.

  Marcin Grocki

Na Wigilię proponuję przygotowanie karpia duszonego w 
warzywach z bazylią. 
Składniki na kilka porcji: 
- karp 2kg,
- papryka, pieczarki, marchewka, cebula, czosnek,
- cytryna
- świeża bazylia,
- oliwa z oliwek,
- pieprz, sól, wegeta.
- koncentrat pomidorowy
- wino półwytrawne białe np. Carlo Rossi 100 ml,

Przygotowanie:
Karpia należy oczyścić i pociąć w dzwonki, przyprawić 
pieprzem i odrobiną soli. Następnie skropić cytryną i zostawić 
w lodówce na 2 - 3 godziny. W tym czasie należy przygotować 
warzywa: opłukać i pokroić w drobne cząstki. 
Na delikatnym niedużym ogniu rozgrzać na głębokiej patelni 
lub płaskim szerokim garnku oliwę, dodać warzywa i po 
minucie dodać 100 ml wina półwytrawnego. Warzywa należy 
gotować około 20 minut. 
Po 20 minutach do warzyw dodać porcje karpia i dusić pod 
przykrywką następne 20 minut. W końcowym etapie należy 
wyjąć rybę na talerz. Dodać do  wywaru odrobinę koncentratu 
pomidorowego, wymieszać. 
Rybę na talerzu obłożyć warzywami, polać sosem posypać 
świeżą bazylią. Rybę serwujemy z białym winem półwytrawnym.

 Smacznego !  
          życzy Paweł Tokarski z rodziną

Z Martyną  Hanysz spotykam się w kafejce Pod 
ratuszem. Jest uczennicą trzeciej „a” o profi lu 
medialno – humanistycznym w złotoryjskim li-

ceum ogólnokształcącym. Wysoka, szczupła szatynka 
o sympatycznym uśmiechu opowie mi o swoich życio-
wych pasjach. Tegoroczna maturzystka znajduje czas 
nie tylko na naukę. Udaje jej się realizować marzenia, 
które miała, odkąd sięga pamięcią. Na szczęście spełnia 
warunki fi zyczne wymagane w wymarzonej pracy mo-
delki. Ma metr siedemdziesiąt pięć centymetrów wzro-
stu i waży pięćdziesiąt siedem kilogramów. 
Na początek zapytam o plany po maturze, bo wiadomo 
że na wybiegach chodzi się tylko do pewnego wieku. 
Wybieram się na studia do Wrocławia na dzienni-
karstwo lub politologię. Nie jestem jeszcze do końca 
zdecydowana, czy będą to studia dzienne. Rozpatruję 
możliwość nauki w systemie zaocznym, gdyby udało 
mi się zawrzeć dobry kontrakt z renomowaną agencją 
modelek. Na razie nie wchodzi w rachubę taka możli-
wość, ponieważ nauka jest w tej chwili najważniejsza. 
Przestrzegam też dziewczyny przed zbyt pochopnym 
wiązaniem się umową. Są one często redagowane w 
zawiły i mało czytelny sposób. Znam przypadki, gdy 
niedoświadczone koleżanki wpakowały się w sytuację 
nie do pozazdroszczenia. Będąc na przykład do dys-
pozycji agencji, przez dwa lata nie mogły brać udziału 
w innych pokazach, otrzymując jednocześnie niewiele 

zleceń z własnej fi rmy.
Opowiedz, jak zaczęła się twoja przy-
goda z pracą modelki.
Na początek szukałam ludzi interesu-
jących się fotografi ą. Przez znajomą 
znajomej poznałam trochę starszą od 
mnie Monikę Słodownik z Jerzmanic. 
Jej pasją jest fotografi a mody. Oprócz 
dobrego sprzętu fotografi cznego posia-
da też kolekcję odzieży, w którą ubiera 
swoje modelki.  Zdjęcia umieszcza na 
swojej stronie internetowej, gdzie lu-
dzie z branży mogą znaleźć nowe twa-
rze. Tak też stało się w moim przypad-
ku. Właścicielka Studia Mody Matylda 
pani Mariola Chowaniec skontaktowa-
ła się ze mną i zaproponowała mi pracę 
u niej. Tak się zaczęła moja przygoda z 
wybiegiem.

Czy bycie eksponatem ciuchowym jest przyjemnym 
zajęciem?
Chodzenie po wybiegu w często niewygodnych kre-
acjach, sprawiając przy tym wrażenie osoby wyluzowa-
nej i dobrze się bawiącej, nie jest sprawą prostą. Bardzo 
często mamy dosłownie minuty na zmianę stroju, a za 
kulisami panuje totalny chaos i zamieszanie. Fryzjer w 
pośpiechu szarpie za włosy czesząc nową fryzurę. Gar-
derobiane zmieniają położenie przygotowanych zesta-
wów, tak że nie można znaleźć swojego stroju. Trzeba 
mieć naprawdę silne nerwy i zachować zimną krew w 
tym rozgardiaszu. Poza tym nie zawsze jest czas na 
przećwiczenie choreografi i i musimy błyskawicznie 
reagować na nieprzewidziane sytuacje. Najgorsze jest 
jednak wielogodzinne wyczekiwanie przed pokazem, 
który trwa raptem pół godziny. Wszystkie dziewczyny 
są po kolei czesane, malowane i nie jest to makijaż bły-
skawiczny. Pamiętam trzydziestego pierwszego lipca 
na imprezie Sylwester Lejdis, która odbywała się na te-
renie Galerii Piastów, byłam pomalowana cała na złoto. 
Jest to tak zwany body-painting.
Co cię najbardziej stresuje podczas pokazów?
Jestem osobą, która swobodnie czuje się na wybiegu. 
Przypominam sobie jednak sytuację, gdy wiele dziew-
czyn, szczególnie te początkujące, było bardzo zestre-
sowanych pokazem bielizny. Ubrano nas w stringi i 

skąpe staniczki. Całość uzupełniały prezentowane w 
pokazowej kolekcji gorsety. Ponieważ nie uprzedzono 
nas, że będzie to taka goła kolekcja, wiele moich kole-
żanek przeżywało męki nieśmiałości. Natomiast zupeł-
nie odwrotna sytuacja zdarzyła się podczas spektaklu 
w Muzeum Miedzi w Legnicy. Była to impreza bardziej 
artystyczna, niż odzieżowa. Demonstrowałyśmy su-
kienki z blaszek miedzi, bardzo ostrych, kaleczących 
do krwi, grubo wyprawionej skóry, oraz czarnej gumy 
przypominającej do złudzenia opony samochodowe. 
Kreacje ważyły po kilkanaście kilogramów a chore-
ograf był bardzo wymagający. Po pokazie byłyśmy nie-
źle zmęczone.
Ile czasu trwa przygotowanie was do wyjścia na wy-
bieg?
Bywa bardzo różnie. Normalnie fryzura i makijaż mo-
delki trwają około dwóch godzin. Często jednak zda-
rza się, że fryzjer ma trzy, cztery minuty na zmianę 
fryzury pomiędzy poszczególnymi wyjściami. Trzeba 
wtedy zaciskać zęby z bólu, a włosy garściami lecą na 
podłogę.
Jak do twojej pracy modelki odnoszą się rodzice?
Ponieważ moje wyniki w szkole są zadowalające, ro-
dzice nie mają żadnych zastrzeżeń, wręcz przeciwnie,  
dopingują mnie w tym hobby. Przed każdym wyjściem 
wysyłam im komórką swoje zdjęcie w prezentowanej 
kreacji. Na pokazy jeździ też często ze mną mój chło-
pak Jarek. Jest niezastąpiony w sytuacji, gdy umieram 
z głodu siedząc w garderobie wiele godzin. Ratuje 
ciepłym daniem z pobliskiej restauracji lub choćby za-
piekanką. Organizatorzy sądzą, że modelki żywią się 
powietrzem i sucharkiem. A my odżywiamy się nor-
malnie unikając słodyczy i tłuszczów. Patrząc na moje 
koleżanki mogę powiedzieć, że nie ma wśród nich ano-
rektyczek. No może z wyjątkiem jednej.
Jeżeli marzysz o międzynarodowej karierze, musisz 
przykładać się do nauki języka angielskiego? 
Owszem, uczę się w szkole tego języka i myślę że to wy-
starczy. Nie mam z tym przedmiotem problemów i po-
trafi ę się w nim porozumieć na poziomie podstawowym.
Czy zdarzyła ci się wpadka na wybiegu?
Owszem, chociaż nie było to konkretnie na wybie-
gu. Podczas pokazu sukien ślubnych w galerii Gwar-
na schodząc po ruchomych schodach poczułam nagłe 
szarpnięcie. Tren sukni został wciągnięty między stop-
nie. Chwila grozy….i ochroniarz wyłączył napęd urzą-
dzenia. Zostałam uratowana. W takich sytuacjach nale-
ży zachować się naturalnie i swobodnie. Uśmiech ratuje 
z każdej opresji. Innym razem w garderobie czekała na 

mnie tuba z dzianiny, której absolutnie nie umiałam 
ubrać. Ponieważ nie było wcześniej przymiarki tego 
dziwnego ciucha, a za sekundy miałam wyjście, wpa-
dłam w lekką panikę. Na szczęście w porę pojawiła 
się garderobiana i skończyło się na strachu. Zabawną 
przygodę miałam z zagubionymi rękawiczkami. Ubra-
łam wieczorową sukienkę z zabawną kokardą na udzie 
i przemaszerowałam przed publicznością. Przed na-
stępnym wyjściem dopada mnie projektantka i pyta, 
d l a c z e g o 
nie ubrałam 
rękawiczek. 
Jedno spoj-
rzenie do lu-
stra i ku mej 
konsternacji 
okazuje się, 
że kokarda 
to przypięty 
szpilką po-
sz u k iwa ny 
element kre-
acji.
A co z atrak-
cyjnymi mo-
delami? Ma-
cie wspólne 
p o k a z y 
mody?
Niestety nie. 
Tylko raz 
na pokazie 
Lata PRL-u 
w y s t ą p i ł 
chłopak w 
ma r y na rce 
w kratkę i 
spodniach w 
paski. Stał 
na środku, a my krążyłyśmy wokół niego demonstru-
jąc nasze stroje. Widocznie w tamtych czasach prze-
ciętnemu obywatelowi wystarczał tylko jeden garnitur.
Jakie plany masz na najbliższą przyszłość?
Teraz najważniejsze są dobre oceny na maturze. Sku-
piam się na nauce.
W takim razie, życzę ci powodzenia i w szkole i na 
wybiegu.wybiegu.
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Honolulu

Kuala LumpurKuala Lumpur

Nowa Zelandia - wioska Hobbitów

Melbourne

Tokio

New York

New York

Zelandia to kraj piękny, w którym zakochałem się 
od razu. Uroczy przestrzenie, świetni pomocni lu-
dzie, pełno zieleni, to prawie raj. Po Nowej Zelandii 
przemieszczaliśmy się campervanem, który wyna-
jęliśmy od jednej z fi rm. Jest to najlepszy sposób na 
zwiedzanie tego kraju, gdyż sieć komunikacyjna jest 
tam słabo rozwinięta. Podczas tej podróży postano-
wiliśmy zwiedzić jedynie Wyspę Północną, którą 
niemal całą objechaliśmy. Najfajniejsze było to, że 
zatrzymywaliśmy się, kiedy i gdzie chcieliśmy. Raz 
zaparkowaliśmy naszego campervana nad oceanem 
i tam spędziliśmy noc, innym razem wybraliśmy się 
na szalony rajd dookoła półwyspu Coromnadel… 
Pięknie było.
I.P: Na drugiej półkuli panowała wówczas zima. 
Jak udało sie Wam przestawić z hawajskich kli-
matów do zimowych chłodów?
P.B: Zima w Nowej Zelandii nie jest tak sroga jak 
w Polsce, co nie znaczy, że wcale jej tam nie ma. 
Temperatura utrzymuje się na poziomie 0-10 stopni 
Celsjusza. My trafi liśmy na końcówkę zimy, więc 
mieliśmy temperatury od 7 do 15 stopni. W czasie 
dnia pogoda była zazwyczaj dobra, jedynie przez 
3 dni padał deszcz. W nocy, zwłaszcza w górach, 
czy w okolicach oceanu temperatura spadała do 4-7 
stopni. Idąc z łazienki do campervana czasem szczę-
kało się zębami, ale w porównaniu z polską zimą to 
naprawdę nic…
I.P: Na trasie Waszej podróży znalazła się również 
Azja? Jakie miejsca udało się Wam zobaczyć? 
M.K: Singapur, Kuala Lumpur (Malezja), Tokio 
(Japonia). Ale mamy już chrapkę na Tajlandię, Sri 
Lankę i kto wie, co jeszcze…
I.P: Gdzie zwykle nocowaliście? 
M.K: Większość noclegów spędziliśmy na couch-
surfi ngu, śpiąc u obcych ludzi, kilka razy spaliśmy 
w hostelach i hotelach, w Nowej Zelandii spaliśmy 
w aucie, a w Australii u rodziny.
I.P: Wyjaśnij, na czym polega couchsurfi ng?
M.K: Couchsurfi ng.com - to strona internetowa sku-
piająca społeczność, która poszukuje darmowego 
noclegu na każdym zakątku świata. Tak naprawdę 

nie chodzi jedynie o bezpłatne miejsce do spania, 
ale o zdobywanie nowych znajomości, poznawanie 

M.K: Moczyliśmy nogi w Pacyfi ku na plaży Santa 
Monica w Los Angeles. Nie kąpaliśmy się tam, bo 
wbrew pozorom California wcale nie jest taka ciepła. 
Popływać udało nam się dopiero na Hawajach - woda 
była cudownie ciepła i nieprzyzwoicie czysta.
I.P: Hawaje naprawdę są takie jak na hawajskich 
koszulach? 
M.K: Szczerze mówiąc, planując wycieczkę nie 
myśleliśmy o Hawajach (nie wiedzieć czemu). Za-
proponowali nam to organizatorzy, jako przystanek 
między Stanami a Nową Zelandią. I chwała im za 
to. Hawaje są dokładnie tak cudowne jak na tych 
wszystkich fi lmach… Klimat jest rewelacyjny, bo 
upał nie jest aż tak bardzo odczuwalny, a już kąpie-
le w ciepłej wodzie, to raj. Zawiodła może trochę 
osławiona plaża Waikiki, jest zdecydowanie mała i 
wąska, a miejscami w ogóle jej nie ma.
I.P: Zdradźcie, czy w Nowej Zelandii widzieliście 
wioskę hobbitów?
P.B: Hobbiton w miejscowości Matamata to pozycja 
dość przereklamowana, tak naprawdę prawdziwy fan 

„Władcy pierścieni” odnajdzie Śródziemie w całej 
Nowej Zelandii. Tylko wypatrywać hobbitów. Nowa 

P.B: Z reguły zawsze idziemy na żywioł. Bardziej 
niż my bała się nasza rodzina czy znajomi i to oni 
powodowali, że czasem sytuacja mogła rodzić jakiś 
stres. Kiedy już wpadliśmy w wir tej podróży, nie 
było czasu na strach przed nieznanym. Intensywność 
każdej godziny była jak kokaina.
M.K: Dosyć często zadawane nam jest to pytanie. 
Oczywiście, że się nie baliśmy. Byliśmy już raz 
wcześniej na wycieczce w Stanach, na własną rękę, 
bez pomocy biur podróży jeździliśmy na inne za-
graniczne wycieczki… Obawiać to można się je-
dynie własnej wyobraźni, że nie podoła ogromowi, 
pięknu…
I.P: Kiedy rozpoczęliście podróż?
M.K: Podróż rozpoczęła się tak naprawdę na miesiąc 
przed tym prawdziwym wyjazdem. Wszelkie przy-
gotowania, objazd sklepów, objazd potencjalnych 
sponsorów – to było wykańczające. Podróż ofi cjalnie 
zaczęliśmy 28 lipca na lotnisku Okęcie w Warszawie 
skąd udaliśmy się do Nowego Jorku.
I.P: Dlaczego chcieliście rozpocząć objazd świata 
od Nowego Yorku? 
P.B: Pierwszy przystanek miał 
być formą rozgrzewki przed 
całą podróżą, więc wybraliśmy 
miejsce już nam w jakiś sposób 
znajome. Jako, że dwa lata wcze-
śniej byliśmy w Nowym Jorku, 
podróż do tego cudownego mia-
sta była czystą przyjemnością. 
Dni spędzone w Central Parku, 
wędrowanie po wiecznie rozbu-
dzonym mieście, były chwila-
mi spędzonymi wręcz idealnie. 
Nowy York ma to do siebie, że 
może zaskoczyć w każdej chwi-
li, jako że wszędzie chodziliśmy 
na pieszo (nasza zasada – po co 
podróżować metrem skoro widzi 
się tam tylko ściany) nieraz tra-
fi aliśmy na liczne niespodzianki. 
M.K: W dodatku spotkaliśmy się 
tam z naszą koleżanką Martą z li-
ceum. Nocna rozmowa w Bryant 
Park o tych wszystkich latach, 
kiedy się nie widzieliśmy, była 
naprawdę świetnym przeżyciem.
I.P: Niespodzianki w nowym 
Yorku – to brzmi intrygująco. 
Możecie to rozwinąć?
M.K: Zaczęło się od tego, że 
przez trzy noce mieszkaliśmy 
w hostelu w pokoju, w którym 
nie było zamka. Okazało się 
bowiem, że nasz pokój jest jed-
nocześnie wyjściem ewakuacyj-
nym i musiał być otwarty w razie 
jakiegokolwiek pożaru. Z duszą 
na ramieniu zostawialiśmy cały 
swój dobytek, ale na szczęście 
Stany to nie Polska i nic nam nie 
zginęło. Raz też zacięliśmy się 
w windzie w wielkim wieżowcu. 
Później ze strachu schodziliśmy 
schodami z 40-go piętra :D
I.P: Jak radziliście sobie ze 
zmianami stref czasowych?
P.B: W pierwszej części wypra-
wy (czyli Nowy York, Los An-
geles, Honolulu, Nowa Zelandia, 
Australia) zmiany nie wpływały 
na nas niekorzystnie. Dopiero 
w Singapurze zaczęły się małe 
kłopoty, ale po pierwszej nocy 
szybko się przestawialiśmy. 
Większym chyba problemem 
była zmiana temperatury z 10 
stopni na 37 (Australia-Singapur) 
i odwrotnie z 35 na 5 (Honolulu- 
Nowa Zelandia)
I.P: Pływaliście w oceanie?

Paweł Bielecki – złotoryjanin, obecnie stu-
dent wrocławskiej uczelni i jego przyja-
ciółka Magda Kostyszyn planowali jechać 

podczas wakacji na Ukrainę, jednak los zrobił im 
niespodziankę - wygrali wycieczkę, która dała 
im szansę na dłuższą podróż - dookoła świata. 
Magda i Paweł stworzyli fi lmik reklamowy dla 
jednej z wiodących marek kosmetycznych w Pol-
sce i wygrali dwa bilety na 10 przelotów. Teraz 
tylko trzeba było dokonać drobnej korekty wa-
kacyjnych planów…

Iwona Pawłowska: Jak wyglądały Wasze przygo-
towania do wyprawy? Mieliście jakąś koncepcję 
podróży?
Paweł Bielecki: Na przygotowania mieliśmy około 
1,5 miesiąca, czyli dość mało – zwłaszcza na zebra-
nie środków na podróż, do tego dochodziło „zwol-
nienie” się z otaczających nas obowiązków. Plan? 
Nie było żadnego planu, otrzymaliśmy możliwość 
10 lotów. To, gdzie polecimy, wybraliśmy już sami. 
Oczywiście nie mogliśmy wybrać krajów bardziej 
egzotycznych z prostego powodu – niektóre szcze-
pienia trwają 3 miesiące, a w naszym przypadku 
wiadome było, że nie mamy aż tyle czasu na przy-
gotowania. Innym razem na pewno już będziemy 
bardziej przygotowani
I.P: Skąd wzięliście środki na zorganizowanie wy-
prawy?
P.B: Zebraliśmy wszystkie nasze oszczędności, 
udało nam się pozyskać kilku sponsorów. W ruch 
poszedł także portal allegro i pozbyliśmy się wielu 
– jak się później okazało - niechcianych rzeczy, które 
tylko łapały kurz. Prawda jest taka, że jak się chce, 
to pieniądze zawsze się znajdą
I.P: Co było najtrudniejsze podczas przygotowań 
do podróży? Były takie momenty, że wątpiliście w 
pomyślność całego przedsięwzięcia?
P.B: Zwątpienie? To uczucie jest nam obce w życiu, a 
tym bardziej przy planowaniu podróży. Wątpiąc za-
kładamy już, że się może coś nie udać, więc po co to 
robić? Otrzymaliśmy szansę takiej podróży i za nic 
jej nie chcieliśmy zmarnować i tego nie zrobiliśmy.
Magda Kostyszyn: Wszelkie chwile zwątpienia, że 
może się nie udać, że nie zdążymy uzbierać pienię-
dzy itd. odsuwaliśmy jak najdalej od siebie…
I.P: Nie baliście się nieznanego?

nowych kultur od podszewki i dobrą zabawę.
I.P: Słyszałam, że czasami zaskakiwały Was wa-
runki w hostelach. Oczywiście in minus.
M.K: O tak, w Singapurze mieliśmy ciekawą przy-
godę. Padnięci po podróży i po targaniu   bagaży w 35 
stopniowym upale (nie wspominam o wilgotności, 
która dobija tu do 90%) pragnęliśmy spocząć w za-
rezerwowanym wcześniej hostelu. Po pierwsze zna-
lezienie go nie było łatwą sprawą, bo nie był w ogóle 
oznaczony i dopiero tubylcy pokazali nam, gdzie 
iść. A po drugie i po najważniejsze - hostel Frankel 
okazał się norą, w której nie ma nawet recepcji, a 
pieniądze wrzuca się do specjalnej skrzynki. Jeszcze 
przed wejściem do naszego apartamentu ujrzeliśmy 
pełzającą po sufi cie dosyć sporą jaszczurkę. Wiedzia-
łam, że ta noc nie będzie łatwa.  I nie myliłam się: 

najpierw bałam się usnąć, by rano 
nie zbudzić się z jakimś gekonem 
na twarzy, potem budziłam się co 
15 minut. Poza tym było  strasz-
nie gorąco, ale jak włączyło się 
klimatyzację, nie dało się spać- 
chodziła głośno jak czołg.
I.P: Azja jest dla Europejczyków 
dość egzotyczna. Przeżyliście 
może jakiś wstrząs obyczajowy? 
M.K: Wstrząsem był dla mnie 
fakt, że ja, biała kobieta stano-
wiłam atrakcję turystyczną dla 
Azjatów. No wiecie, coś na za-
sadzie Afroamerykanin w małej, 
polskiej miejscowości. Czułam 
się z tym okropnie, bo o ile moż-
na sobie na kogoś zerknąć, czy 
popatrzeć, to już bezczelne wga-
pianie się nie było zbyt miłe. Nie-
stety nie mogłam sobie zasłonić 
niczym twarzy, ani zrezygnować 
z noszenia szortów, bo cholera, 
było bardzo gorąco!
I.P: Jak smakowała Wam kuch-
nia azjatycka?
M.K: Kuchnia malezyjska to 
chyba najlepsza kuchnia, jakiej 
do tej pory mieliśmy okazję spró-
bować, a do tego pyszny obiad 
można zjeść naprawdę tanio. W 
Singapurze dziwiły nas ceny 
nabiału, który był bardzo drogi, 
ale jak wytłumaczyła nam nasza 
koleżanka Minmin: oni nie mają 
tam krów ;)
I.P: Mieliście jakiekolwiek 
problemy zdrowotne podczas 
podróży?

P.B: Oprócz jet-leg’ów nie.
I.P: Jak wyglądały Wasze relacje z tubylcami?

M.K: Zdumiewał luz i czasami niewiarygodna na-
iwność/niewiedza Amerykanów i Australijczyków, 
zachwycała pomocność mieszkańców Nowej Ze-
landii, intrygowała kultura Azjatów. To strasznie 
fajne uczucie móc przez chwilę popodglądać, jak 
tam, na końcu świata, żyją nasi rówieśnicy. Muszę 
jeszcze wspomnieć o kwestii porozumiewania się w 
języku angielskim. O ile w Stanach nie było z tym 
większego problemu, choć zdarzało się, że ktoś za-
rzucił slangiem i mieliśmy niewyraźne miny, to już 
w Nowej Zelandii bywało różnie. Kiwi’s mają bar-
dzo dziwny akcent, podobnie Aussie’s w Australii. 
Niby język angielski jest jeden, ale nie do końca. O 
Japonii, w której nikt nie mówi po angielsku, nawet 
nie wspominam. Język migowy opanowaliśmy do 
perfekcji ;)
I.P: Magdo, wyjaśnij mi, jak kobieta, z natury słab-
sza płeć, znosi podróż dookoła świata? Nie brako-
wało Ci czasami odrobiny luksusu?
M.K: Byłam dzielna. Najgorsze było dźwiganie 
bagażu (w sumie 16 kg) oraz kąpanie się w campin-
gowych łazienkach w Nowej Zelandii, a przypomnij-
my, że była tam wtedy zima. Zazwyczaj można było 
zażywać 5-minutowego prysznica, ponieważ tyle 
czasu leciała ciepła woda. 
Oczywiście czasami marudziłam, a to, że w aucie 
zimno spać, a to, że plecak za ciężki itd., ale jestem 
twarda i nie znoszę podziału ról ze względu na płeć, 
więc nie było mowy o byciu słabszym.
I.P: Ludzie, przyroda czy cywilizacja – co Was bar-
dziej intrygowało podczas wyprawy?
P.B: Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pyta-
nie. Wiadomo, na co dzień żyjemy w „stadzie”, więc 
większość naszych poczynań odnosi się do ludzi. 
Kiedy jest ich zbyt wielu, bywa to męczące. Najmilej 
było nam w Nowej Zelandii, tam równowaga między 
przyrodą, ludźmi i ogólnie rozumianą cywilizacją 
była na zdrowym poziomie. Nie mogę nic złego o 
tym kraju powiedzieć. Może jestem przesiąknięty 
tym miejscem i gadam jak wściekłe kiwi (ptak z 
nowej Zelandii), ale naprawdę było tam genialnie. 
Porównując inne miejsca, intrygowała nas przede 
wszystkim cywilizacja, kultura, obyczaje. 
I.P: Czy w waszej sytuacji powiedzenie: wszędzie 
dobrze, ale w domu najlepiej jest prawdziwe?
P.B: Staram się wychodzić z założenia mówiącego, 
że mój dom jest tam gdzie jestem ja. Wiadomo, miło 
jest wrócić do jakiegoś stałego miejsca pobytu, ale 
kiedy ma się 23 lata, to powiedzenie jest nieaktualne. 
Może staje się ono prawdziwsze z wiekiem, ale o tym 
przekonam się dopiero za parę lat. Świat to już nie 
greckie polis, to coś bardziej globalnego, podróżo-
wanie stało się tak jasne, jak gwiazdy w lecie, nam 
pozostaje tylko z tego korzystać.

Dookoła świataDookoła świataDookoła świata



Konkurs win - profesjonalna 
komisja sommelierów

Stoisko winnicy ZawiszaMichał Mychajliw z ofertą win gruzińskich

Gruzji. Żeby wino mogło mieć prawo do nazwy Kindzma-
rauli, musi być uprawiane właśnie w tym regionie. I musi 
być naturalnie półsłodkie. To legenda gruzińskiego winiar-
stwa – dodaje z nieukrywaną dumą. – Rolnik na Ukrainie 
czy w Polsce musi mieć ziemniaki, a w Gruzji winnicę. 
Najmniejsza gruzińska winnica to jeden hektar. W Gruzji 
do każdego kilograma zebranych winogron państwo do-
płaca rolnikom 60 groszy (w przeliczeniu na polskie pie-
niądze) po to, aby Gruzini chcieli uprawiać winorośl. 
W regionie Kindzmarauli archeolodzy dokonali zdumie-
wającego odkrycia. Znaleźli gliniane amfory, w których 
odkryli pestki winogron. Po dokładnym zbadaniu oka-
zało się, że te pestki pochodzą sprzed ośmiu tysięcy lat! 
Dlatego nikt nie może zaprzeczyć, że Gruzja jest kolebką 
winiarstwa – kończy z dumą Michał Mychajliw. – Chce 
pani skosztować legendy gruzińskiego winiarstwa? Wina 
Kindzmarauli?
Korytarze szkoły zapełniły się gośćmi. Panuje gwar, a nad 
wszystkim unosi się zapach wina. Dobrego wina. Spoty-
kają się dawno nie widziani znajomi, zawiązują się nowe 
znajomości. Oprócz winiarzy swoje stoiska rozłożyli ar-
tyści malarze, rękodzielnicy i wytwórcy ekologicznych 
produktów z miodu czy wyroby z wosku. Na imprezie nie 
zabrakło też wysokiej kultury, gdyż na jednym ze stoisk 
prezentował swoją książkę „Grzech przemilczenia”  Zbi-
gniew Niedźwiecki. Nawet Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Złotoryjskiej wystawiło stoisko ze swoimi wydaw-
nictwami. Wszystkie egzemplarze numeru 4/2010 naszego 
miesięcznika z reportażem o organizatorach dzisiejszej 
imprezy rozeszły się błyskawicznie. 
Widać, że całość została dobrze przygotowana i zorgani-
zowana. Wszystkie stoiska zostały starannie oznakowane 
i czytelnie opisane, inne informacje wywieszono w stra-
tegicznych miejscach. Nie sposób się pogubić, mimo że 
z konieczności impreza odbywa się na dwóch poziomach. 
Zresztą Teresa Kucharska i Paweł Góźdź czuwają nad 
całością podchodząc do gości, rozmawiając z nimi, wyja-
śniając tajemnice związane z winem. Odnosi się wrażenie, 
że każda przybyła osoba jest specjalnym gościem organi-
zatorów pani Teresy i pana Pawła. 

W przyziemiu szkoły kobiety z koła gospodyń wiejskich 
w Sokołowcu sprzedają wyborne ciasta własnego wypie-
ku, można tu zjeść bigos, parówki, wypić gorący napój. 
Wszystko to powoduje, że na święcie wina można spędzić 
cały dzień bez uszczerbku dla ciała i ducha.

Colas Breugnon 
Po obu stronach korytarza ustawiono dwa potężne jupite-
ry, kawałek ciemnego aksamitu spełnia rolę kurtyny. To 
scena. Inscenizacja oszczędna. Na kamiennej podłodze 
szkolnego korytarza ustawiono starą i poobijaną miednicę 
z blachy. Nieco dalej dwa niskie pniaczki i deska. Wtem 
słychać cichą muzykę, jupitery gasną. Zza kotary wyła-
nia się postać w wystrzępionym słomianym kapeluszu i 
zgrzebnym ubraniu z jasnego lnu. Przez 
ramię przewieszona również lniana 
torba. Postać trzyma przed sobą za-
paloną świeczkę, którą osłania dłonią. 
Ciemność powoli ustępuje i po chwili 
robi się zupełnie jasno. 
Złotoryjski aktor Bronisław Biernacki 
rozpoczyna monodram według po-
wieści Romain Rollanda Colas Breu-
gnon. 
Niespełna godzinne przedstawienie 
przykuwa uwagę słuchaczy. Broni-
sław Biernacki, który jeszcze godzinę 
temu był boskim Bachusem, teraz jest 
bardzo przekonywający jako jowialny 
francuski chłop ze swoistym poczu-
ciem humoru i umiłowaniem życia. 
Monodram przenosi słuchaczy do 
osiemnastowiecznej Francji. Razem z 
Colasem przeżywamy kolejne zgony 
jego przyjaciół spowodowane zarazą, 
kpimy z możnych i podziwiamy jego 

Degustacja 
Na szerokich szkolnych korytarzach ustawiono mnó-

stwo stoisk, na których winiarze częstowali gości wina-
mi ze swoich winnic. Ponieważ picie wina jest szlachetną 
czynnością, należy do tego używać wyłącznie szklanych 
kieliszków na wysokich stopkach (żeby dłoń niechcący nie 
podwyższała temperatury boskiego napoju). W tym celu 
można było wypożyczyć za kaucją taki kieliszek zaraz 
przy wejściu na imprezę i z tym kieliszkiem, chodząc od 
stoiska do stoiska, degustować wino. Niektórzy wystawcy 
dołączyli do oferty specjalne gatunki serów, gdyż jak wia-
domo, wino lepiej smakuje przy jedzeniu.  
Winiarze nalewali wina białe, czerwone, wytrawne, pół-
słodkie chętnie opowiadając degustującym o satysfakcjo-
nującej pracy na winnicy.     
– Wystawiamy dzisiaj swoje wina, sok jabłkowy z jabłek 
uprawianych ekologicznie, ocet winny z ziołami. Na kon-
kurs wystawiliśmy dziewięć win. Białe: Solaris, Muskat, 
Helios i  Feniks. Z czerwonych Regent, Cabernet, Rubin, 
Monar, Karmin – udziela wyjaśnień Mariusz Chryk z win-
nicy Zawisza na Pogórzu Karpackim. – Nasza winnica jest 
członkiem stowarzyszenia Tarnowskie Bractwo Winiar-
skie oraz Małopolskie Forum Winne. Mam zaszczyt być 
prezesem jednego i drugiego stowarzyszenia. Uważam, że 
uprawa winorośli w Polsce ma sens. Z polskich winogron 
można zrobić dobrej jakości wino. Mocno wierzę w to, 
że w przyszłości będziemy z powodzeniem konkurować 
z winami zachodnioeuropejskimi, jako że zmiany klimatu 
są mocno zauważalne i wpływają pozytywnie na winorośl. 
Już w tej chwili kraje południowej Europy mają problemy, 
aby zrobić porządne wino białe. Dlatego produkcja tych 
win coraz bardziej przesuwa się na północ. Niemcy i Fran-
cuzi zastanawiają się, czy nie skierować się w stronę Pol-
ski, aby tu zakładać swoje winnice. Nasze wina białe mają 
dużo lepszą kwasowość, niż innych. A to w winie białym 
jest najważniejsze.
Artur Pajdosz i  Krzysztof Fedorowicz reprezentują stowa-
rzyszenie Wspólnota Kulturowa Winnice Lubuskie.
– Prowadzimy winnicę w okolicach Głogowa od ośmiu lat. 
W Zielonej Górze przed drugą wojną światową było tysiąc 
hektarów winnic. Jednak osie-
dleńcy ze wschodu zaorali te 
wszystkie winnice, zniszczyli 
je. Siali żyto, sadzili ziemniaki, 
z których produkowali wódkę. 
Wino jako trunek było obce 
tym ludziom.
Nasze stowarzyszenie odtwa-
rza tradycje winiarskie. Chcę 
powiedzieć, że klimat w Polsce 
jest porównywalny z klima-
tem w Szampanii (Francja). 
Winorośl uprawiana w pół-
nocnej Francji jak Pinot Noir, 
Pinot Blanc u nas doskonale 
wychodzi. Powoli tworzy się 
moda na picie wina. Codzienne picie dwóch, trzech kie-
liszków wina, zwłaszcza czerwonego, wpływa znakomicie 
na zdrowie.
Kolorowe banery stoiska z winami gruzińskimi widać z 
daleka. Przyciągają wielu odwiedzających. Na stole po-
ustawiane butelki z bardzo kolorowymi etykietami i na-
pisami alfabetem europejskim i arabskim (?). Za stołem 
sympatyczny młody człowiek Michał Mychajliw, który 
opowiada o wyjątkowości tych win z zaraźliwym entuzja-
zmem.
– W naszej ofercie mamy trzydzieści dwa różne wina. 
Czerwone i białe, wytrawne, naturalnie wytrawne. A to jest 
Kindzmarauli – pan Michał prezentuje butelkę z barwną 
etykietką. – Jest wyprodukowane ze stuprocentowego gru-
zińskiego szczepu winorośli pochodzącego ze wschodniej 

kobiety, które przedstawia z soczy-
stym humorem.  
Tematyka przedstawienia świetnie 
koresponduje ze świętem wina i przy-
daje całej imprezie szlachetnego cha-
rakteru. 

Konkurs win
Nalać trochę wina do kieliszka i de-
likatnymi okrężnymi ruchami za-
mieszać, aby płyn swobodnie osiadł 
na jego ściankach a potem powoli 
spłynął; popatrzeć na barwę, klarow-
ność, następnie powąchać. Wąchanie 
nie jest takie sobie, ale specjalne. 
Aby wszystkie aromaty wina doszły 
do receptorów węchowych, należy 
wsadzić dosłownie nos do kieliszka i 
wciągnąć głęboko zapach. Jeżeli po-
czujemy go aż w zatokach, to dobrze. Dopiero wtedy mo-
żemy rozpoznać niuanse aromatów, które brały udział w 
całym procesie produkcji wina, począwszy od kwitnienia 
winorośli, przez owocowanie aż do fermentacji. Teraz na-
leży zakręcić kieliszkiem jeszcze raz. Dopiero teraz moż-
na popróbować. Nabrać trochę wina do ust, rozprowadzić 
po całej jamie ustnej, aby płyn dotarł do wszystkich ku-
beczków smakowych języka. Można pomlaskać. Nie pić! 
Specjalne naczynia ustawione obok służą do wypluwania 
spróbowanego wina. Teraz ocena. Pochylić się nad arku-
szem konkursowym, wpisać odpowiednie parametry oce-
nianego gatunku, przepłukać usta wodą. Następna butelka. 
Nalać trochę wina do kieliszka … I następna… 
Takich butelek, owiniętych pieczołowicie srebrną folią 
i oznakowanych zaszyfrowanymi symbolami, czeka na 
ocenę aż pięćdziesiąt siedem. Udział w konkursie zgłosiło 
szesnaście winnic, w tym siedem z Dolnego Śląska, dwie 
z Górnego Śląska, trzy z Lubuskiego, trzy z Małopolski i 
jedna z Wielkopolski.
W zaciszu pokoju sędziowskiego, z dala od zgiełku go-
ści, trwa ocena win. Przy dwóch stolikach dwie ekipy sę-

dziowskie. Jedna to profesjonal-
na komisja sommelierów, drugą 
stanowią dziennikarze. I jedni, i 
drudzy mają do oceny te same 
wina i te same arkusze konkur-
sowe do wypełnienia. Podczas 
oceny branych jest pod uwagę 
aż dwanaście kryteriów. Są to 
między innymi bukiet, moc, ta-
niny, równowaga…
Sza! Nie wolno przeszkadzać!

Bankiet
– Uwaga, proszę państwa! Przed 
każdym z was leży karta degu-
stacyjna, na której za chwilę 

będziecie wpisywać punkty, jakie w waszej ocenie otrzy-
mało każde z dziesięciu win. To będzie ocena wina przez 
publiczność. Macie uruchomić zmysł wzroku, węchu i 
smaku. Oceniamy w zakresie od zera do pięciu. Maksy-
malna ilość punktów, jaką może otrzymać jedno wino, to 
piętnaście – wyjaśnia zasady punktacji organizatorka im-
prezy Teresa Kucharska. – Ocena wina jest „w ciemno”, co 
oznacza, że butelki są owinięte aluminiową folią, ze spe-
cjalnymi symbolami. Zaraz podejdą do państwa kelnerzy 
i rozleją wino o symbolu BS 1. Proszę je wpisać na kartę. 
Po degustacji wpisujemy do karty degustacyjnej punkty 
według waszej oceny.
Kilku chłopców ze szkoły gastronomicznej we Wrocławiu 
w śnieżnobiałych koszulach rozbiega się po ogromnej sali, 

aby szybko i zręcznie nalać wino do kielisz-
ków. Mają sporo pracy, bo na sali siedzi po-
nad sto osób, a win do oceny jest aż dziesięć.
Biesiadnicy oglądają wino, sprawdzają kla-
rowność, wąchają ze znawstwem, po czym 
próbują. Wyniki wpisują do karty. Potem 
następne wino, i następne. Ponieważ prawie 
nikt wina nie wypluwa, z każdym kolejnym 
kieliszkiem wzrasta ożywienie, rozmowy 
stają się coraz głośniejsze, rozpoczynają się 
dyskusje nad degustowanymi winami. Widać, 
że wszyscy doskonale się bawią. 
Po skończonej ocenie pani Teresa zaprosiła 
wszystkich na poczęstunek. Ponieważ wino 
wzmogło apetyty, całe towarzystwo rzuciło 
się do stołów, na których przygotowano gorą-
ce dania w dużych termosach, na talerzykach 
eleganckie zakąski i wyborne ciasta.   
Po ogłoszeniu wyniku konkursu win i roz-
daniu nagród biesiadnicy ruszyli w tany. 
Picie wina ma w sobie coś szlachetnego, bo 
ten, kto schlał się wódką, przewraca się, aby 
już nie podnieść się z ziemi, a ten, kto wypił 
dużo wina – tańczy (Bela Hamvas „Filozofi a 
wina”).
      Tekst i zdjęcia: Agnieszka Młyńczak

Boski Ba-
chus miał 

na głowie wieniec 
z bluszczu, a na 
ciepłym płaszczu 
szkarłatną grecką 
szatę.  Odważnie 
kroczył naprzód, 
mimo że nogi mu 
grzęzły w śniegu. 
Prowadził w orsza-
ku dwie bliźniacze 
bachantki.
– Ja, boski Bachus, 
witam was wszyst-
kich na święcie 
wina w Sokołowcu! 
– zakrzyknął ra-
dośnie boski w 
osobie Bro-
nisława Bier-
nackiego. – Weselcie się wraz ze mną, o wielce szanowni 
goście! Wołajmy po grecku, eoi! Eoi!
– Eoi! Eoi! – zakrzyknęli chórem wszyscy zebrani przed 
budynkiem szkoły w Sokołowcu świetnie się bawiąc. 
– Rozśpiewan i bluszczem uwieńczon, niech pieniem się 
tem weseli Dionys… – rozpoczął recytację fragmentów 
greckiej poezji pan Bronisław.
– Włosy się rozwiewały dookoła głowy
Bujne, ciemne. Na mocnych zaś ramionach miał pharos
Purpurowe...
Jam rozgłośnie krzyczący Dionizos, którego powiła
Córka Kadmosa, Semele, gdy w miłości złączyła się z Zeu-
sem… – recytował dalej aktor.
Na głowy słuchających sypały się z nieba śnieżne płatki, 
był lekki mróz, dookoła leżała już gruba warstwa śniegu. I 
naraz to wszystko stało się nieistotne, jakoś zniknęło, gdy 
artyzm pana Bronisława tworzył aurę starożytnej Grecji. 
Gdy boski Bachus wychylił pucharek wina, imprezę moż-
na było rozpocząć. 
Eoi, eoi!  
–  Wspólnie z Teresą Kucharską organizujemy już IV 
Święto Polskiego Wina, tym razem w Sokołowcu – mówi 
Paweł Góźdź. – Tę wieś wybraliśmy sobie na nowe miej-
sce zamieszkania, tu założyliśmy winnicę, w tym miejscu 
prowadzimy też winiarskie gospodarstwo agroturystycz-
ne Agat oraz Muzeum Gór i Pogórza Kaczawskiego. To 
miejsce chcemy uczynić mekką winiarzy przynajmniej z 
Dolnego Śląska. Dzisiaj, podobnie jak i na poprzednie im-
prezy, przybyli winiarze z różnych regionów Polski: Lubu-
skie, Śląsk, Małopolska, Podkarpacie. Reprezentowane są 
te regiony Polski, gdzie winorośl już odgrywa istotną rolę 
w turystyce zaawansowanej. 
Celem dzisiejszego święta jest przede wszystkim propago-
wanie kultury picia wina. Nasze stoły powinny się powięk-
szyć o ten napój, bo właśnie on wzbogaca nasze doznania 
smakowe i węchowe podczas spożywania posiłków. Poza 
tym wino ułatwia trawienie. A to wszystko sprawia, że sta-
jemy się zdrowsi.  
– Część wydatków fi nansuje nasza 
gmina, część inni sponsorzy. Pozy-
skaliśmy fundusze od organizacji 
samorządowych, od stowarzysze-
nia Sonove. Szkoła Podstawowa w 
Sokołowcu też się włączyła, bo na 
terenie szkoły odbywa się cała im-
preza. Bardzo mocno w organizację 
święta zaangażował się sołtys Soko-
łowca Roman Żukrowski. W ogóle 
cała społeczność wsi włączyła się 
w organizację imprezy – opowiada 
Zbigniew Mosoń, zastępca burmi-
strza Miasta i Gminy Świerzawa. 
– Święto Polskiego Wina jest próbą 
włączenia cyklicznej imprezy (do tej 
pory odbywała się w Zielonej Górze 
i Wrocławiu) do stałego kalendarza 
naszych terenów raz na dwa lata na 
zmianę z Zieloną Górą. 

KOMISJA  SOMMELIERÓW
Wina młode rocznik 2010
I  miejsce  - Winnica „Demeter” 
– Małopolska – wino Solaria 
(pkt.74)
II miejsce   - Winnica „Kuźnia” 
– Małopolska – wino Solaria 
(pkt.73)
III miejsce  - Winnica „Stary Wie-
lisław” – Dolny Śląsk – wino Au-
rora (pkt.70) 
Wina białe dojrzałe 2009 i starsze
I miejsce  - Winnica „Zawisza” 
– Małopolska – wino Irys  2009 
(pkt.86)
II miejsce - Winnica „Jaworek” 
– Dolny Śląsk – wino Traminer 
2009 (pkt.84)
III miejsce - Winnica „Zawisza” 
– Małopolska” – wino Phoenix 
2009 (pkt.83)
Wina czerwone dojrzałe 2009 i 
starsze:
I miejsce - Winnica „Jaworek” – 
Dolny Śląsk – wino Regent 2009 
(pkt.84)
II miejsce - Winnica „Zawisza” – 
Małopolska -  wino Rubin 2009 
(pkt.83)
III miejsce - Winnica „Zawisza” 
– Małopolska – wino Monarch 
2009 (pkt.82)

KOMISJA DZIENNIKARZY
Wina młode 2010
I miejsce  - Winnica „Kuźnia” 
– Małopolska -  wino Solaris 
(pkt.80)
II miejsce - Winnica „Demeter” 
– Małopolska – wino Solaria 
(pkt.75)
III miejsce - Winnica „Miłosz” – 
Lubuskie – wino Weigel (pkt.72)
Wina białe dojrzałe 2009 i starsze
I miejsce  - Winnica „Jaworek” 
– Dolny Śląsk – wino Sauvignon 
Blanc 2009 (pkt.89)
II miejsce - Winnica”Jaworek” – 
Dolny Śląsk- wino Traminer 2009 
(pkt.88)
III miejsce - Winnica Dębogórza 
– Lubuskie – wino Solaria 2008 
(pkt.85)
Wina czerwone dojrzałe 2009 i 
starsze
I miejsce - Winnica „Equus” – 
Lubuskie- wino Marina 2009 
(pkt.90)
II miejsce - Winnica „Zawisza” – 
Małopolska – wino Karmin 2009 
(pkt.88)
III miejsce - Winnica „Talary” – 
Wielkopolska – wino Rondo 2008 
(pkt.87)

OCENA PUBLICZNOŚCI
I miejsce - Winnica „Świdnicka” – Dolny Śląsk – wino Malgo  2008 
II miejsce -Winnica „Zawisza” – Małopolska – wino Helios 2009
III miejsce -Winnica „Dolina Bobru” – Dolny Śląsk – wino Pinot Gris 
2009

Wyniki konkursu win podczas Święta Polskiego Wina 
w Sokołowcu 27 listopada 2010

Umówiłam się na spotkanie z panią Teresą i Pawłem 
w niedzielne popołudnie. Mąż niezbyt zadowolony, że 
musi jechać gdzieś w pochmurny dzień złorzeczył na 
wszystkie przeciwności losu. Krążyliśmy po Sokołowcu 
szukając numeru  budynku, który ustawił się w drugim 
rzędzie od szosy. Gdzie jest 109,110?Komórka zawiodła, 
można tylko polegać na miejscowych. Trafi łam na po-
dwórko,  zwróciłam uwagę na odnowiony dom z murem 
pruskim pięknie komponujący się w otoczeniu, na górce 
za domem stały rzędy winorośli otulone do zimowego 
snu. Na spotkanie jechałam spięta, miałam wystąpić, 
jako jury w konkursie „Wina i miodu”. Przywitał nas 
pan Paweł i zaprosił do środka. Na stole stały smukłe 
lampki do wina, obok biała serwetka. Gospodarz podał 
włoskie wino. Wysiliłam swoje zmysły. Na tle białej ser-
wetki oceniłam kolor, delikatnie wzburzyłam gładkie 
lustro napoju i zmusiłam nos do pracy, unosił się sła-
bo wyczuwalny aromat rodzynek i karmelu. Niewielka 
ilość wina trafi ła do ust, rozprowadzałam ją po śluzów-
ce, którą tanina lekko ściągała, dosmak był krótki tzn. 
wrażenie końcowe. Teraz kolej na gospodarza. Pan Pa-
weł rozpostarł się wygodnie w fotelu, z gracją ujął kie-
lich z karmazynową cieczą, oglądał, wąchał i oceniał, 
nie we wszystkim się ze mną zgadzał. Pan Paweł jest 
sommelierem, rozróżnia 300 win.
Sommelier jest kimś wyjątkowym. Oceniając wino bie-
rze pod uwagę: klarowność, kolor, aromat, bukiet, tani-
ny, kwasowość, cukier, równowagę, dosmak, wrażenie. 
Przyjrzałam się pracy sommeliera. On bawi sie zmysła-
mi próbując rozebrać napój na najdrobniejsze części.
Riesling według opisu Marcina ( WWW.winamarcina.
pl)  wino wytrawne, kolor żółtawy z wyraźnymi zie-
lonkawymi przebłyskami, po nalaniu do szklaneczki 
pojawiają się pęcherzyki gazu, które się utleniają, kla-
rowność – wino jest pięknie przejrzyste, lśniące i iskrzą-
ce, bukiet delikatny, ale wyraźny, ciekawy i przyjem-
ny, odczuwalna owocowość, cały kosz owoców: jabłka, 
morela, brzoskwinia, owoce tropikalne, dochodzą tony 
miodowe typowe dla rieslingów reńskich, akcent kwia-
tów lipowych. Aromat cukru gronowego z dojrzałych 

winogron. Smak odczuwalny, pełen mineralności i 
oczywiście dużo akcentów owocowych jak w bukiecie. 
Kwasowość charakterystyczna rześka, świeża, wyraź-
na, elegancka, dobra. Wino jest soczyste, pełne życia 
i wigoru. Alkohol 13%. Dosmak jest długi, przyjemny 
owocowo – miodny.
Smakosze! Czy tak odczuwacie smak wina?
Jeśli w ten sposób potrafi my opisać wino,  droga na som-
meliera jest prosta, jeszcze kilka szkół i można uczestni-
czyć w profesjonalnych konkursach wina i miodu.
Przyszedł dzień praktyczny.W pokoju sędziowskim 
przygotowane były dwa stanowiska sędziowskie dla ko-
misji sommelierów (4 osoby) i komisji dziennikarzy ( 3 
osoby), na stole dwie lampki jedna do wina czerwonego, 
druga do wina białego, arkusz ocen, woda do płukania 
ust, wiaderko (na lód) do zlewania wina i nie tylko…., 
Obok długi stół obsługiwany przez uczniów Szkoły Ga-
stronomicznej z Wrocławia na nim ok. 50 butelek przy-
odzianych w srebrną folię aluminiowa, każda oznaczona 
symbolami- Cz (czerwone) -1, B(białe) -2 itp.…. 
Jury rozpoczęło ciężką pracę!.
Białe wina były łagodne, przy dziennym świetle mieniły 
się pięknym wachlarzem kolorów od żółtego do złoci-
stego, łzy mocno trzymały się szkła, aromat wodził nos 
swym zapachem, każde odkrywałam z osobna. Przy-
szedł czas na czerwone wina te, które uwodziły i te, któ-
re były przesycone zapachem korka lub starej beczki…, 
kolor z dodatkiem promieni słonecznych, zachwycał 
wzrok: rubinowy, szkarłatny, purpurowy amarantowy i 
taki, którego nie rozszyfrowałam, był zbyt zagęszczony. 
Z każdym następnym winem język bardziej szczypał a 
tanina dała o sobie znać. Wina pochodziły z kilkunastu 
winnic z całej Polski. Moje wyniki nieco różniły się od 
wyników dziennikarzy, którzy nie raz uczestniczyli w 
konkursach. Żal mi było takiej ilości wina wylewanego 
do pojemnika…, ale konkurs to konkurs. Po 50 próbach 
szczypał mnie język, miałam ściągnięte usta i chciało mi 
się pić. Nie miałam winnego zawrotu głowy, bo też po 50 
próbach ani jednej lampki nie wypiłam do końca.
Czasami wieczorami przy blasku świec siadam z mę-
żem przy lampce wina i rozbieram je zmysłami a nie jak 
wcześniej, tylko je smakowałam.
   Jana KałużaWięcej zdjęć ze „Święta wina” moż-

na obejrzeć na stronach tmzz.pl

wina i te same arkusze konkur-
sowe do wypełnienia. Podczas 
oceny branych jest pod uwagę 
aż dwanaście kryteriów. Są to 

      Tekst i zdjęcia: Agnieszka Młyńczak
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Niedawno miałam przyjemność gościć na benefi -
sie Pani prof. Emilii Kepesz. Spotkanie upamięt-
niające wieloletnią pracę jednej z naszych szkol-

nych anglistek odbyło się 3. grudnia w budynku Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II. Spektakl wyre-
żyserowany został przez Panią prof. Jolantę Zarębską, 
która ma już w swoim dorobku wiele innych benefi sów 
oraz innego rodzaju przedstawień, takich jak corocz-
ne jesienne spotkania z piosenką poetycką. Artystami 
tego wieczoru byli członkowie teatru szkolnego „Mimo 
wszystko”, konferansjerkę poprowadził Marcin Grocki 
oraz Aleksandra Bogacz. 

Wieczór zapowiadał się magicznie. Budynek szko-
ły w ciemnościach wyglądał tajemniczo i wprowadzał 
w klimat spotkania. Już przy wejściu gości Pani prof. 
Kepesz witali elegancko ubrani uczniowie, kierując 
przybyłych na właściwe miejsce. Niestety, z powodu re-
montu, spektakl nie mógł odbyć się w auli i został prze-
niesiony do mniejszej sali. Jednak uważam, że miejsce 
to doskonale się sprawdziło, gdyż jego kameralny cha-
rakter dodał uroku spotkaniu. 

Książka to najlepszy przyjaciel człowie-
ka, a biblioteka to świątynia jego myśli (Marcus Tul-
lius Cycero)

Cytat tej rangi zdradza nie tylko temat felietonu, 
ale też stosunek autora do jego materii. I nawet nie o to 
chodzi, bym pragnął przekonać Cię, Drogi Czytelniku, 
o mojej pasji bibliofi lskiej, ile bardziej o narastającej 
we mnie frustracji… Moja wędrówka szlakiem informacji 
o czytelnictwie w Złotoryi miotała mną bowiem od stanu 
wzruszenia, wyniesionego z Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej, do stanu przygnębienia po opuszczeniu Księgarni. 
Jedno jest wszak pewne – skoro czytasz ten felieton, nie 
jest on o Tobie, Drogi Czytelniku (parafrazując Kartezju-
sza  - czytasz, więc jesteś).

Chciałbym wywołać refl eksję (albo choćby refl uks) u 
aspirujących do miana współczesnej elity społecznej na-
szego miasta wyznawców ideologii: „skóra, fura i komó-
ra”. I stąd właśnie moja frustracja: jak otóż zwrócić się 
słowem pisanym do kogoś, kto ogranicza swój kontakt z 
literaturą do lektury metki na nowych spodniach?

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan 
Zdrojewski otwierając 8 grudnia b.r. w Bibliotece Naro-
dowej w Warszawie „Republikę Książki” wyznał zdru-
zgotany, że 62 % dorosłych Polaków przyznało się, iż w 
tym roku nie przeczytało ani jednej książki !!!

Czy w XXI w., w dobie Internetu, i-podów, notebooków 
i (za przeproszeniem) i-booków (audio-booków się nie 
czepiam z przyczyn oczywistych), książka nadal pozosta-
je przyjacielem człowieka, a biblioteka świątynią myśli? 
Czy też w naszych czasach przyjacielem człowieka jest 
już tylko książeczka czekowa, a biblioteka przekształca 
się nieuchronnie w muzeum papiernictwa? Nękany tymi 
wątpliwościami pognałem do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Złotoryi w poszukiwaniu prawdy i pocieszenia.
Gdy ktoś się zaczyta, zawsze się czegoś nauczy, albo 
zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie – w każdym 
razie wygra… (Henryk Sienkiewicz)

Realizacji tej, niezwykle racjonalnej, reklamy czytel-
nictwa służy w naszym mieście imponujący księgozbiór. 
Szacunkowa łączna liczba ok. 120 tysięcy książek w bi-
bliotekach szkolnych naszego miasta, w połączeniu z ok. 
108 tysiącami woluminów dwóch bibliotek publicznych 
daje w sumie wynik bliski ćwierć miliona „przyjaciół” 
oczekujących na czytelnika. 

W tej statystyce prym wiedzie, jak przystało na książ-
nicę powiatową,  Miejska Biblioteka Publiczna, dys-
ponująca księgozbiorem o objętości ponad 66 tysięcy 
pozycji. Dyrektor biblioteki, Pani Aneta Wasilewska, z 
dumą dodaje, że tylko w tym roku księgozbiór powięk-
szył się, dzięki dotacjom Ratusza i zarządu powiatu, o 
niemal 1900 książek, aby zaspokoić oczekiwania 2984 
zarejestrowanych czytelników oraz bliżej nieoszacowa-
nej liczby tzw. „czytelników ukrytych”, korzystających z 
zasobów biblioteki za pośrednictwem osób, które książki 
wypożyczają i udostępniają po przeczytaniu znajomym, 
sąsiadom, rodzinie.

Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor zaglądamy do cie-
kawych w swej wymowie statystyk, z których wynika, że 
w przytłaczającej większości książki czytają kobiety… 
(Panowie! Czyliż niebawem potrzebny będzie jakiś nowy 
parytecik…?) i to one raczej zabiegają o zaszczepienie 
miłości do książek dzieciom. Ze wzruszeniem opowiada 
Pani Aneta o pewnej mamie, która przyniosła do bibliote-
ki … paczki mikołajkowe dla swoich dzieci i poprosiła o 
ich wręczenie dzieciom przez panie bibliotekarki podczas 
ich pierwszej wspólnej wizyty w świecie książek 6 grud-
nia. Wobec takiej postawy owej mamy - chapeau bas! 

W siedemnastotysięcznym mieście powiatowym z 
biblioteki korzysta 302 studentów i 422 pracowników 
umysłowych (pozostali członkowie tzw. inteligencji mają 
oczywiście prywatne zbiory biblioteczne… (żart taki) 
oraz trzy razy więcej robotników, rolników i emerytów.

Nasza rozmowa nieuchronnie zmierzała do zadania py-

tania o czytelnictwo dzieci i młodzieży. Po jego zadaniu 
moja rozmówczyni posmutniała. Stan sprzed 1-2 lat okre-
śliła, jako tragiczny. Jednak dzięki systematycznej akcji 
propagowania czytelnictwa wśród najmłodszych, Pani 
Dyrektor i dzielny zespół bibliotekarek zgromadziły 705 
czytelników do 15 roku życia oraz 426 starszych nasto-
latków. Biorąc pod uwagę realia – to autentyczny sukces. 
Wspólnie poddajemy diagnozie ten smutny stan rzeczy i 
„odkrywamy” prawdy oczywiste, stanowiące przygnę-
biającą refl eksję na temat zastępowania klasycznych 
źródeł poznania (książka i publikacja tematyczna, 
prasa zaangażowana, wytwory sztuki, spotkanie z 

człowiekiem) Internetem, papką prasową tabloidów oraz 
skrótem skrótu – TV.

Telewizja i brukowce zastąpiły dzieciom i nastolatkom 
fenomen wyobraźni i twórczego myślenia gotowym ob-
razkiem, skrótem myślowym i kolorową papką okraszo-
ną rodzynkami w postaci Dody i „Mody na sukces”, jako 
źródłami inspiracji. Szare komórki potrzebne są wyłącz-
nie do obsługi pilota. Resztki wyobraźni dziatwy kaleczą 
agresywne i zwyczajnie durne gry komputerowe oraz 
internetowy śmietnik poza wszelką kontrolą zdrowego 
rozsądku.

Od kontaktu z podręcznikiem uwalniają ucznia „dobro-
czynne” wynalazki typu WWW.ściąga lub WWW.zgapa, 
a intelektualny wysiłek obcowania z lekturą szkolną spro-
wadza się do paru kliknięć komputerową myszką w celu 
wydrukowania bryku (streszczenie). 

Moje zgoła idiotyczne pytanie o winnych tej sytuacji 
wprawia Panią Anetę w konsternację i wywołuje taktow-
ne milczenie. I ja przyłączę się do niego, w przeciwnym 
razie znowu musiałbym narazić się Ciału Pedagogiczne-
mu i Rodzicom…

Naszą rozmowę kończymy optymistycznie – póki ktoś 
nie wynajdzie książki w sprayu, personel biblioteki nie 
ustanie w wysiłkach, by książka trafi ała nadal „pod strze-
chy”. Choćby za pośrednictwem takich akcji bibliotecz-
nych, jak wizyty bibliotekarzy w oddziale paliatywnym 
szpitala miejskiego, czy akcji „książka na telefon”, ad-
resowanej do osób schorowanych i niepełnosprawnych. 
Cały wysiłek Pań z Miejskiej Biblioteki Publicznej budzi 
mój najgłębszy szacunek i zasługuje na naszą wdzięcz-
ność podobnie, jak równie ofi arna praca Pań bibliotekarek 
z Biblioteki Pedagogicznej.

Książnica ta swoją ofertę 42 tysięcy woluminów adre-
suje przede wszystkim do studentów oraz pedagogów w 
procedurach awansu zawodowego. Zarejestrowanych pra-
wie 500 czytelników to wymagający klient, który poszu-
kuje profesjonalnej literatury z ogromnej liczby dziedzin 
nauki i życia. Pani Jolanta Wróblewska nie ukrywa przy 
tym żalu, że zbyt często dezyderaty czytelnicze pozostają 
bez możliwości realizacji. Nie jest to bowiem do końca 
możliwe, jeśli w tym roku biblioteka wzbogaciła księgo-
zbiór o… 200 książek, mając do dyspozycji mało imponu-
jącą kwotę ok. 2.000 zł. 

Jeżeli uznamy za oczywiste spostrzeżenie, że pasję 
czytelniczą może zaszczepić uczniom tylko taki pedagog, 
który sam ma wszechstronny dostęp do literatury (także 
fachowej), to nie będzie zapewne nadużyciem mały po-
stulacik do Ratusza o zwiększenie fi nansowego wsparcia 
dla Biblioteki Pedagogicznej (wspomniana wysokość in-
westycji władz oświatowych w BP nasuwa mi jakieś takie 
myśli o szkockiej przypadłości szeroko, jak kilt, sławionej 
w dowcipach…).                                                        
Do szczęścia człowiekowi potrzeba ogrodu i bibliote-
ki. Dom bez książek jest jak ciało bez duszy (Marcus 
Tullius Cycero)

Realizacja postulatów starożytnego myśliciela pędzi 
nas oczywiście do księgarni po strawę dla ducha. Taki 
był pewnie kiedyś zamysł Pań: Renaty Wojteczek i Jani-
ny Kajor, gdy otwierały księgarnię w Złotoryi – naród do 
szczęścia potrzebuje książek!

Pani Renia już tylko z rozrzewnieniem wspomina cza-
sy prosperity, kiedy książka była towarem równie pożąda-
nym, jak wołowina z kością. Nadeszły czasy, w których 
książka oferowana jest w księgarni, jako towar… eks-
kluzywny. Aby móc oferować książki, załoga księgarni 
musi na to zarobić, sprzedając  inny towar. Kiedy otwarto 
swego czasu w mieście drugą księgarnię (w „jamniku”), 
z uwagi na popyt – pomysł okazał się równie rozwojowy, 
jak otwarcie sklepu ze sprzętem do połowów wielorybni-
czych... 

Bywają takie dni, kiedy o książkę w księgarni pyta 
przez cały dzień 5 (słownie: pięć) osób… Kiedyś stali by-
walcy księgarni („stały bywalec księgarni” – zwrot ana-
chroniczny, opisujący wymarły gatunek klienta) na pniu 
wykupywali książki laureatów Nagrody Nike; dzisiaj taki 
wyczyn możliwy był tylko za sprawą Harrego Pottera a 

Nagroda Nike kojarzona jest raczej z promocją nowego 
szamponu do włosów.

Pani Renia oświadczyła mi, że w naszych czasach 
książki sprzedaje nie księgarnia, a listonosz. Książki są 
tak drogie, że ich kupowanie przez Internet, najlepiej po 
kilka sztuk naraz, wychodzi taniej. A jeśli już teraz mało 
kogo stać jest na luksus kupowania książek, to co będzie, 
gdy wejdzie w życie zapowiadana podwyżka podatku 
VAT na książki…?

Nie pozostanie nam chyba nic innego, niż zmodernizo-
wać piękne słowa Cycerona, które w nowej rzeczywisto-
ści powinny brzmieć: do szczęścia człowiekowi potrzeba 
obroku i hipoteki. Dom bez książek jest łatwiejszy do od-
kurzania.
Kto czyta książki, żyje podwójnie (Umberto Eco)

Autor „Imienia róży” przypomina nam, że książka nas 
wzbogaca o to wszystko, czego nie dane jest nam prze-
żyć realnie. Kogo, spośród moich Drogich Czytelników, 
przekonywać muszę, że książka jest tyle samo bezcennym 
kluczem do wielu światów, co zwyczajnie: nauczycielem?

Jak jednak przekonać do tego truizmu tych spośród ok. 
30% polskiej inteligencji, którzy nie rozumieją wiadomo-
ści dziennika TV lub nie potrafi ą zinterpretować proste-
go wykresu w gazecie (przygnębiające badania polskich 
socjologów)? Jaka będzie kondycja przyszłych pokoleń 
inteligencji, jeśli na naszych oczach realizuje się proces 
deprecjacji czytelnictwa, jako powszechnego źródła po-
znania?

Jeśli, Drodzy Rodzice, pod choinkę kupiliście swoim 
dzieciom play station, płytę CD z hip-hopem, nowy ciuch 
lub plastikowy pistolet, a zapomnieliście o książce – to za 
klasykiem zawołam: nie idźcie tą drogą! Nie pozbawiajcie 
swoich dzieci szansy na wspaniałe, bogate wyobraźnią i 
rozwijające życie doświadczanie przyjaźni z książką!

Jeśli nasi dziadkowie przeczytali Trylogię z wypiekami 
na twarzy; ich dzieci przeczytały Trylogię z przymusu, 
jako lekturę szkolną; wnuki ze znudzeniem wydrukowa-
ły internetowy bryk z Trylogii, to czy ich potomkowie 
dowiedzą się, że Trylogia nie jest nazwą gry komputero-
wej...? 

Jaques Velle de Bavveaux powiedział, że książka to 
przyjaciel, który nigdy nie zdradzi. Jeżeli jednak książka 
nie zniknie natychmiast z naszego spisu rzeczy niepotrzeb-
nych, to niebawem okaże się, że to właśnie my zdradziliśmy 
tę bezcenną i bezinteresowną przyjaźń. Biblioteka stanie 
się wówczas muzeum zdradzonej przyjaźni…

   Jacek Tyc

Spektakl rozpoczął się mocnym uderzeniem, a mia-
nowicie szybkim i humorystycznym wykonaniem o 
Mary i Johnie i ich miłości. Utwór został zaśpiewany 
przez wszystkich członków teatru, ubranych w stylu co-
untry, co było bardzo adekwatne do charakteru piosenki. 
W ten sposób wprowadzono nas w dobry nastrój i dano 
zapowiedź udanego wieczoru. Następnie wystąpiła wo-
kalistka – Ola Sobol, debiutantka teatru „Mimo wszyst-
ko”. Zaprezentowała się bardzo obiecująco, widać, że 
drzemie w niej wielki talent. Wykonała „Someone’s 
watching over me” z repertuaru Hilary Duff. Po niej, 
w wierszu W.H. Audena „Funeral blues”, zaprezentował 
się Amadeusz Stach. Ten liryczny utwór nieco przygasił 
radosny nastrój, ale życie to przecież nie tylko zabawa i 
śpiew. Następnie miał miejsce występ Marcina Grockie-
go z utworem znanym z pewnością wszystkim gościom, 
a mianowicie „Englishman in New York” Stinga. Mar-
cin szybko zrekompensował nam depresyjny nastrój, 
który zapanował przed jego występem. Widoczne dla 
wszystkich były starania, jakie włożył w to wykonanie, 
co oczywiście doceniła zebrana publiczność. Następnie 
wystąpiła Dorota Mowna, która rozświetliła salę swoim 
uśmiechem wykonując tłumaczenie wiersza Wisławy 
Szymborskiej „Nic dwa razy się nie zdarza” („Nothing 
happens twice times”). Po niej zaprezentowała się Ola 
Bogacz, uważam najlepsza wokalistka tego wieczoru. 
Wykonała „Sailling” Roda Stewarta, co idealnie paso-
wało do jej głosu, ponieważ było typową balladą, w któ-
rych Ola zawsze wypada wyśmienicie. Jej głos jest per-
fekcyjny. Doskonale widać efekty pracy pod okiem Pani 
prof. Jolanty Zarębskiej. Po niej nastąpił czarujący wy-
stęp Marcina Maleńczuka w piosence „Hallelujah”, któ-
ra mimo swojej liryczności zawsze wywołuje uśmiech 
na mojej twarzy. Mateusz nigdy nie zawodzi swoich słu-
chaczy i podobnie jak Ola wypełnia salę swoim wielkim 
głosem godnym pozazdroszczenia. Kiedy wydawało 
się, że spektakl osiągnął swój zenit i nic lepszego nie 
może się zdarzyć, pojawił się na scenie Patryk Widzie-
wicz w skeczu, który wykpiwał nieumiejętność posługi-
wania się językiem angielskim i konsekwencjami z tym 
związanymi. Następnie pojawiła się Ola Sobolewska 
w utworze „Only hope”. Kolejną osobą na scenie była 
Aleksandra Kowalewska w wierszu Rosjanki - Anny 
Achmatowej. Recytatorka okazała się bardzo poprawna 
i wyważona w swoim wykonaniu. Następna wokalist-
ka była dla mnie największym zaskoczeniem i to bar-
dzo pozytywnym. Małgorzata Hanaczewska, która od 
dwóch lat akompaniuje na gitarze większości występów 

teatru „Mimo wszystko”, tym 
razem, poza grą, pokazała, 
że ma także wspaniały głos, 
który potrafi  spowodować u 
słuchacza dreszcz emocji. Z 
kolei Amadeusz Stach zapre-
zentował się w brawurowym 
popisie gry na pianinie. „Pre-
ludium” Chopina w jego wy-
konaniu było znakomite. Z za-
dumy wyprowadził słuchaczy 
Mateusz Maleńczuk swoim 
wykonaniem utworu „Bo to 
się właśnie tak zaczyna”. 

Po ostatnim z wykonań 
swoich podopiecznych, głos 
zabrała Pani prof. Jolanta 
Zarębska, prezentując wiersz 
swojego autorstwa napisany 
specjalnie dla benefi cjent-
ki. Widoczne było wielkie 
wzruszenie na twarzy Pani 
prof. Emilii Kepesz i przy-
jaźń, jaką obie panie się da-
rzą. Dopełnieniem wieczoru 
był występ Pani reżyser w 
balladzie „Francois Villon” 
Bułata Okudżawy, który był 
bardzo ekspresyjny i emo-
cjonalny. Głębokie, szlachetne brzmienie ujęło przyby-
łych, którzy z zapartym tchem wysłuchali wykonania i 
nagrodzili je gromkimi brawami. Następnie Pani prof. 
Emilia Kepesz dołączyła do grona artystów, prezentu-
jąc humorystyczne „lepieje”, które mówiły o tym, jak 
ciężki los spotyka każdego benefi cjenta. Był to bardzo 
przyjemny akcent, który doskonale uwieńczył całe spo-
tkanie. Ostatnim utworem, który wypełnił całą salę, był 
doskonale wszystkim znany „Don’t worry be happy”. 
Wieczór zakończył się w znakomitym nastroju życzeń, 
wręczania kwiatów, uścisków i powinszowań składa-
nych wspaniałej benefi cjentce, zawsze niezwykle po-
godnej i życzliwej – Pani prof. Emilii Kepesz. 

Benefi s uważam za niezwykle udany. Atmosfera 
była bardzo przyjazna, momentami wesoła a czasem 
wzniosła. Sala pełna ludzi bliskich Pani prof. Emilii Ke-
pesz oraz uczniów naszej szkoły, życzliwie spoglądała 
na kolejnych wykonawców. Wśród występów znalazło 
się kilka perełek, które z pewnością zostaną mi oraz go-
ściom na długo w pamięci. Miejmy nadzieję, że równie 
zadowolona i oczarowana była sama benefi cjentka. 

   Iga Błażejowska

Mimo wszystko – teatr 
LO im. Jana Pawła II w 
Złotoryi ogłasza konkurs 
na logo teatru.
Projekty grafi czne należy 
do 15 stycznia 2011r. 
dostarczyć  do siedziby 
teatru (sala 111 w LO) 
lub wysłać  na adres 
elektroniczny: tmw_logo@
wp.pl
Zwycięski projekt zostanie 
nagrodzony zaproszeniem 
do teatru we Wrocławiu 
i atrakcyjną nagrodą 
książkową, po czym stanie 
się logo naszego teatru na 
Facebooku i wszystkich 
możliwych stronach 
reklamowych teatru Mimo 
wszystko. Konkurs jest 
otwarty.

24 listopada w naszym domu kultury wystąpił w 
monodramie „Piaskownica”, absolwent LO w 
Złotoryi, a następnie PWST we Wrocławiu – 

Krzysztof Grabowski. Po spektaklu udało nam się po-
rozmawiać z aktorem, by przepytać go, co pamięta ze 
szkolnych lat oraz jak teraz wygląda jego kariera.

Echo: Jak wspominasz naukę w naszym złotoryjskim 
liceum? 
Krzysztof Grabowski: Tu nabierałem  doświadczeń, 
które są dla mnie teraz bardzo cenne. Najdokładniej za-
pamiętałem 4 klasę, w której ciągle były jakieś wyjazdy, 
wycieczki, konkursy. Zawsze udało mi się zająć jakieś 
porządne miejsce w konkursach recytatorskich. Nagra-
dzany byłem w większości książkami i zwykle w domu 
śmiałem się z siostrą, że dostaję książki za niechodzenie 
do szkoły. Parę konkursów udało mi się wygrać, ale to 
dzięki pomocy aktora Andrzeja Szubskiego, który przy-
gotowywał młodzież do takich zadań. Od niego wszyst-
ko się zaczęło. Jest tak jakby „ojcem chrzestnym” mo-
nodramu „Piaskownica”. Gdy musiałem zaliczyć „coś” 
na dyplom w szkole teatralnej w Wałbrzychu, i by zrobić 
to dobrze, adaptowałem ten monodram, zmieniłem tekst, 
założenia, które były na początku, i zaliczyłem na 5 ;)
Echo: Jak zapamiętałeś lata spędzone w szkole? Byłeś 
„grzecznym chłopcem” czy „urwisem z oślej ławki”?
K.G: Hmm, normalny byłem <śmiech>  Zdarzało się że 
byłem psotnikiem, czasami też zachowywałem się jak 
wszyscy. Byłem przewodniczącym klasy oraz Młodzie-
żowej Rady Miejskiej w Złotoryi. Opuszczałem dużo 
lekcji ze względu na „samorządowe sprawy”.
Najbardziej zapamiętałem to, że miałem swoją pieczątkę 
z napisem „Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miej-

skiej w Złotoryi”. Gdy miałem jakieś nieobecności na 
lekcjach, to pisałem sobie usprawiedliwienie od ręki: 
„Proszę o usprawiedliwienie nieobecności Przewodni-
czącemu Rady Miejskiej w Złotoryi”, podpisywałem się 
i dawałem pieczątkę, a pani profesor zawsze mi uspra-
wiedliwiała. Czasami pisałem też: „Proszę o zwolnienie 
z odpytywania mojej klasy, ponieważ jesteśmy nieprzy-
gotowani do lekcji.” Moją wychowawczynię p.prof. Iwo-
nę Pawłowską bardzo to rozbrajało. Kiedy podanie było 
poprawnie napisane, nigdy nie zostało zlekceważone. 
Jednak zdarzało się popełnić błędy ortografi czne, czy 
jakieś tam inne, wtedy była kartkówka. Pani profesor 
bardzo dbała o naszą formę intelektualną.
Echo: Czy uczęszczałeś do teatru p. prof. Jolanty Za-
rębskiej? Jak wyglądały początki twojej przygody z ak-
torstwem? 
K.G: Tak, łapałem się wszystkiego, czego mogłem. By-
cie na scenie było (i dalej jest) dla mnie wielką radością. 
Pamiętam, jak śpiewałem w teatrze szkolnym piosenkę 
„Bo we mnie jest sex”. Występowałem też w sztuce 
prof. Zarębskiej jako Mikołka, którą wyreżysero-
wała na podstawie powieści Dostojewskiego pt.
„Zbrodnia i kara”. 
Echo: Szkolne doświadczenia sceniczne pomo-
gły Ci w dalszej drodze? 
K.G: Dostałem się do szkoły teatralnej we Wro-
cławiu, udało mi się już za pierwszym razem. Na 
swej drodze spotkałem wielu ludzi, byłem przy-
gotowany od początku. Uczęszczałem na zajęcia 
różnych teatralnych kół, warsztatów, uczyłem się 
od legnickich aktorów. 
Echo: Podziel się z nami wrażeniami ze szkoły 

teatralnej.
 K.G: Każdy dzień we Wrocławiu na uczelni jest legen-
darny, historyczny. Najbardziej pamiętam „Fuksówkę”, 
podczas której nie wolno nam było nosić dżinsów, pić, 
palić, współżyć i przeklinać. Cały czas staliśmy na bacz-
ność. Od 20 do 2 w nocy. Nasz profesor chodził między 
nami i z znienacka kogoś wybierał, a ten musiał zagrać 
jakąś etiudę. Taka „fuksówka” ostro podcina skrzydła, 
uczy pokory, ukazuje, że jednak nie jest się takim świet-
nym aktorem i trzeba się jeszcze wiele nauczyć. Ja aku-
rat lubiłem tę formę nauki i miło ją wspominam. 
Echo: Zdarzały Ci się jakieś chwile zwątpienia związa-
ne z niepowodzeniem aktorskim?
K.G: Zawsze mówiono nam na wykładach, że trzeba 
mieć „skórę słonia i duszę motyla”. Oczywiście, czasa-
mi można było się załamać, rozpłakać. Ale takie chwile 
uważam tylko za dodatkowy bagaż doświadczeń. Jeżeli 
kogoś „fuksówka” lub inne formy powalają na kolana, to 
jest znak, że nie nadaje się do tego zawodu. 
Echo: Kto wspiera cię w ciężkich chwilach? 

K.G: Rzadko miewam takie chwile, ale jak już coś się 
wydarzy, to mogę liczyć na swoją żonę, którą poznałem 
na studiach. Hania również jest aktorką, rozumie mnie 
w takich sytuacjach. Oczywiście zawsze mogę polegać 
na rodzinie.
Echo: W powszechnej opinii przyjęło się, że o sukcesie 
aktora świadczy jego udział w serialach. A Ty grałeś już 
w jakiś znanych serialach? 
K.G: Gram przede wszystkim w teatrze, ale i zdarzyło 
mi się wystąpić gościnnie w kilku produkcjach telewi-
zyjnych. Były to małe role. Grałem miedzy innymi w 
„Tancerzach”, w „Niesamowitych historiach”, „Pleba-
nii”, „Fali zbrodni”, Pierwszej miłości”, „Biurze kry-
minalnym”. Wystąpiłem również w hiszpańskim  off-
owym fi lmie krótkometrażowy w reżyserii Remigiusza 
Kreli. Ten obraz był już kilkukrotnie nagrodzony.
Echo: Ile czasu spędzasz w teatrze?
K.G: Ten zawód wymaga bardzo dużego zaangażowa-
nia. Również czasowego. Próby trwają od 10.00 rano 
do 14.00, a potem jest spektakl, czyli od 18.00 do 22.00 
znowu jestem w teatrze. Czasem po wszystkim jeszcze 
idziemy do knajpy na jakieś piwo, dogadujemy się z re-
żyserem, co podszlifować, co zmienić, a co zagrać ina-

czej. 
Echo: Dlaczego wybrałeś akurat aktorstwo? Czy 
łączy się ono na tyle z Twoimi zainteresowania-
mi,  że mógłbyś trwać w tym zawodzie do końca 
życia? 
K.G: Aktorstwo trzeba kochać. Wybrałem akurat 
aktorstwo, ponieważ nie mógłbym siedzieć np. w 
biurze i grzebać w papierach. Uwielbiam częste 
zmiany, a aktorstwo mi to zapewnia. Nie nudzę 
się. W wolnym czasie bardzo lubię grać w sza-
chy, jeździć konno, a to wszystko łączy się jakoś z 
moim zawodem. 
Rozmawiały: Małgorzata Hanaczewska 
  i Maja Słodownik
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Fot. Jana Kałuża
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Mały wiatrak nad Słupem

W grudniu został rozstrzygnięty konkurs 
fotografi czny w Gimnazjum w Wilko-
wie pod tytułem „Złota polska jesień”. 

Ze zwycięzcą konkursu Adamem Gęburą rozma-
wia organizatorka konkursu - Monika Widomska.
Monika Widomska: Adamie, czy trafnym będzie 
stwierdzenie, że fotografi a jest Twoją pasją?
Adam Gębura: Bardzo lubię fotografować, ale 
jest to bardziej moje hobby, niż sposób na życie.
Może myślałeś o takim zajęciu , jako o przy-
szłym zawodzie?
Raczej nie, bo jestem człowiekiem bardzo nie-
cierpliwym, a do fotografowania potrzebne jest 
dużo cierpliwości.
Gdzie zrobiłeś zdjęcia, które wygrały konkurs?
Zrobiłem je w mojej rodzinnej miejscowości - w 
Wilkowie oraz podczas jesiennego wyjazdu z 
rodziną.
Czy uczestniczyłeś kiedykolwiek w warsztatach 
fotografi cznych ?
Nie, fotografuję tak jak czuję, chodzę często do 

lasu , aby odpocząć, biorę wtedy aparat, żeby 
mieć zajęcie.
Co  wskazałbyś jako najciekawszy obiekt do 
fotografowania?           
Według mnie jest to przyroda, bo nie ma kompo-
nowania na siłę i to jest piękne.              
Rozumiem, że zdjęcia świąteczne to już  twoja 
działka?
Tak, już od kilku lat.
Czy rodzina dopinguje Cię w rozwijaniu pasji 
fotografi cznej?
Tak. Swój pierwszy aparat otrzymałem od rodzi-

ców z okazji Pierwszej Komunii Świętej . Może nie 
jest najlepszy, ale jak widać,  daje radę.
Czemu lub komu najtrudniej jest zrobić zdjęcie?        
Oczywiście ludziom. Zwłaszcza tym, którzy tego 
nie chcą albo nie są fotogeniczni.   
Twoja pierwsza myśl po otrzymaniu wiadomości o 
I nagrodzie?           
Myślałem, że będę ostatni, 
było wiele pięknych prac.
Co w przyszłości chciałbyś 
ująć w kadr zdjęciowy?     
Krajobrazy i widoki z wyso-
kich gór. Marzę o zrobieniu 
zdjęcia z jakiegoś wysokiego 
szczytu.
Dziękuję za rozmowę i życzę 
powodzenia w rozwijaniu 
Twoich pasji.

Monika Widomska

Od pół roku prześladuje mnie srebrny mercedes 
na złotoryjskich numerach. Jego właściciel musi 
się nim niezmiernie cieszyć i chyba należy do 

ludzi, którzy lubią się chwalić, bowiem eksponuje go 
w różnych miejscach w sposób, którego mogliby się od 
niego uczyć spece od marketingu. Ale po kolei…

Po raz pierwszy zwróciłem na to srebrne cudo uwagę, 
gdy jadąc za strażą miejską byłem świadkiem bardzo 
kulturalnej interwencji w stosunku do przyjezdnego 
kierowcy. Otóż na wysokości banku PKO na chodniku 
w sposób nienależyty, stał sobie samochód na nume-
rach rejestracyjnych z odległego zakątka naszego kraju. 
Właściciel właśnie wracał od bankomatu, gdy zaczepili 
go strażnicy i przez uchylone okienko grzecznie poin-
struowali, że źle uczynił stawiając samochód w tym 
właśnie miejscu, po czem wspaniałomyślnie ruszyli da-
lej. Naprawdę miło mi się zrobiło i byłem wręcz dumny, 
że zamiast karać, widząc, że człek jest nietutejszy, nasi 
strażnicy zaniechali wręczenia mandatu. Wprawdzie 
mógłbym się poczuć trochę urażony, bowiem kiedyś 
w podobnych okolicznościach przyrody zostałem ob-
darowany lokalnym podatkiem plus dwoma punktami 
karnymi, ale ja jestem swój, a gość w dom to Bóg w 
dom.  No dobrze, ale gdzie tu srebrny mercedes? Otóż 
srebrny mercedes stał u zbiegu ulic Getta Warszawskie-
go i Żeromskiego. Stał sobie częściowo na przejściu dla 
pieszych, bo gdyby nie chciał na nich stać, to pewnie 
wystawałby na ulicę Żeromskiego swoim błyszczą-
cym zderzakiem. Straż miejska przemknęła się zwin-
nie obok lśniącej limuzyny, a ja za nią. Mercedes nie 
wzbudził jednak w funkcjonariuszach municypalnych 
zainteresowania. Pomyślałem sobie wówczas – pewnie 
nie zauważyli.

Po raz drugi ujrzałem to cudo niemieckiej techniki, 
a właściwie to najpierw usłyszałem pisk opon startu-
jącego niczym F-16 bolidu, na stacji PKN Orlen. Było 
trochę mokro, więc pisk nie był pewnie tak doniosły, 
jakby sobie życzył właściciel, ale wycie silnika bardzo 
ładnie się z nim komponowało. Mercedes wypadł z Or-
lenu w ulicę Staszica i tam go zarzuciło tak, że stanął 
w poprzek drogi. Jadące z dołu i z góry samochody z 
należnym respektem zatrzymały się i grzecznie pocze-
kały, dopóki srebrna strzała spokojnie zakończyła ma-
newrować i odjechała w sobie znanym kierunku.

Po raz trzeci srebrny mercedes ujawnił mi się, gdy 
jadąc ul. Legnicką, gdzieś między Vitbisem a Inkobu-
dem, nagle zobaczyłem go przed sobą. Może nie byłoby 
w tym nic dziwnego, ale srebrne cacuszko na alufel-
gach poruszało się zdecydowanie szybciej ode mnie, 

wa) toczą się również rozmowy na 
ten temat, wszystkie gminy dookoła 
będą korzystać z tych inwestycji, 
a my będziemy patrzeć na cudze 
wiatraki, obchodząc się smakiem, 
kiedy u sąsiadów do budżetów 
gminnych będą płynąć złotówki? 
To już przesądzone. Wiatraki w 
okolicy będą powstawały i będą 
miały wpływ na krajobraz. Wyjście 
jest logiczne. Postawmy je u siebie, 
wtedy zyska na tym nasza gmina. 
Wykorzystajmy swoje pięć minut.” 
Kilka szczerych zdań i wszystko 
jasne. Tylko dlaczego w strategii 
rozwoju gminy nie ma mowy o far-
mach wiatrowych, a jest o rozwoju 
turystyki? Dlaczego w wywiadzie 
udzielonym Iwonie Pawłowskiej 
na początku swojej kadencji, w 
marcu 2007, Tomasz Sybis mówił: 
„… turystyka dla naszego regionu 
jest bardzo ważna. Jest to duża 
szansa dla nas na zaistnienie. Tutaj 
nie ma wielkiego przemysłu. Jest 
za to wiele malowniczych miejsc. 

Trzeba to, co jest, racjonalnie wykorzystać. Już po-
jawia się koncepcja ścieżki rowerowej, łączącej trzy 
najważniejsze wzgórza w naszej okolicy: Wilczą Górę, 
Ostrzycę i Grodziec. … Pojawiają się również powoli 
gospodarstwa agroturystyczne, na razie bez wsparcia 
gminy, ale już myślę o tym, jak pomóc rolnikom w tym 
działaniu. Będę wzorował się na rozwiązaniach gminy 
Świerzawa, gdzie tych gospodarstw funkcjonuje już 
wiele i z dobrym skutkiem. Mam nadzieję, że kiedy rol-
nicy zobaczą, jak inni to robią i im się opłaca, to zain-
westują w ten rodzaj działalności. Liczę, że niebawem 
turyści pojawią się również w gminie Pielgrzymka”?  
W ciągu 3 lat zmiana poglądów o 180 stopni. Ale po-
dobno tylko krowa nie zmienia poglądów. 
Taki sposób „załatwiania” przychodów dla gminy nie 
jest charakterystyczny tylko dla Pielgrzymki. I w tym 
tkwi właśnie niebezpieczeństwo. Samorządy gminne 
Dolnego Śląska, nie bacząc na konsekwencje swoich 
decyzji, zabiegają o inwestorów z sektora wiatrowego, 
bo nastał boom na farmy wiatrowe. Liczy się tylko for-
sa. Teraz są dotacje unijne do takich inwestycji i do 
energii ze źródeł odnawialnych. Jeżeli nie zareaguje-
my stanowczo, za kilka lat będziemy mieszkać w lesie 
wiatraków. I nie będzie to las przyjaźnie szumiący. Na 
wieżach wysokości 150 metrów kręcić się będą powoli 
olbrzymie śmigła o średnicy ponad 100 metrów emi-
tując ciągły, dudniący hałas. Te śmigła będą przewyż-
szać Grodziec, będą dorównywać Ostrzycy. Malowni-
czy obraz będzie szczególnie uroczy wieczorami, gdy 
zachodzące słońce będzie do nas przyjaźnie mrugać 
przesłaniane cyklicznie łopatami turbin.   Las wiatra-
ków będzie widoczny już z Legnicy, tak jak teraz z 
okolic Złotoryi widać komin Huty Miedzi, który mie-
rzy również 150 metrów wysokości. Konsekwencje 
dla Krainy Wygasłych Wulkanów będą katastrofalne. 
Właściwie już teraz możemy zacząć drukować mate-
riały promocyjne zachęcające turystów: Przyjeżdżaj-
cie do Krainy Warczących Wiatraków! Albo: Tylko u 
nas wiatraki wyższe od wulkanów! Gminy natomiast, 
licząc przychody z przyszłych podatków, powinny od 
razu uwzględniać odszkodowania dla mieszkańców 
za spadek wartości ich nieruchomości i zmniejszenie 
przychodów z działalności turystycznej. A przecież 
energia odnawialna, to nie tylko wiatraki. To także 
elektrownie wodne, geotermalne, słoneczne i elek-
trownie wykorzystujące biogaz. 
Przewidując zapewne żywiołowe i nieskoordynowane 
inwestowanie w elektrownie wiatrowe na Dolnym Ślą-
sku, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocła-

wiu przygotowało, na zlecenie wojewody, dokument 
pod nazwą: „Studium przestrzennych uwarunkowań 
rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dol-
nośląskim”, przyjęty do stosowania przez Zarząd Wo-
jewództwa w dniu 31.08.2010. Jest to bardzo ciekawy 
dokument, który niestety niczego nie narzuca (mamy 
samorządność), ale zaleca do uwzględniania podczas 
planowania tego typu inwestycji, szereg zasad i proce-
dur niewynikających bezpośrednio z obowiązującego 
prawa. Studium nie przedstawia bynajmniej Dolnego 
Śląska, jako El Dorado energetyki wiatrowej. To zbyt 
cenna pod względem przyrodniczym i krajobrazowym 
kraina, aby można ją było dewastować nierozważnymi 
inwestycjami wiatrakowymi. Warunki wiatrowe też 
nie sprzyjają tutaj wiatrakom. Owszem, Studium do-
puszcza lokalizację farm wiatrowych w pasie A4 od 
Bolesławca do Wrocławia, ale im bliżej Karkonoszy, 
tym większą zaleca ostrożność. Na mapie dołączonej 
do Studium, Dolny Śląsk został podzielony na cztery 
kategorie terenów. Od kategorii I, gdzie lokalizacja 
elektrowni wiatrowych jest wykluczona (rezerwaty 
przyrody itp.) do kategorii IV, gdzie lokalizacja jest 
najmniej konfl iktogenna. Farma wiatrowa „Wojcie-
szyn” została zlokalizowana na obszarach zaliczanych 
do kategorii II – lokalizacje niebezpieczne, obarczone 
wysokim ryzykiem środowiskowym i inwestycyjnym. 
Studium zaleca także, aby planując pozyskiwanie 
energii odnawialnej, nie ograniczać się do energety-
ki wiatrowej. Dolny Śląsk nie ma dobrych warunków 
wiatrowych, ma natomiast warunki (i tradycje) dla hy-
droenergetyki. Zbiorniki retencyjne, na licznych tutaj 
rzekach, zmniejszą ryzyko powodzi i będą stabilnym 
(w przeciwieństwie do wiatraków) źródłem energii.  
Dziwi mnie i niepokoi obojętność naszych władz po-
wiatowych na działania gmin. Dziwi mnie także obo-
jętność mediów. Jest jeden wyjątek: miesięcznik Sude-
ty, w swoim majowym wydaniu 2010 roku zamieścił 
artykuł Janusza Krajewskiego pt. „Inwazja wiatraków, 
czyli jak zniszczyć sudecki krajobraz?” Poza tym są 
tylko liczne protesty ludności. Dziwi mnie też bierna 
postawa TMZZ. Czyżby dla Miłośników Ziemi Złoto-
ryjskiej było obojętne, jaką przyszłość tej ziemi szyku-
ją okoliczne samorządy?
Rozmawiałem na ten temat z kilkoma działaczami 
TMZZ, którzy nie wykazali większego zainteresowa-
nia. W Końcu z Panem Romanem Gorzkowskim, który 
skwitował moje długie wywody jednym zdaniem. Pro-
szę napisać o tym do „Echa”.
Jako prezes SAGK wysłałem listy – apele do wójta 
gminy Pielgrzymka i do burmistrza miasta i gminy 
Świerzawa.  Apelowałem w imieniu SAGK o to, żeby 
nie uszczęśliwiali nas na siłę widokiem wiatraków, ale 
pomyśleli o innych rezerwach energii odnawialnej i 
innych kierunkach rozwoju gmin. Odpisali, że nie ma 
obaw, działają zgodnie z prawem. 
 Na koniec jeszcze krótka refl eksja. Tak się dziwnie 
składa, że uchwalanie nowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego dla farm wiatrowych odbywa 
się zgodnie z prawem, a zwłaszcza z przepisami o in-
formowaniu społeczeństwa, tylko na koniec okazuje 
się, że społeczeństwo nic o tych planach nie wie. W 
pierwszej chwili nasuwa się podejrzenie: albo prawo 
jest wadliwe, albo społeczeństwo ma wszystko w no-
sie. Jednak bardziej wnikliwa analiza praktykowanych 
powszechnie procedur wyjaśnia prawdziwą przyczy-
nę. Informacja nie dociera do społeczeństwa. Nie są 
zachowane podstawowe zasady skutecznego komuni-
kowania, o których można przeczytać w każdym pod-
ręczniku socjologii. Zasada jest jedna: tak informo-
wać, żeby mieć to z głowy, ale im mniej osób odbierze 
tę informację, tym lepiej. Ważne informacje giną w 
tzw. szumie medialnym, czyli w powszechnie panu-
jącym bałaganie. Podstawowy kanał informacji społe-
czeństwa, BIP, nie jest prawidłowo wykorzystywany 
i aktualizowany. Ustawa z dnia 6. września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 
112 poz. 1198) Art. 23. Kto, wbrew ciążącemu na nim 
obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku.  Inna sprawa,  jak po-
wszechny jest na Ziemi Złotoryjskiej dostęp do Inter-
netu?
Rację miał Robert Pawłowski, pisząc w listopadowym 
„Echu”, w artykule „Zapomniany pałac”: „…po 1945 
roku wieś dolnośląska cofnęła się o kilkadziesiąt lat w 
swoim rozwoju i stan z końca wojny osiągnie może w 
połowie lat dwudziestych naszego wieku.”, a ja dodam: 
albo później, jeżeli samorządy w porę nie zrozumieją, 
na czym polega służba społeczeństwu. 
 Jacek Barciszewski
 rancho@blackostrich.eu

Gdy na początku 2010 roku po raz pierwszy usły-
szałem o planach budowy farmy wiatrowej w 
Krainie Wygasłych Wulkanów, nie wierzy-

łem, że to może być prawda. Przecież zaledwie 4 lata 
wcześniej, w roku 2006, rozpoczęło działanie Stowa-
rzyszenie Agroturystyczne Gór Kaczawskich, którego 
zostałem prezesem za namową starosty i wicestarosty 
złotoryjskiego, którzy przekonywali mnie, że rozwój 
turystyki jest szansą dla tych ziem, no bo przecież nie 
wielki przemysł! To unikalne w skali Polski tereny pod 
względem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturo-
wym! To raj dla geologów, poszukiwaczy złota i przy-
gód! To kraina legend i wygasłych wulkanów! Znałem 
te hasła reklamowe, ale sam już się przekonałem, że 
to także kraina zakręconych ludzi, którzy z pasją od-
krywają jej tajemnice, aby podzielić się nimi z przyby-
szami z dalekich stron. To środek Europy, który wciąż 
pozostaje nieco tajemniczy, a przez to bardzo atrak-
cyjny dla turystów i ludzi, którzy szukają terenów do 
realizacji swoich marzeń. Mieszkam tutaj od 10 lat i 
nie ma tygodnia, żebym nie odkrył dla siebie jakiegoś 
urokliwego zakątka, albo nie poznał kogoś zauroczo-
nego jak ja tutejszą przyrodą i zabytkami. Pomaga mi 
w tym Echo Złotoryi i TMZZ. 
I wszystko mają przekreślić wiatraki? Nie, to niemoż-
liwe! Przecież są tysiące ludzi, którzy myślą jak ja i nie 
pozwolą na to. Jest demokracja! Nikt nam nie narzuci 
zmian, których nie chcemy. A jednak zaczynam wąt-
pić. Ostatnie wybory rozwiały resztki nadziei. Zwy-
ciężyły stare układy, które poparła większość. Czy 
naprawdę wszystko jest już przesądzone?
Media raczej unikają tego tematu. Niepolityczny, czy 
co? A może to nie trendy być przeciw energii wiatro-
wej? Na początku tego roku udało mi się zaintereso-
wać wiatrakami Panią Iwonę Pawłowską. W majo-
wym „Echu” ukazał się wywiad z wójtem Gminy 
Pielgrzymka Tomaszem Sybisem. Potwierdził plany 
budowy farmy wiatrowej w gminie, ale nie podzielił 
obaw, że taka inwestycja zaprzepaści rozwój turysty-
ki w regionie: „W pewnym sensie rozumiem obawy 
(właścicieli gospodarstw agroturystycznych) o utratę 
potencjalnych klientów. Jeżeli spojrzymy na tę kwestię 
z drugiej strony, farma wiatrowa może stać się atrak-
cją, przyciągającą turystów.” Niezwykle oryginalny 
pomysł! Z dalszej części wywiadu dowiadujemy się, 
o co naprawdę chodzi. „… o strategię rozwoju. Do-
szliśmy do wniosku, że obok nas, w Zagrodnie staną 
niedługo dwie wielkie farmy wiatrowe, w gminie Zło-
toryja i w gminie Chojnów (także w gminie Świerza-

czyli musiało mnie wyprzedzić. Oczywiście jak jeden 
samochód jedzie wolniej, a drugi szybciej to naturalną 
koleją rzeczy jest, że ten drugi wyprzedza marudera, 
nawet wtedy gdy chwilę wcześniej minął znak zakazu 
wyprzedzania, a na jezdni jest podwójna ciągła linia.

Po raz czwarty natknąłem się na mojego prześladow-
cę, gdy stał zaparkowany przy ul. Szkolnej u wylotu 
w Chopina. I pewnie nie zwróciłbym na niego uwagi, 
bo ciemno było, gdyby nie to, że stał w kierunku prze-
ciwnym niż odbywa się ruch na tej ulicy. Znaczy się - 
wjechał pod prąd. Tym razem postanowiłem uwiecznić 
swojego prześladowcę za pomocą aparatu w telefonie, 
żeby w domowym zaciszu upewnić się, że jednak nie 
ulegam jakiejś maniakalnej psychozie i rzeczywiście 
srebrny prześladowca istnieje.

Od tamtego czasu zastanawiałem się uporczywie, jak 
to jest, że ktoś sobie bezkarnie hasa po złotoryjskich 
ulicach wyprawiając różne wriactwa. Jeżeli ja go wi-
działem czterokrotnie w różnych dziwnych sytuacjach, 
to mniemam, że takich sytuacji równie fantazyjnych 
musi prokurować dumny właściciel tego pojazdu znacz-
nie więcej. Albo człek ma niebywałe szczęście, że jesz-
cze ma prawo jazdy, albo…

Tak sobie dumałem nad tym, aż do pewnego śnieżne-
go dnia, gdy idąc ulicą Żeromskiego, na wysokości Sta-
rostwa chciałem przejść przez ulicę. No tak, kiedyś tu 
było przejście dla pieszych. Pasy są, śnieg nawet odgar-
nięty, a przejścia nie ma. A właściwie to przejście jest 
tylko stoi na nim biała toyota. Ludzie niezgrabnie prze-
dzierają się przez hałdy śniegu obok stojącego samocho-
du, a ja doznaję olśnienia. Kto przy zdrowych zmysłach 
zdecydowałby się tak zaparkować samochód? Pomi-
jając już czysto 
niehuamnitarny 
wymiar takiego 
postępku, egoizm 
i brak jakiejkol-
wiek empatii, to 
przecież ktoś, kto 
stawia tak samo-
chód, musi się 
liczyć z tym, że 
albo straż miejska 
albo policja każe 
sobie słono zapła-
cić za to miejsce 
parkingowe. Pal 
licho brak biletu 
parkingowego – 

pasy przecież to nie parking, za który trzeba płacić, ale 
tak postawić samochód w biały dzień, samochód, który 
stoi w takim miejscu nie minutę, czy dwie, ale prawie 
godzinę – to tak jak przechodzić z zamkniętymi oczami 
przez ruchliwą ulicę i liczyć, że nie potrąci nas samo-
chód. No chyba, że ten ktoś wie, że nawet, gdy pojawi 
się patrol, to jego samochód jest na tyle znany, że żadne 
konsekwencje mu nie grożą.

Ale przecież według zapewnień pana komendanta 
złotoryjskiej policji w naszym mieście nie ma taryfy 
ulgowej dla nikogo. Taki dysonans poznawczy jest bar-
dzo nieprzyjemny. W tym jednak momencie zaczęły 
mi się przewijać sceny z życia złotoryjskich elit. Oto 
obok mojego samochodu parkuje lokalna osobistość. Z 
zaciekawieniem przypatruję się, czy kupi bilet parkin-
gowy. Żwawym krokiem podąża do parkomatu, a mi 
kamień powoli zsuwa się z serca. Parę metrów jednak 
przed elektronicznym wydawaczem biletów parkingo-
wych skręca nagle  i  oddala się, zaś mój światopogląd 
doznaje kolejnego uszczerbku.

Oto kupuję chleb w piekarni, gdy inna lokalna osobi-
stość skręca z pl. Matejki w ul. Górną, przy której stoi 
znak zakaz ruchu, bo ulica ta jeszcze nie została otwar-
ta dla pospólstwa. Przypatruję się temu jakoś obojętnie, 
z rezygnacją.

Oto samochód znanego złotoryjskiego przedsiębior-
cy stoi tak, że tylko go odholować…

Tak. Właściciel srebrnego mercedesa na alufelgach 
prawdopodobnie też przynależy do lokalnej elity i nie 
musi sobie zawracać głowy duperelami typu przepisy 
ruchu drogowego. No cóż, są równi i równiejsi. Z prze-
rażeniem patrzę jednak na to, jak wielu z tych równych 
za wszelką cenę chce dostać się do kręgu tych „lep-
szych”.

   Robert Pawłowski

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Złotoryi w 2011 roku ob-
chodzić będzie jubileusz 60-lecia swego istnienia. Uroczystości szkolne 
wstępnie przewidywane są we wrześniu 2011 r.: 22 września obchody 
szkolne, natomiast tradycyjny zjazd absolwentów 24 września.
Wszystkich absolwentów, którzy są zainteresowani włączeniem się w or-
ganizację obchodów zapraszam na spotkanie organizacyjne, które odbę-
dzie się 11 stycznia 2011 r. w budynku szkoły o godz. 17.00 w sali nr 11.
      Dyrektor szkoły
      Barbara Mendocha
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Zbliżamy się do 200-nej 
rocznicy wydarzeń, 

które w znaczący sposób 
wywarły wpływ na dzieje 
Śląska. Epoka napoleoń-
ska w swej końcowej fazie 
obfi towała w bitwy, które 
w rezultacie doprowadziły 
do upadku Wielkiej Armii. 

Jedną z takich bitew 
była bitwa nad Kaczawą. Te 
ciągle mało znane wydarze-
nia opisuje w swej książce, 
zatytułowanej Bitwa nad 
Kaczawą 26.08.1813,  Jó-
zef Andrzej Bossowski. 
Książka stanowi kompen-
dium wiedzy o bitwie, autor 
ukazuje tło historyczne, ja-
kie towarzyszyło tym zma-
ganiom, ilustrując je ryci-
nami i zdjęciami miejsc, 
związanych z tytułowym 
faktem. Pozbawia również 
złej aury krzyż żelazny: to 
odznaczenie ustanowiono 
jako symbol walki z Na-
poleonem. Książkę można 
zamówić pod adresem: he-
mag@o2.pl.

Cezary Skała

Ach te zimy – od lat takie 
same i taka sama frajda na 

torze saneczkowym. Jak widać 
na pocztówce z początku ubie-
głego wieku, nie tylko dzieci 
szusowały na stoku Wilczej 
Góry (Wilkołaka), a nawet (czy 
też przede wszystkim) dorośli. 
Czy w mroźne dni mogli ogrzać 
się w Schronisku Wilhelma, 
które widnieje na szczycie toru? 
Zimowa moda dosięgła nie tyl-
ko ówczesne kombinezony, ale 
też sanek, które dzisiaj wzbu-
dziłyby  uśmiech politowania. 

Już nie ma śladu  po daw-
nym torze saneczkowym a nam 
pozostają łagodne stoki ulicy 
Kościuszki.

Piotr Klimaszewski

Czy pamiętamy, że 
były złotoryjskie sa-
lony? Zdjęcie przed-
stawia moment otwar-
cia jednego z nich. 
Prosimy o podanie 
miejsca, gdzie znaj-
dował się ten salon 
oraz  nazwisk osób, 
które uczestniczyły w 
tym wydarzeniu. My 
rozpoznaliśmy panie 
Ziętek i Myślińską 
oraz panów Czeczutko 
i Fijałkowskiego.
Romuald 
Charytoniuk

Po krótkiej przerwie 
wracamy do dalszej 

prezentacji odszukanych 
złotoryjskich pamiątek. 
W dzisiejszym odcinku 
przypominamy  psie 
identyfi katory, potocz-

nie zwane „numerkami”. 
Jak widać na skanach, 
kształty ich były przeróż-
ne: prostokątne, sześcio-

kątne,  również okrągłe. Już 
pewnie się nie dowiemy, kto decydo-

wał o konkretnym wzorze.
       Dwa numerki są powojenne: 

pierwszy (nr 609) ze Złotoryi – 
1947 r. , 

a 

dru-
gi (nr 

835) z 
powiatu 

złotoryjskiego – 1950 r.  
Kolejne  pochodzą  
z przedwojennego Gold-
bergu: z lat 1900 (nr 37),  
1915 (nr 33), 1920 (nr 139). Jeśli ktoś 

posiada inne 
wzory, 
prosi-
my o 
kon-
takt 
z 
redak-
cją. 

Przemysław Markiewicz

Złotoryjski Las to obszar bardzo ważny dla dzie-
jów Złotoryi (pisaliśmy o nim już dwukrotnie 
– w maju oraz czerwcu-lipcu 2009 r.). Stąd 

od XIV wieku wędrowało do miasta drewno, które 
przydawało się bardzo np. po nawiedzających często 
pożarach i innych klęskach żywiołowych, tutaj ist-

niał ko-
ś c i ó ł , 
k tó rego 
r u i n y 
s t a ł y 
j e s z c z e 
w XVIII 
w i e k u , 
p r z e -
c h o d z i ł 
uczęsz -
c z a n y 
s z l a k 
handlo-
wy i piel-
g r z y m -
k o w y , 
grasował 

słynny XVI-wieczny rozbójnik Czarny Krzysztof, 
inni podobni jemu rabusie napadali podróżnych, nie-
jednokrotnie pozbawiając ich życia. Był to niegdyś 
teren licznych polowań, dzisiaj popularne miejsce 
wypraw na grzyby i jagody. W leśnych zakamarkach 
natkniemy się na ślady dawnych kamieniołomów i 
kopalń piasku, kamienie z tajemniczymi napisami, 
zdradliwe bagna, piaskowcowe Cygańskie Ska-
ły i bazaltowy Świątek (na którym być może stała 
niegdyś kaplica). Na obrzeżach lasu biegnie Droga 
św. Jakuba, przez jego centrum niebieski szlak tury-
styczny. Do najstarszych zabudowań Choińca należą 
budynki starej karczmy (na niej zabytkowa tablica z 
XV wieku, związana z kościołem) i leśniczówki. 
To jedyne miejsce na terenie powiatu złotoryjskie-
go, gdzie zachowało się w niewielkiej odległości aż 
sześć kamiennych krzyży. Spośród nich najprawdo-
podobniej cztery to typowe krzyże pokutne a dwa 
pozostałe, pochodzące z XVIII wieku, zaliczyć 
można do krzyży pamięci. Mieszkańcy Choińca, 
co jakiś czas pytani o drogę do tych i pozostałych 

krzyży, nie są w stanie udzielić zadowalających od-
powiedzi – las jest przecież ogromny i pocięty dzie-
siątkami ścieżek.  
Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że „Szlak 
kamiennych krzyży”, którego projekt tutaj przedsta-
wiamy, znakomicie przyczyni się do liczniejszego, 
niż dotychczas odwiedzania tego zakątka Ziemi Zło-
toryjskiej, przybliży znaczenie pomników dawnego 
prawa, ukaże dawne i współczesne, także przyrod-
nicze i krajobrazowe, walory Złotoryjskiego Lasu. 
W 2009 r. Złotoryjski Las dwukrotnie był miejscem 
plenerów Złotoryjskiego Klubu Fotografi cznego, 
działającego 
przy TMZZ, 
ale jedna ja-
skółka wiosny 
nie czyni. 
Plansze, zapo-
wiadające ist-
nienie ścieżki, 
stanęłyby na 
trzech rogat-
kach Choińca, 
czyli od stro-
ny Złotoryi, 
Lwówka i 
Czapli (patrz 
mapka). Przy 
l e ś n i c z ó w -
ce, czyli w 
centrum przysiółka, znalazłyby swe miejsce dwie 
kolejne plansze – jedna z ogólnymi informacja-
mi o  historii i walorach osady, druga pokazująca 
cały szlak, z odległościami i usytuowaniem krzyży. 
Plansze wskazywałyby także dojście do niedalekiej 
wiaty, ustawionej przez Koło Łowieckie „Cyranka”. 
W tym miejscu znajdowałby się właściwy początek 
ścieżki, tutaj znajduje się  miejsce na ognisko. Trasę 
można byłoby oznakować np. żółtymi symbolami 
krzyża ze strzałkami w kierunku marszu.
Idziemy teraz na północ i po około 1100 m docho-
dzimy do pierwszego kamiennego krzyża (K1 – 
patrz mapka). To największy z naszych obiektów 
z ledwo widocznym zarysem najprawdopodobniej 
włóczni. Plansza obok krzyża informowałaby o 

jego pokutnym charakterze, wymiarach i dalszym 
przebiegu trasy. Polną ścieżką wzdłuż młodnika do-
chodzimy (ok. 250 m) do szlaku niebieskiego i po 
następnych 150 m ( w sumie ok. 1500 m od wiaty) 
stajemy przy drugim krzyżu (K 2), także pokutnym. 
Nie można być pewnym, czy daje się na nim od-
czytać zarys jakiegoś narzędzia zbrodni (niektórzy 
dostrzegają pałkę). Tutaj oczywiście stanie kolejna 
tablica z podobną treścią co poprzednia, ale również 
z panoramą objaśniającą rozpościerające się stąd 
widoki (a widać co najmniej ruiny starego wiatra-
ka, kościół w Sędzimirowie ale przede wszystkim 

wspaniałe wzgórze zamkowe w 
Grodźcu; plansze wskazywać 
będą również na ciekawsze ele-
menty gospodarki leśnej i przy-
rody, np. szkółki leśne, rzadsze 
gatunki itp.). 
Niebieskim szlakiem 
dochodzimy następnie 
do asfaltowej szosy, skręcamy w 
prawo, czyli na południe, i mijamy 
piaskownię. To już miejscowość  
Czaple: przechodzimy przez cen-
trum i w odległo- ści ok. 3500 
m od wiaty skrę-
camy z asfaltu 
w lewo w leśną 
drogę. Wkrótce 
(ok. 50 m) mijamy 

po lewej Cygańskie Skały, uformo-
wane z piaskowca (z drogi są raczej niewidoczne, 
stąd planowany drogowskaz). Teraz przed nami ok. 
1800 m polnymi ścieżkami na zachód a następnie 
na południe. W odległości ok. 5200 od początkowej 
wiaty znajduje się trzeci krzyż pokutny (K 3), wyko-
nany jak poprzednie  z piaskowca. Odkrył go Jerzy 
Majdan. Na krzyżu doskonale widoczny ryt kielni, 
kuszy i poziomicy (czyżby zbrodni dokonał murarz, 
a może on był ofi arą?). To jedyny znany specjali-
stom krzyż z takimi znakami w całej Europie! Od 
krzyża idziemy w prawo, wzdłuż tajemniczego wału 
ziemnego, po 200 m dochodzimy do szosy. Przekra-
czamy ją ostrożnie, ponieważ samochody rozwijają 
tutaj przeważnie dużą prędkość. Na odcinku następ-

nych 100-200 metrów planujemy zbudować miej-
sce odpoczynku, czyli wiatę i plac na ognisko (od 
naszej pierwszej wiaty tę drugą dzieliłoby ok. 6 000 
m). Zmierzając cały czas na południe spotykamy 
czwarty po-
kutny krzyż 
k a m i e n n y 
(K 4, ok. 
6900 m od 
p o c z ą t k u 
trasy) z le-
dwie wi-
d o c z n y m 
z a r y s e m 
najprawdo-
podobniej 
m i e c z a . 
Pozba-

w i o n y 
jest ra-
mion i zo-
stał złożony 
z dwóch części 
przez współczesnych pasjonatów. W dalszym cią-
gu lasem dochodzimy do rozległego skrzyżowania 
dróg, przy którym znajduje się kamień z prawie 
nieczytelną inskrypcją. Najprawdopodobniej usta-
wiono go w latach 1867-1900 na pamiątkę zaże-
gnania bliżej nieokreślonego sporu i zasadzono 
dąb, po którym już nie ma śladu. Teraz na południe 
do kolejnego kamiennego krzyża o całkiem innym 
charakterze (K 5, znajduje się ok. 8000 m od po-
czątku ścieżki). Widać wyraźnie, że i on był prze-
łamany (scementowanie zawdzięczamy w 2004 r. 
Janowi Baraniakowi, Ryszardowi Lechowi i Jerze-
mu Majdanowi). Na krzyżu znajduje się inskrypcja 

(w tłum. na j. pol.): W roku 1760 na tym miejscu 
młody osiemnastoletni chłopak Abraham Britzer z 
Twardocic został bezbożnie pozbawiony życia jed-
nym strzałem przez złego pana. Zabytek możemy 
zaliczyć do krzyży pamięci. 
Pół kilometra dalej dochodzimy do zielonego szla-

ku pieszego, wraz z którym zmierzamy w kie-
runku Świątka (330 m n.p.m). Przy za-

pasie sił możemy na pewien czas 
zejść ze szlaku i wspiąć się na 
bazaltowe powulkaniczne skały, 
naruszone dawnym kamienioło-
mem. Wkrótce dochodzimy do 
rozwidlenia dróg – tutaj spoty-
kają się szlak zielony i Droga 
św. Jakuba. Pod Świątkiem urzą-
dzone zostanie kolejne miejsce 

odpoczynku. Razem z nimi podą-
żamy do ostatniego z krzyży (K 6), 
znajdującego się ok. 12 000 m od 

punktu wyj-
ścia. Ten ma 
również pa-

miątkowy charakter 
i słabo czytelną inskrypcję z XVIII wieku, 

poza tym odtrącone prawe ramię (przypo-
mnijmy, że przy każdym z krzyży znajdą się 

plansze informacyjne). Kilkadziesiąt metrów 
dalej skręcamy prosto na północ i znów po-
lnymi raczej szerokimi drogami powracamy do 
Choińca. 
W sumie planowana ścieżka liczy około 13 500 
m. Zdajemy sobie sprawę, że trasę o takiej dłu-

gości trudno przejść od razu w całości, 
stąd planowane miejsca odpoczynku 

a także możliwość podzielenia 
trasy na część północną i połu-

dniową (biorąc za punkt podziału szosę prze-
biegającą przez Choiniec).
Mamy nadzieję, że całe przedsięwzięcie będzie 
możliwe do zrealizowania siłami wspólnymi: 
Nadleśnictwa w Lwówku Śląskim, Urzędu Gmi-

ny w Pielgrzymce, Starostwa Powiatowego w Zło-
toryi i Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryj-
skiej. Niezbędne będą zapewne rozmaite fundusze 
i dotacje, ale zdecyduje z pewnością upór i konse-
kwencja projektodawców i wszystkich, którym za-
leży na losach Małej Ojczyzny.
Już teraz gorąco zapraszamy do zwiedzania Złoto-
ryjskiego Lasu!

Roman Gorzkowski
Józef Banaszek
Fot. Cezary Skała
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NADLEŚNICTWO
ZŁOTORYJA

Włodzimierz Kowalczyk
www.inkobud.pl

e-mail: inkobud@pro.onet.pl

PRODUCENT
konstrukcji stalowych

aparatury i urzkanądzeń technologicznych
w tym dla ochrony środowiska

tymczasowych stacji paliw
elementów złącznych hydrauliki siłowej
sprzętu transportowego dla górnictwa

www.lena.com.pl, 
lenawilkow@lena.com.pl

tel. +48 76 8783 480, fax. +48 76 8783 212


